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في حادثة لم تعد غريبة على سوريا 
عاماً،   12 قرابة  األزمة  مزّقتها  التي 
االجتماعي  التواصل  وسائل  هزّت 
صورة انتشرت كالنار بالهشيم خالل 
الساعات املاضية. فقد أظهرت الصورة 
طفلة سوريّة تفترش الطريق ومعها 
بعض من قطع احللوى تبيعها لتحصد 
قوت يومها. إال أن الالفت في األمر، ما 
وِجد مع الطفلة من كتب وقرطاسية 

تستعملها لتدرس بها أثناء عملها.

طقس يُجّمد املاء بثواني

وسط  احلال  بهذا  الصغيرة  وظهرت 
يجّمد  أن  له  طقس  وفي  الشارع، 
لم  وبينما  برودته.  لشدة  بثواني  املاء 
بعض  أشارت  تواجدها،  مكان  يتأكد 
الطفلة من حلب،  أن  إلى  التعليقات 
وسط مطالبات ومناشدات ملساعدتها 
وإعانتها. يشار إلى أن سوريا تعاني من 
أزمة اقتصادية حادة جداً منذ سنوات 
طويلة بفعل احلرب الطاحنة التي مرّت 

بها.

بينها  عديدة  أزمات  األزمة  وتشمل 
إلى  إضافة  واخلبز،  والطاقة  الوقود 
انهيار الليرة ما عاد بآثار كارثية على كل 
مفاصل احلياة فيها وجعل منها حياة 
متاحة بشق األنفس، حيث ال يتجاوز 

راتب موظف الدولة الـ40 دوالراً.

اخلارج  في  املغتربني  معونات  أن  كما 
أعباء  كل  لتغطية  تكفي  تعد  لم 
ومصاريف احلياة في بالد قتلتها األزمات.

وكاالت

في  اللون  برونزية  عالية  صخرة  على 
يسكن  لتونس،  اجلنوبية  الصحراء 
في  أمازيغي  وراٍع  مزارع   500 حوالي 
عمرها  الصخر  في  محفورة  كهوف 
ألف عام، لكن املكان الذي شهد تصوير 
خطر  يواجه  النجوم«  »حرب  أحداث 

االندثار.

عبر قرون عدة، كانت املنازل احملفورة في 
اجلرف الصحراوي حتمي مزارعي أشجار 
الزيتون ورعاة األغنام من حرارة الصيف 
جماعية  هجرة  لكن  الشتاء،  وبرودة 
شنني،  منطقة  مستقبل  تهدد 
تاميز.  نيويورك  صحيفة  نبهت  كما 
وعدد قليل من األحفاد اليوم ال يزالون 
إلى  حتديثها  مت  كهوف  في  يعيشون 
حٍد ما، إذ ينامون في الداخل ويطبخون 
ويعتنون باملاشية في اخلارج، أما الباقون 

فقد رحلوا.

الظروف  مع  السكان  وتكّيف 
على  واعتمدوا  القاسية،  الصحراوية 
وتخزين  الزيت  لصنع  الزيتون  حصاد 

الطعام في مواجهة اجلفاف.

ميكن  لشنني،  الوحيد  املقهى  ومن 
اخلرسانية  اجملموعة  رؤية  للقرويني 
مستوطنة  وهي  اجلديدة«،  »شنني 
تونس  استقالل  بعد  احلكومة  بََنتها 
من  املنطقة  سكان  عام 1956 جلذب 
العصرية. في  احلياة  إلى  اجلبال  قمم 
شنني اجلديدة، كانت هناك مياه جارية 
وكهرباء، ووسائل راحة كانت غائبة عن 
للعائالت  وميكن  القدمية.  اجلبل  قرية 

تعيش  التي  البالغ عددها 120 عائلة 
والذهاب عبر  القدوم  املستوطنة،  في 
طريق معبدة، بينما ال يزال أقاربهم في 
كل  ينقلون  األصلية  شنني  منطقة 
شيء في اجلزء العلوي من اجلبل باليد 

أو على احلمير.

خالل املواسم

خالبًة  ومناظر  نقياً  هواءً  اجلبل  يوفر 
ونوماً عميقاً. من املسجد املطلي باللون 
األبيض على قمة سلسلة من التالل، 
النتوءات  عبر  الصالة  أذان  يتردد صدى 
الربيع،  أواخر  وفي  احمليطة.  الصخرية 
والشعير  القمح  القرويون  يحصد 
يغامرون  الصيف،  ذروة  في  والعدس. 
التني  جلمع  الصحراء  إلى  بالذهاب 
والكمثرى. في تشرين األول، يقطفون 

واحة  في  النخيل  أشجار  من  التمر 
موسم  يبدأ  األول،  كانون  قريبة. وفي 
شباط،  من  وابتداًء  الزيتون.  قطف 
ينقلون زيتونهم إلى معصرة تقليدية. 
في  ميشي  بجمل  مربوطة  املعصرة 
دوائر لساعات، ويدير حجراً عمالقاً ينتج 
عشرات الليترات من زيت الزيتون، وهي 
مكافأة ميكن أن تُدفع مقابل تعليم أي 

طفل من تلك األسر.

خالل موسم الزفاف في الصيف، تخرج 
القرية بأكملها لالحتفال بكل زوجني، 
الضأن  وحلم  الكسكس  بأكل  وذلك 
مزواد  من  واملوسيقى  الطبول  وقرع 
يشبه مزمار القربة، باإلضافة إلى »دي 
جيه« في السنوات األخيرة، وإذا لم يكن 
الطعام  من  يكفي  ما  عائلة  أي  لدى 
واملال، يقوم القرويون بتشارك محتويات 
اجلميع.  إطعام  من  للتأكد  مخزنهم 
وكانت العائالت تنام في سلسلة من 

مصابيح  أضاءتها  التي  التجاويف 
على  ممتلكاتها  وحَتَفظ  الكيروسني، 
رفوف منحوتة في الصخر. ولكن مع 
من  واملزيد  واإلنترنت  التلفزيون  ظهور 
بعض  بدأت  العالم،  ببقية  االتصال 

التقاليد في التراجع.

يصنع  أحد  يعد  لم  األيام،  هذه  في 
الكسكس اخلاص به بعد اآلن. ويقوم 
املتبقيان  الوحيدان  الكهوف  حفارا 
بزوايا  جديدة  منازل  ببناء  املدينة  في 
قائمة وألواح أرضية وبالط كما يتطّلب 
الذوق احلديث، بدالً من األقبية القدمية 
الرملية  بأرضياتها  باجلير  املطلية 
وجدرانها املتعرجة. ولدى السكان اآلن 
إجازات  يريدون  إذ  مختلفة،  طموحات 
وسيارات ومنزل. والزوجة صارت بحاجة 

إلى منزل منفصل عن أهل الزوج.

وكاالت

اشتهر مصمم األزياء العراقي ستيڤ 
إحياء  وإعادة  بتصميم  الساتي 
املالبس الفلكلورية العراقية املنتشرة 
اخملتلفة،  والقوميات  الطوائف  بني 
األزياء  على  للحفاظ  محاولٍة  في 

الفلكلورية من االندثار.

املالبس  خياطة  مهنة  الساتي  بدأ 
العاصمة  مغادرته  بعد  وتصميمها 
بسبب   ،2004 عام  بغداد  العراقية 
الغزو،  أعقبت  التي  األمنية  األوضاع 
وتوّجه إلى سوريا التي كانت مالذاً آمناً 

في ذلك الوقت.

وكيفية  اخلياطة  أصول  تعّلم  هناك، 
حياكة األزياء الفلكلورية العراقية، وهو 
األمر الذي استقبلته اجلالية العراقية 

بالترحاب.

قرّر  لهولير،  توجه   2006 عام  وفي 
الساتي االستمرار في عمله. قال في 
حديث مع »العربي اجلديد«: »صرت أكثر 
اهتماماً باألزياء الفلكلورية املسيحية: 
والكلدانية،  والسريانية  اآلشورية 
خاصًة أنّها صارت على حافة االنقراض، 
ولم يعد يعمل في صناعتها سوى عدد 

قليل من الناس«.

دفع ذلك الساتي إلى البحث أكثر عن 
املعلومات  وجمع  الثياب  هذه  أصول 
مع  العمل  وعبر  القرّاء  عبر  عنها، 

اخملتصني في تصميمها.

على  معتمداً  بالعمل  »بدأت  وأضاف: 
تعّلمتها،  التي  القدمية  األساليب 
لكنّني أدخلت عليها ملساتي وأفكاري 

وألواني«.

خطر االندثار

داعش ملدن مختلفة من  احتالل  وأدّى 
العراق في عام 2014 إلى وضع جزء من 
األزياء الفلكلورية حتت خطر االندثار، ما 
صّعب من مهمة الساتي في احلفاظ 

على هذا الفلكلور الشعبي.

األصلية،  القطع  يجمع  الساتي  كان 
ومن ثّم يحوك نسخاً مماثلًة عنها، كنوٍع 
من الهواية اخلاصة، لكن بعد السنوات 
العراقيون  شهدها  التي  العصيبة 
بأزيائه  املعجبني  عدد  ازداد  داعش،  مع 
وتصميماته، وارتفع الطلب عليها، ما 

دفعه إلى تطوير موهبته.

أّن  املوصل، وجدت  ويشرح: »بعد حترير 

هذه  إنتاج  على  العمل  الضروري  من 
الثياب، خاصًة أّن بعضها انقرض من 
عن  بالبحث  بدأت  لذا  نينوى،  سهل 

األزياء التقليدية واستنساخها«.

مالبس  تطوير  »استطعت  ويتابع: 
عصرية يقدر أي شخص أن يلبسها، 
العراق  داخل  بشدّة  مطلوبة  وهي 
وخارجه بني اجلاليات العراقية املنتشرة 

في العالم«.

إلجناز  مضاعفاً  جهداً  الساتي  يبذل 
فريقاً  امتالكه  عدم  بسبب  عمله، 
في  شارك  فقد  ذلك  مع  متكامالً، 
واملعارض  املهرجانات  من  العديد 
واملوصل  هولير  في  باألزياء،  املتعّلقة 

وبغداد.

املوصلي  التراث  متحف  مدير  ووصف 

الكوياني،  ياسر  بيتنا،  مؤسسة  في 
في حديث مع »العربي اجلديد«، ستيڤ 
الساتي بأنّه »مبدع وفنان ومبتكر بإعادة 
إحيائه األزياء التراثية القدمية في كّل 

العراق، ال في محافظة نينوى فقط«.

وأضاف: »ميلك الساتي رؤية مميزة، ويبرع 
في خياطة األقمشة واألزياء الشعبية 

القدمية ونقشها وتطريزها«.

ويطمح ستيڤ الساتي إلى تأسيس 
ولتعليم  عمله،  لتطوير  كبير  فريق 
األزياء  األجيال املقبلة كيفية صناعة 
على  احلفاظ  بهدف  الفلكلورية، 

وجودها.

لنحمي أطفالنا

مطلب محق يؤجل 
البطوالت في شمال 

وشرق سوريا!

لماذا أحّب نزاًرا؟...9

المؤشرات تكشف زيف الشعارات.. 
عام االنهيار االقتصادي في تركيا

ماكرون يصف جينا أميني بالشهيدة 
التي أصبحت رمزًا للعالم

صهيب ولي: 
ال بّد من الجلوس على 

طاولة واحدة إلنهاء 
الصراع في سوريا

العزلة على القائد أوجالن تسد طريق حل 
قضايا الشرق األوسط

ثريا أم لطفلة تدعى »هند«، وكانت ترعى 
من  عليها  وتخشى  الصغيرة،  ابنتها 
األمراض، وبخاصًة نزالت البرد الشديدة، 
أعراض  بدايات  عليها  الحظت  ما  فإذا 
الصيدليات  إلى  سارعت  حتى  الزكام، 
مع  لكن  لها،  حيوية  مضاداٍت  جللب 

الوقت بدأت تعلم أضرار ذلك... 3

الفترة  في  تُقام  أن  املفترض  من  كان 
القريبة القادمة بطوالت على مستوى 
األلعاب  خملتلف  سوريا  وشرق  شمال 
ما  بحسب  ولكن  واجلماعية،  الفردية 
عن  بعيداً  ُعِقد  اجتماع  من  لنا  ُسرِّب 
البطوالت  بأن  الرقة  مدينة  في  اإلعالم 

تأجلت حتى إشعاراً آخر!... 10

في الوقت، الذي ترفع فيه 
مزيفة  شعارات  أنقرة 
التركي  االقتصاد  بأن 
سينتعش في عام 2023، 
يعكس اخلبراء والدراسات 
الشأن،  بهذا  املعدة 
وكذلك برملانيون بأن األرقام 
واملؤشرات  مخيفة،  باتت 
الشعارات،  زيف  تكشف 
متسكت  الذي  والقشة 
بها أنقرة للنجاة، كُسرت 

قبل أن تتمسك بها... 8

جينا أميني الشابة الكردية التي استشهدت حتت التعذيب على 
يد قوات األمن اإليرانية، باتت مصدر إلهام حول العالم وسبباً جديداً 

لإلقرار بحقوق املرأة... 4

قال عضو حزب التحالف الوطني الدميقراطي 
السوري في مدينة منبج وريفها، صهيب ولي: 
»إن اإلدارة الذاتية واحلكومة السورية ميكنهما 

اجللوس 
للحوار، إذا 

غّلبا املصلحة 
الوطنية 

للحيلولة دون 
تدخل دولة 

االحتالل التركي 
في سوريا«... 5  

أكدت نساء من قامشلو أهمية وضرورة كسر العزلة املفروضة على القائد عبد اهلل 
أوجالن، الذي يقبع في سجن إميرالي منذ 25 عاماً، السجن الذي ال تتهاون تركيا بفرض 

املزيد من القوانني املنافية حلقوق اإلنسان عليه... 2

يّة حتى غدت حديث الناس؟ صورة تروي.. ماذا فعلت طفلة سور

االندثار تواجه  تونس  في  النجوم«  »حرب  ية  قر

ية ياء عراقي ُيعيد إحياء المالبس الفلكلور مصمم أز

حملة »االنتقام لشهداء الرقة« 
تحّد من تحركات داعش
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خالل سنوات عديدة من النِّضال ضدَّ 
دور  للمرأة  كان  التركيَّة  الفاشيَّة 
في  مسبوق  غير  بروز  لها  وكان  هام، 
اهلل  عبد  القائد  بتحرير  مطالبتها 
السماح  سيما  وال  جسدياً،  أوجالن 
مبقابلته وكشف الظالم املسدول على 
هذه القضيَّة، التي هي من أهم قضايا 
َّة في الشرق األوسط، وفي  الشعوب احلر
شمال وشرق سوريا، بشكل خاص في 
ظل العزلة املفروضة عليه في سجن 

إميرالي.

وقد كان لنا لقاء ببعض من النسوة 
في  بارزة  مواقف  لهن  كان  اللَّواتي 
الدفاع عن قضيَّة الشعب، ومطالبة 
وجلنات  اإلنسانية،  العدل  منظمات 
مناهضة التعذيب بتحرير قائدهنّ من 

يد سلطات القمع واالحتالل التركي.

 
العزلة وصمة عار ملنظمات احلقوق 

الدولية

حيث أوضحت لنا »روزلني بكر« عضوة 
مركز روج آفا للدراسات االستراتيجية: 
»في اآلونة األخيرة قامت جلنة مناهضة 
إميرالي،  لسجن  بزيارة  التعذيب 
حيث  تصريح،  بأي  تدِل  لم  ولكن 
من  التصريحات  من  الكثير  شاهدنا 
الدميقراطية،  والقوى  الشخصيات 
يجري  ما  بتوضيح حول  تطالب  التي 

في إميرالي، احلقيقة اليوم نحن كقوى 
وشخصيات دميقراطية نتابع ما يجري 
حول موضوع العزلة على املفكِّر عبد 
لألعراف  منافية  ونراها  أوجالن،  اهلل 
اخلاصة  الدولية  واملواثيق  والقوانني، 
من  الكثير  وهناك  اإلنسان،  بحقوق 
الدعوات بخصوص إنهاء العزلة، وفتح 
باب احلوار للسالم واألمن في املنطقة، 
ولكن ما يجري هو استمرار العزلة مع 
زيادة مستوى تطبيق أقسى العقوبات 
بحق املفكر عبد اهلل أوجالن، هذا األمر 
والقوى  بالشخصيات  يتعلق  فيما 
على  عار  وصمة  يعتبر  الدميقراطية 
جبني احلقوق، واألعراف الدولية اخلاصة 
تظهر  ما  وكثيراً  اإلنسان،  بحقوق 
أسباب  مبعرفة  ترغب  التي  الشعوب، 
واستمرار وأهداف العزلة، والتحليالت 
العزلة  أسباب  أنَّ  خانة  في  تصب 
املشروع  أمام  الباب  إغالق  إلى  تهدف 
عبد  املفكر  طرحه  الذي  الدميقراطي، 
أجل  من  املنطقة  في  أوجالن  اهلل 
األزمات،  من  القوموية  الدُّول  خالص 

التي تعاني منها، فهذا املشروع مناٍف 
ملصاحلهم، وال يناسبهم وعلى رأسهم 
الدولة التركية، حيث ترى أنَّ قضية هذا 
لطة القائمة،  القائد، واملفكر تهدد السُّ
حزب  وإيديولوجية  ذهنية  ًة  خاصَّ
التنمية والعدالة املبنية على أساس 

إسالمي راديكالي«.

الواجب االلتزام بالقوانني الدولية 
في معاملة األسرى

هو  اليوم  تركيا  في  نراه  »ما  وتابعت: 
الواقع، الذي حتدَّث عنه املفكر عبد اهلل 
أوجالن في الكثير من اللقاءات التي تتم 
معه، فيجب التركيز على الدور التركي 
في موضوع العزلة كونها هي الدولة 
فاألَْسر حدث  عزله،  في  تستمر  التي 
ومنافية  مناهضة  وأساليب  بشروط 
حلقوق اإلنسان، هناك بعض الدول حتى 
ِّطة في موضوع  اإلقليمية والدولية متور
األَْسر، ولكن بالنسبة ملوضوع العزلة، 

التركيز  فيجب  تركيا،  بها  يقوم  من 
استفحال  في  السلبي  دورها  على 
املشاكل العالقة في املنطقة وإيجاد 
نعانيه  ما  وهذا  لها،  املناسبة  احللول 
كشعوب في الشرق األوسط بشكل 
عام، والتي تعيش حالة الالدميقراطية 
وحالة الدولة القوموية، التي شعارها 
اللغة  الواحد،  العلم  الواحد،  )الدين 
من  املزيد  جلب  الذي  األمر  الواحدة(، 

الويالت واخلراب لشعوب املنطقة«.

في  العزلة  رفع  »موضوع  وزادت: 
كقوى  لنا  جداً  مهم  املنطقة  هذه 
في  األرض  على  فاعلة  دميقراطية 
خاص،  بشكل  سوريا  وشرق  شمال 
وفي الشرق األوسط بشكل عام، وفي 
أجزاء كردستان األربعة، ألن رفع العزلة 
وشفافة  مفتوحة  بحوارات  البدء  هو 
أجل  من  احلروف  على  النقاط  لوضع 
أجل طرح حل  ومن  الشعوب،  خالص 
عادل وشامل للقضية الكردية بشكل 
في  هو  القضية  هذه  فمفتاح  عام، 
إميرالي، ومفتاح حل األزمات، التي تعاني 
منها شعوب الشرق األوسط هو حل 

القضية الكردية«.

إميرالي أكثر السجون انفرادية 
واألكثر تعذيباً

ومن جهتها حتدَّثت لنا إدارية منظمة 
أفني  اجلزيرة  بإقليم  اإلنسان  حقوق 
اعتقال  على  سنوات  »مرت  جمعة: 
أوجالن،  اهلل  عبد  الكردي  السياسي 
والذي يعيش في ظروف سيئة جداً في 
َّه خالف الدَّولة في  َّد أن سجن إميرالي، جملر
َّة تقرير املصير،  َّأي وطالب بحقِّ حري الر
هناك  املفروضة  العزلة  هذه  ولكسر 
الكثير من النشطاء، واحلقوقيني الذين 
قاموا مببادرات للمطالبة بحرية أوجالن، 
باإلضافة لتطبيق قواعد احلماية ضمن 
املعتقالت، وتوفير اللِّقاء ومنح فرصة 
يء  الم في تركيا، فهذا الشَّ أخرى للسَّ
واحلوار،  النِّقاش،  إعادة  خالل  من  يتم 
وإعادة احملاكمة، والسعي للتعامل بنوع 
يتعلق مبسألة  فيما  الدميقراطية  من 
احلريات األساسية في تركيا، ويتم أيضاً 
ومدنية،  إدارية،  مؤسسات  طريق  عن 

ونشطاء حقوقيون«. 

املرأة  دور  األخيرة  اآلونة  خالل  برز 
الصومالية في السوق املالي، على رغم 
األعراف القبلية، التي تعطي األولوية 
بااللتزامات  املطالب  كونه  للرجل، 
بذل  منه  واملتوقع  العشيرة،  جتاه 
النشاط  وحلظ  جملتمعه،  ودمه  ماله 
في  النسوة  متارسه  الذي  التجاري، 
األسواق قفزة نوعية، غالبيتهن متتهن 
األعمال التجارية الصغيرة في مجاالت 
األغذية الطازجة واحلبوب، وجنحن في 
إدارة املتاجر، واملطاعم الصغيرة وزوايا 

الشاي في األحياء.

دور املرأة في الريف واملدينة

وتتنوع األدوار احليوية للمرأة الصومالية 
سواء في الريف أو املدينة، ولدى سؤال 
العاصمة  في  النسوية  الناشطة 
األدوار  عن  علي«  »صفية  مقديشو، 
»املرأة  تقول:  للمرأة  التقليدية 
كانت  والريف  البادية  في  الصومالية 
أسرتها،  قبل  من  كبير  اعتماد  محل 
فالرجال ميارسون املهمات الشاقة مثل 
ورعي  والتجارة،  والنقل،  البناء،  أعمال 
اإلبل، والتي تتطلب االبتعاد من املنزل 
لكن  شهوراً،  متتد  قد  طويلة  لفترات 
مردود تلك األعمال مجز، وميكن أن يغير 
احلال االقتصادية لألسرة بشكل جذري، 

صيانة  في  املرأة  دور  تركز  ما  ودائماً 
عودة  حلني  حاجاتها  وتغطية  األسرة، 
رب األسرة، فهي تقوم بصناعة احلصر، 
وبناء اخليمة البدوية وزراعة اخلضراوات، 
وتلك  الصغيرة،  احليوانات  وتربية 
مجهود  إلى  وحتتاج  شاقة،  مهمات 
كبير، لكن رغم كونها قليلة التأثير في 
مستوى معيشة األسرة إال أنها تضمن 
حياة مستقرة لألطفال وحتافظ على 

صحتهم وإمكان تلقيهم التعليم«.

وأضافت صفية أن: »الظروف التي مرت 
للعمل  املرأة  خروج  جعلت  البالد  بها 
الفتيات  بقيام  وبدأ  منه،  مفر  ال  أمراً 
بالعمل  والريف  البادية  من  القادمات 
أسرهن  ومساعدة  أنفسهن  إلعالة 
عائالت من  منازل  كمستخدمات في 
أو  القرابة  احلضر، تربطهن بها صالت 
وتضمن  ألربابها،  العائلية  الصداقة 
حفاظ  املقابل  في  الفتيات  أسر 
العائالت املضيفة على سالمة وكرامة 
بناتهن والتعامل معهن على أنهم فرد 
من العائلة، وإن كان لهن دور متخصص 
يقضي مبساعدة ربة املنزل في شؤون 
ومعظمهن  األطفال،  ورعاية  املنزل 
العائلة  تلك  أبناء  أحد  من  يتزوجن 

املضيفة أو جيرانها«.

وفي شأن طبيعة املهن، واألعمال التي 
تقوم بها النساء، قالت: »عمل املرأة في 

املدينة ال يقتصر على ذلك، فهن تنتشر 
في دروب األسواق عارضة بضائعها مثل 
الفواكه، واملالبس النسائية البسيطة، 
والعطور،  البخور  وأنواع  واملناديل، 
عليها  تعرض  مناضد  إلى  وجتلس 
للصرافة،  والعمالت  الذهبية،  احللي 
ومن النساء من جنحن فافتتحن محال 
جتارية منوعة وصالونات جتميل نسائي، 
والفواكه  اخلضراوات  استيراد  وكذلك 
واملستلزمات املنزلية، وبعضهن يعملن 
في جتارة األثاث واإللكترونيات املنزلية، 
فاملرأة  بالتقسيط،  السيارات  وحتى 
الصومالية هي عمود اجملتمع الفقري«.

مسألة ثقة

مالكة  وهي  أحمد،  مرمي  وتناقش 
مجموعة من صالونات التجميل في 
التي  العراقيل  من  أشكاالً  مقديشو، 
تواجه املرأة الصومالية الساعية إلى 

قائلة: »ال تخرج  العمل  اخلروج لسوق 
إال مضطرة،  للعمل  املرأة من منزلها 
وهي ال جتد مقاومة من قبل التقاليد 
الصومالية التي تتيح للمرأة ما تتيحه 
وحقوق  التنقل،  حرية  من  للرجل 
التملك والتجارة، وأحياناً هناك ضغوط 
أسرية تتعرض لها النسوة، فأنا على 
سبيل املثال واجهت رفض والدتي في 
مجال  في  بالعمل  لقيامي  البدايات 
التجميل، خصوصاً أنني بدأت العمل 
وأنا في الـ 13 ألساعد نفسي وأعيل 
أسرتي، فوالدتي خشيت عليّ من نساء 
وصفتهن بالسيئات، لكنني بالتزامي 
وجديتي في العمل استطعت إقناعها، 
صالونات  من  عدداً  أملك  اليوم  وأنا 
التجميل، وأصبحت قادرة ليس فقط 
على مساعدة نفسي وأسرتي واإلنفاق 
وأخواتي،  إلخوتي  جيد  تعليم  على 
القرابة  واجب  علي  مييله  مبا  أقوم  بل 
وصلة الرحم جتاه عدد من أسر أقربائي، 
الذين يواجهون مصاعب احلياة من دون 

معيل«.

تشدد مضر باإلجراءات

الكشف  في  العطور  تاجرة  وتستمر 
جهات  بها  تقوم  ممارسات  وجود  عن 
رسمية، وأخرى في اجملتمع املدني تقلل 

وتضيف:  العمل  في  املرأة  جناح  فرص 
النسوة  مع  تتكرر  مواقف  »هناك 
العامالت في األسواق، ومنها أسلوب 
الضرائب  حتصيل  مندوبي  تعامل 
بترهيب النسوة لإلسراع في تسديد ما 
هو واجب للبلديات عليهن، فتجدهم 
ومستفزة  متوعدة  بلهجة  يتحدثون 
يحاولون  موظفون  وهناك  معهن، 
حكومية  دوائر  في  النسوة  مغافلة 
معنية بالتراخيص عبر العبث ببيانات 
يضعون  إذ  الترخيص،  تلك  طلبات 
التي  تلك،  الرخص ضمن شرائح غير 
حتصيل  بغرض  أعمالنا  إليها  تنتمي 
رسوم أعلى، في محاولة لالستفادة من 
قلة خبرة بعض النسوة أو طبيعتهن 
مادية  كلفاً  يسبب  وهذا  اخلجولة، 
ونفسية متهد لفشل أعمالهن، ناهيك 
متويل  عن  اإلقراض  جهات  إحجام  عن 
تعجزن عن  النساء عبر فرض شروط 
أفضل  بالتجربة  أنهن  مع  تلبيتها، 
فئات اجملتمع في سداد االلتزامات، التي 
يتحملنها، إضافة إلى بطء منظمات 
مبادرات  تعلن  التي  املدني،  اجملتمع 
يجعل  ما  الصغرى؛  املشاريع  لتمويل 
مجرد التسجيل واالنتظار عبئاً نفسياً 

يفوق ما ميكن لتلك املبادرات تقدميه«.

وكاالت

روزلين بكرافين جمعة

العزلة المفروضة  ـ أكدت نساء من قامشلو أهمية وضرورة كسر  روناهي/ قامشلو 
، السجن الذي ال 

ً
على القائد عبد الله أوجالن، الذي يقبع في سجن إيمرالي منذ 25 عاما
تتهاون تركيا بفرض المزيد من القوانين المنافية لحقوق اإلنسان عليه.

يق حل قضايا الشرق األوسط العزلة على القائد أوجالن تسد طر

المرأة الصومالية تبدد العراقيل وتدخل سوق العمل

حالة  في  مزمناً  يكون  إن  السعال 
استمراره ملدة تزيد على ثمانية أسابيع، 
والسعال املزمن غير املصحوب بالبلغم 

قد يرجع  إلى األسباب التالية:        

الهوائية  الشعب  في  التهاب  ـ 
السفلية )احلنجرة والقصبة الهوائية 

والشعب  الهوائية(.    

ـ التهاب اجليوب األنفية.

ـ الربو القصبي.

ـ مرض قلبي.

ـ احلساسية.

)مثل حاصرات  للدواء  اجلانبية  اآلثار  ـ 
بيتا، التي توصف خلفض ضغط الدم، 
لألجنيوتنسني  احملول  اإلنزمي   ومثبطات 

لتوسيع األوعية الدموية،  والكورتيزون 
ملكافحة االلتهاب(.        

ـ األورام مثل سرطان الرئة.

ـ جسم غريب.

ـ الشخير.

ـ التعرض املنتظم للملوثات.

ـ االنسداد الرئوي.

ببلغم  املصحوب  املزمن  السعال   أما 
فقد يرجع إلى األسباب التالية:    

ـ الربو القصبي.

ـ مرض االنسداد الرئوي املزمن.

ـ التهاب الشعب الهوائية املزمن.

ـ احلساسية/عدم حتّمل الطعام.

ـ عدوى الرئة.

بجهازك  األمعاء  صحة  ترتبط  ال 
بشكٍل  تؤثر  وإمنا  فقط،  الهضمي 
واضح على بقية اجلسم، الذي تظهر 
عليه عالمات حُتذرك من وجود مشكلة، 
إجراء  ضرورة  على  مؤشراً  وتشكّل 

تغييرات.

ماذا تعني »صحة األمعاء«؟

من  مجموعة  عام  طبيب  أوضح 
كانت  إذا  ما  حتدد  التي  العوامل 
وقال:  ال،  أم  جيدة  بصحة  األمعاء 
»صحة األمعاء تتعلق بتوازن البكتيريا 
الهضمي  اجلهاز  في  والسيئة  اجليدة 
بداخل  ويوجد  الهضمية،  القناة  أو 
اجلهاز الهضمي تريليونات امليكروبات 
بيئياً  نظاماً  تُشكل  التي  الصغيرة 
باسم  يُعرف  ومهماً،  ُمعقداً  داخلياً 
»ميكروبيوم«، فإذا خرج هذا النظام عن 
السيطرة عن طريق استهالك الكثير 
تزويده  عدم  أو  الدهنية  األطعمة  من 
بالتغذية الكافية، فيمكنك ضمان أن 

أمعاءك ستعلمك بذلك«.

احلبوب والفواكه واخلضار حتمي من 
سرطان األمعاء

حوالي 70 في املائة من اخلاليا املناعية 
فالبكتيريا  األمعاء،  في  موجودة 
أيضاً  مسؤولة  أمعائك  في  املوجودة 
عن إنتاج الفيتامينات الضرورية، مثل 

فيتامني ب 12.

هذا يعني أنه إذا لم يكن توازن البكتيريا 
املناعية  استجابتك  فإن  ينبغي،  كما 
وصحتك اجلسدية وحتى مزاجك ميكن 

أن يتأثر.

ما الذي يؤثر على صحة أمعائك؟

مفتاح صحة األمعاء اجليدة هو: التأكد 
من أن تنوع البكتيريا املوجودة متوازن 
عوامل  من  مجموعة  فهناك  بعناية، 
النظام الغذائي ومنط احلياة التي ميكن 
أن تؤثر سلباً على توازن البكتيريا في 
اجلهاز الهضمي، وهذه العوامل تشمل 
»مستويات اإلجهاد، وقلة النوم، والنظام 
الغذائي املليء باألغذية املعاجلة، وتناول 

املضادات احليوية«.

إذا كان لديك خلل في بكتيريا األمعاء، 
فإن أمعاءك ال تعمل على النحو األمثل، 
وبالتالي قد تكون أكثر عرضة للمرض.

عالمات حتذير

مبثابة  جسمك  على  مؤشرات  تظهر 
حتذير من وجود خلل في األمعاء، ومن 

بينها:

ـ معدة ُمضطربة: قد يكون الشعور 
بعدم الراحة املتكرر والغازات واالنتفاخ 
املعدة  وحرقة  واإلسهال  واإلمساك 
عالمات على أن أمعاءك تواجه صعوبة 

في هضم األطعمة والتخلص منها.

الوزن:  في  مقصودة  غير  تغيرات  ـ 
عندما تكون أمعاؤك غير متوازنة، قد 
يواجه جسمك صعوبة في امتصاص 
الدهون  وتخزين  الغذائية  العناصر 
مما  الدم،  في  السكر  نسبة  وتنظيم 
يؤدي إلى تغيرات غير متوقعة في الوزن.

ـ اإلعياء: األمعاء غير الصحية ميكن أن 

تؤدي إلى األرق أو قلة النوم، مما يؤدي إلى 
التعب.

ـ تهيج اجللد: بعض األمراض اجللدية، 
ميكن  واألكزميا«،  الشباب  »حب  مثل 
القناة  في  ملشاكل  نتيجة  تكون  أن 

الهضمية.

ـ عدم حتّمل الطعام: في بعض احلاالت 
أطعمة  حتّمل  عدم  يكون  أن  ميكن 
معينة ناجتاً عن رداءة نوعية البكتيريا 

في األمعاء.

كيف حُتّسن صحة أمعائك؟

أوضح أحد اخلبراء، أن النظام الغذائي 
املساهمة  العوامل  أهم  أحد  هو 
إلى  الفتاً  األمعاء،  صحة  حتسني  في 
إدخال  في  »املساعدة  هو  الهدف  أن 
البكتيريا اجليدة في أمعائك مع تقليل 

البكتيريا السيئة«. 

وأضاف: »ميكن لألطعمة املعاجلة بإفراط 
فإن  لذا  أمعائك،  على  سلباً  تؤثر  أن 
أفضل شيء تفعله هو تناول مجموعة 
لذا  النباتية،  األطعمة  من  متنوعة 
يحتوي  الغذائي  نظامك  أن  من  تأكد 
واخلضروات  الفاكهة  الكثير من  على 

والبذور  واملكسرات  الكاملة  واحلبوب 
والبقوليات، مثل الفول والعدس، ومن 
نظامك  أن  من  التأكد  أيضاً  املهم 
البريبايوتكس،  على  يحتوي  الغذائي 
حتتوي  أطعمة  تناول  خالل  من  وذلك 
على نوع معني من األلياف التي تغذي 

البكتيريا النافعة في األمعاء«.

تشمل األمثلة على األطعمة الغنية 
بالبريبايوتكس، »املوز والرمان والشوفان 

والفستق والثوم«.

عوامل أخرى

الغذائي عامالً  النظام  بقدر ما يعتبر 
فهناك  اجليدة،  األمعاء  لصحة  كبيراً 
بها  القيام  ميكنك  أخرى  أشياء 
للمساعدة في حتسني صحة األمعاء 

مثل: 

التوتر  مستويات  خفض  ضرورة  ـ 
واحلصول على نوم جيد، للحفاظ على 

ميكروبيوم صحي.

ـ شرب كمية كافية من املاء لتجنب 
اجلفاف.

ـ ضرورة التوجه إلى الطبيب إذا كنت 
تالحظ تغييرات جذرية في أمعائك.

أخباراً  دوري  بشكٍل  الناس  يطالع 
الفطور  وجبة  أهمية  بشأن  وأبحاثاً 
ودورها احملوري في التمتع بجسم وعقل 
سليمني، لكن خبراء »نسفوا« املعتقد 

الشائع.

وتشير دراسات عديدة إلى أن تناول وجبة 
بالنفع  يعود  اليوم  بداية  في  متوازنة 
على صحة اإلنسان العقلية والبدنية، 
مبرزةً أن إغفالها يرتبط بزيادة مخاطر 
اإلصابة بالسمنة ومرض السكري من 

النوع 2 وارتفاع ضغط الدم.

الصحية  اخلدمات  هيئة  وتشدد 
ضرورة  على   )NHS( البريطانية 
احلرص على وجبة الفطور، على اعتبار 

أنها توفر العناصر الغذائية احليوية.

املعتقدات  إحدى  تقول  املقابل،  في 
الشائعة إن األشخاص الذين يتناولون 
وجبة الفطور هم أكثر عرضة خلسارة 
هذا  عن  املدافعون  ويوضح  الوزن، 
املعتقد أن اإلفطار يقلل من احتمالية 
النهار  خالل  اخلفيفة  الوجبات  تناول 

ويجعل البطن ممتلئاً.

إال أن خبراء التغذية نفوا هذه النظرية، 
وقالوا: »إن تخطي هذه الوجبة ليس له 

أي تأثير على الوزن«.

كما وجدت مراجعة، أن عدم تناول أي 
شيء في الصباح ميكن أن يساعد في 

الواقع على إنقاص الوزن«.

وفي هذا الصدد، قالت عاملة التغذية 
»هذا  الصحية:  لألبحاث  شركة  في 
املعتقد يجعل الناس يتناولون أي شيء 

في الصباح، وهذا أمر غير صحي«.

وتابعت: »إن تناول وجبة غنية بالسكر 
إلى  يؤدي  ما  غالباً  فارغة  معدة  على 
والتعب  باجلوع  منا  الكثير  شعور 
يجعل  ما  وهو  ساعتني،  غضون  في 
أجسامنا في احلاجة إلى وجبات أخرى«.

أن  من  التأكد  هو  »األهم  وأضافت: 
متكاملة  اليوم  في  األولى  الوجبة 

ومغذية«.

متى يكون  السعال ُمزِمناً؟    

ية تظهر على جسمك ال تتجاهلها عالمات تحذير

خبراء »ينسفون« المعتقد الشائع بشأن وجبة الفطور
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سوريا! وشرق  شمال  في  البطوالت  يؤجل  محق  مطلب 

الهالل أكتاف  على  ُمنتظر  سعودي  حلم  المونديال..  ميدالية 

وعقدت مؤخراً هيئة الشباب والرياضة 
مدينة  في  وسوريا  وشرق  شمال  في 
االحتادات  ممثلي  مع  اجتماعاً  الرقة 
التابعة  املدن  أقاليم  في  الرياضية 
لإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، 
مواعيد  حتديد  مناقشة  بهدف  وذلك 
والتي   ،2023 لعام  البطوالت  انطالق 

تقام بشكٍل سنوي من قبل الهيئة.

مطلب ُمِحق

لنا من ضمن هذا  ُسرّب  وبحسب ما 
التي كان من  البطوالت  بأن  االجتماع 
القريبة  الفترة  في  تبدأ  أن  املفترض 
القادمة، تأجلت إلى أجالً غير ُمسمى، 
وذلك بسبب االنتقادات للهيئة بعدم 
في  العام  الرياضي  لالحتاد  تشكليها 
جتري  والذي  سوريا،  وشرق  شمال 
نقاشات بخصوص تشكليه منذ عام 

.!2019

وطالب اجملتمعون تشكيل احتاد رياضي 
عام ومن ثم إقامة البطوالت التي كان 
القريبة  الفترة  في  تُقام  أن  املقرر  من 

القادمة.

في  وأشار  ُمِحقاً  املطلب  هذا  ويعتبر 
تشكيل  أهمية  إلى  سابقة  تقارير 
تطوير  في  العام  الرياضي  االحتاد 
الواقع الرياضي لألفضل، في حال كان 
يتمتع باستقاللية وال ينتظر املوافقة 
بخصوص شراء عدة كرات للعبة كرة 
القدم من هيئة الشباب والرياضة، ألنه 
ففي حال االحتاد لم يتمتع باالستقاللية 
فاألفضل عدم تشكليه، واإلبقاء على 
األوضاع كما هي اآلن، أي تُشرف هيئة 
وشرق  شمال  في  والرياضة  الشباب 
سوريا على البطوالت وتبقى االحتادات 

تابعًة لها.

واألهم  مطلوبة  االحتاد  استقاللية  إن 

املكان  في  املناسب  الرجل  وضع 
املناسب، ويتطلب أن ال تنحاز الرئاسة 
املشتركة ألي مدينة أو طرف حتى لو 
كان من نفس املدينة التي هم منتمني 
الفساد  من  للتخلص  وذلك  إليها، 
واحملسوبيات التي طالت رياضة سوريا 
من خالل االحتاد الرياضي العام واالحتاد 
»العربي« لكرة القدم التابعان حلكومة 
جداً،  مريرة  كانت  وجتربتهم  دمشق، 
الرياضة  تُلقي بظاللها على  ومازالت 
بشكٍل أو بآخر، ألن هناك من يعمل مع 
هذين االحتادين ومع االحتادات الرياضية 
شمال  في  الذاتية  لإلدارة  التابعة 

وشرق سوريا.

سابقة  تقارير  في  أيضاً  وشرحنا 
بخصوص البطوالت التي تقام برعاية 
شمال  في  والرياضة  الشباب  هيئة 
للتنظيم  تفتقر  والتي  سوريا،  وشرق 
اجليد ويحصل فيها تداخالت تؤدي في 
النهاية إلى خلل تنظيمي كبير ناهيك 

عن عدم االستفادة من هذه البطوالت 
بالشكل املطلوب.

محقة،  خطوة  هو  البطوالت  وتأجيل 
احتاد  تشكيل  يتطلب  بالفعل  ألنه 
سوريا  وشرق  شمال  في  عام  رياضي 
وسيلعب  ذكرناها،  التي  بالشروط 

الرياضة  تنظيم  في  هاماً  دوراً  بذلك 
وجعلها تسير باملسار الصحيح، أما لو 
كان االحتاد شكلياً ويبقى حتت هيمنة 
عدم  فنكرر  والرياضة  الشباب  هيئة 

تشكليه يكون أفضل.

على  السعودي  الهالل  فريق  سيكون 
كأس  في  ثالثة  مشاركة  مع  موعد 
العالم لألندية، التي ستنطلق بعد أيام 

قليلة في املغرب.

مجموع  »األزرق«  الزعيم  وسيرفع 
البطولة  في  السعودية  املشاركات 
إلى الرقم 5، بينما يحمل على أكتافه 
حتقيق احللم املنتظر املتمثل في حصد 
ميدالية مونديالية باسم اململكة ألول 

مرة بتاريخ املونديال.

بصفته  يشارك  الذي  الهالل  ويفتتح 
 ،2021 آسيا  أبطال  دوري  لقب  حامل 
مبالقاة  األندية  مونديال  في  مشواره 
بطل  املغربي،  الوداد  األرض  صاحب 
أفريقيا، يوم 4 شباط املقبل، وسيلعب 

البرازيلي  الفائز منهما ضد فالمنجو 
نصف  في  اجلنوبية،  أمريكا  بطل 

النهائي.

في  مرتني  املشاركة  للهالل  وسبق 
مونديال األندية، في 2019 بقطر و2021 

النادي  ليس  الهالل  لكن  باإلمارات. 
السعودي الوحيد الذي يشارك بالعرس 

املونديالي، بل سبقه االحتاد والنصر.

»العاملي«

وقّع النصر على املشاركة السعودية 
التي  األندية  مونديال  في  األولى 
استضافتها البرازيل عام 2000، وكان 

ممثالً للعرب مع الرجاء املغربي.

الكؤوس  بكأس  توّج  النصر  وكان 
ستيلرز  بوهانغ  فواجه  اآلسيوية، 
الكوري اجلنوبي )املتّوج ببطولة األندية 
اآلسيوية(، في كأس السوبر اآلسيوي 

عام 1998.

السوبر  بلقب  السعودية  بطل  وتّوج 
إثره  على  اُختير  الذي  اآلسيوي 
للمشاركة في مونديال البرازيل، ومنذ 
ذلك احلني لقبته جماهيره بـ »العاملي«.

وكان من املقرر أن تُلعب البطولة عام 
التالي،  للعام  تأجيلها  مت  لكن   1999
إلى  قُسمت  فرق   8 فيها  وشارك 
باجملموعة  النصر  ووقّع  مجموعتني، 
وكورينثيانز  مدريد  ريال  مع  األولى 

والرجاء.

في 5 كانون  البطولة  افتتاحية  وفي 
ريال  فريق  النصر  واجه   ،2000 الثاني 
مدريد، لكنه خسر بنتيجة 3-1، وسجل 
هدفه الوحيد فهد الهريفي من ركلة 
جزاء، ليصبح صاحب أول هدف لفريق 
سعودي مبونديال األندية. ثم جنح النصر 

حساب  على  األول  فوزه  حتقيق  في 
رباعية  ووقّع على  بنتيجة 3-4،  الرجاء 
وفهد  بهجا  وأحمد  أنور  فؤاد  النصر 

الهريفي وموسى صايب.

وفي لقاء ختام اجملموعات، واجه النصر 
البرازيلي،  كورينثيانز  األرض  صاحب 
فخسر 2-0، ليودع البطولة وفي رصيده 

ثالث نقاط.

بلقبها  تّوج  التي  البطولة  وفي ختام 
اللعب  جائزة  النصر  حصد  كورنثيانز 

النظيف.

بصمة »العميد«

العالم  كأس  في  جدة  احتاد  شارك 
بدوري  تّوج  بعدما   ،2005 عام  لألندية 
العميد مشواره  أبطال آسيا. وافتتح 
املونديالي مبواجهة عربية ضد األهلي 

املصري بطل أفريقيا في طوكيو بتاريخ 
11 كانون األول، وفاز الفريق السعودي 

1-0 بهدف جنمه محمد نور.
ضد  االحتاد  لعب  النهائي  نصف  وفي 
بصعوبة  وخسر  البرازيلي،  ساوباولو 
2-3، وسجل هدفي العميد محمد نور 

وحمد املنتشري.

واجه  البرونزية  امليدالية  لقاء  وفي 
سابريسا  ديبورتيفو  فريق  االحتاد 
الكوستاريكي على ملعب يوكوهاما 
الدولي لكنه خسر بنتيجة 2-3. أحرز 
هدفي العميد محمد كالون وجوزيف 

جوب.

وأنهى احتاد جدة مشاركته املونديالية 
في املركز الرابع، بينما كان محمد نور 
النسخة  هذه  هدافي  بني  )هدفان( 
أموروسو  البرازيلي  مع  متساوياً 
واإلجنليزي بيتر كراوتش والكوستاريكي 

ألفارو سابوريو.

ظهور الزعيم

سجل الهالل ظهوره األول في مونديال 
قطر،  في   2019 نسخة  في  األندية 
ضد  عربي  بصدام  البداية  وكانت 
فاز  أفريقيا،  بطل  التونسي  الترجي 
بهدف   0-1 السعودي  »الزعيم«  فيه 

الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

لعب  النهائي  نصف  الدور  لقاء  وفي 
الهالل ضد فالمنغو البرازيلي فخسر 
الوحيد  هدفه  وسجل   ،1-3 بنتيجة 

سالم الدوسري.

خسر  البرونزية  امليدالية  لقاء  وفي 
 4-3 املكسيكي  مونتيري  من  الهالل 
في  تعادلهما  بعد  الترجيح  بركالت 
املباراة 2-2، حيث سجل ثنائية الزعيم 

البرازيلي كارلوس إدواردو وغوميز.

وفي املشاركة الثانية بنسخة اإلمارات 
مشواره  الهالل  استهل   ،2022 عام 
اإلماراتي  اجلزيرة  على  كاسح  بفوز 
إيجالو  أوديون  النيجيري  6-1، سجلها 
والبرازيلي ماثيوس بيريرا ومحمد كنو 
وسالم الدوسري واملالي موسى ماريغا 

والبيروفي كاريلو.

وفي الدور نصف النهائي واجه الهالل 
أوروبا،  بطل  اإلنكليزي  تشيلسي 
وخسر بصعوبة 1-0. وفي لقاء امليدالية 
األهلي  من  الهالل  خسر  البرونزية 
طرد  شهدت  مباراة  في   4-0 املصري 
العبيه ماثيوس بيريرا ومحمد كنو في 

الدقيقتني 11 و28.

أ. مي رضوان السلوم
 )كاتبة سورية(

د. محمد فتحي عبد العال 
)كاتب وباحث وروائي مصري(

وكانت  »هند«،  تدعى  لطفلة  أم  ثريا 
وتخشى  الصغيرة،  ابنتها  ترعى 
نزالت  وبخاصًة  األمراض،  من  عليها 
البرد الشديدة، فإذا ما الحظت عليها 
بدايات أعراض الزكام، حتى سارعت إلى 
الصيدليات جللب مضاداٍت حيوية لها، 
لكن مع الوقت بدأت تعلم أضرار ذلك.

إلى ندوة صحية  ثريا  وذات مرٍة ذهبت 
املركزية  املكتبة  أقامتها  تثقيفية، 
حول  تدور  الندوة  وكانت  مبنطقتها، 
وكانت  والزكام،  البرد  نزالت  حاالت 
وهي  »والء«،  الدكتورة  حتاضرها 
حيث  األطفال،  طب  في  استشاريٌة 
قائلًة:  احملاضرة  بشرح  الدكتورة  بدأت 
أو ما  البرد،  نزالت  أيها األحباب،  »بدايًة 
فيروسية  عدوى  »الزكام« هو  نسميه 
تصيب اجلهاز التنفسي العلوي »األنف 
مصاب  شخٍص  من  وينتقل  واحللق«، 
إلى شخٍص آخر عبر الهواء واخملالطة، 
أو من خالل مالمسة األسطح امللوثة، 
أضع  أن  املقال  هذا  في  وأود  مضيفًة، 

حتت كلمة »فيروسية« ألف خط«.

مكمن اخلطر

أثار جدل احلاضرين، حيث  وقولها هذا 
سألوها، ملاذا يا دكتورة؟!!

»هنا  قائلًة:  والء  الدكتورة  فأجابت 

يخطئون  فالناس  اخلطر،  مكمن 
بعض  وكذلك  البرد،  نزالت  فهم  في 
من  يشدون  ممن  الصحيني،  املمارسني 
أزرهم في طلب املضادات احليوية مبجرد 

إصابة أبنائهم بعالمات البرد«.

مستأذنًة  يدها  برفع  ثريا  فقامت 
الدكتورة لتشارك وتستفسر، بقولها: 
جللب  دائم  بشكل  للصيدلية  »أذهب 
وذلك  هند،  البنتي  حيوية  مضاداٍت 
أعراض  بعض  عليها  أالحظ  عندما 
ابنتي  تتحسن  ما  وسرعان  البرد، 

عليها«.

»هذا  والء:  الدكتورة  أجابتها  حيث 
فما  ثريا،  أستاذة  يا  اخلطأ  مبعث  هو 
إيصال  وأريد  اآلن  عنه  التحدث  أود 
فكرته لكم، هو عدم إعطاء املضادات 
دون وصفة طبية،  احليوية ألطفالكم 
أو دون رقابة، فوصفها في غير حاالتها 
املناسبة، قد يسبب كارثًة حقيقية، أال 
وهي ظاهرة »مقاومة املضادات احليوية«، 

والتي تهدد مبوت الكثيرين«.

يا  الصواب  وما  إذاً،  ثريا:  فسألتها 
دكتورة؟

أجابتها الدكتورة: »الصواب ما أخبرتكم 
نزالت  فإننا في حاالت  البداية،  به في 
ال  فيروسية  عدوى  أمام  نكون  البرد، 
تتطلب مضاداٍت حيوية، لذا فحينما 
تداهم أبناءكم أعراض البرد »كسيالن 
واحلمى،  والعطاس،  واحتقانه،  األنف 
والسعال، وفقدان الشهية، وتغير لون 
بشكل  يبدأ  قد  والتي  األنف،  إفرازات 
طبيعي، ثم يتحول لألصفر، واألخضر، 
وهنا ليس عليكم سوى مراجعة طبيٍب 
مختٍص، وعادةً ما يكون اإلصابة بالبرد 
يستدعي  ال  املضاعفات،  من  اخلالية 
العالج، وقد يختفي تلقائياً في غضون 

أسبوع، أو أسبوعني كحد أقصى، وقد 
يحتاج عالجاً بسيطاً للغاية في بعض 

األحيان«.

ومتى  الدكتورة،  لتسأل  ثريا  فقامت 
يكون املضاد احليوي ضرورياً؟!

في  فقط  »هذا  الدكتورة:  فأجابتها 
احلاالت، التي تصاحبها إصابة بكتيرية، 
الطبيب  ويحددها  جداً،  نادرةٌ  وهي 
الصيدالني كما  وليس  وحده،  اخملتص 
ذكرت، حتى ال نعاني أكثر من فوضى 

املضادات احليوية«.

االستخدام  في  »فاإلفراط  مضيفًة: 
لعالج  احليوية  للمضادات  املتكرر 
البكتريا  يحفز  البسيطة،  األمراض 
وعدم  املقاومة،  طريق  ارتياد  على 

ما  احليوية؛  للمضادات  االستجابة 
يفقد هذه املضادات كفاءتها في عالج 
احلاالت اخلطرة، والتي ال غنى لنا حينها 
حياة  يهدد  ما  احليوية؛  املضادات  عن 

الكثيرين آنذاك«.

»طفلي  أيضاً:  احلاضرين  أحد  وسأل 
يعاني من نزالت البرد كثيراً، فهل من 

سبيل للوقاية منها؟

أجابته الدكتورة والء: »ال سبيل إليقاف 
هناك  ولكن  املوسمية،  البرد  نزالت 
وسائل عدة للحد من آثارها الوخيمة 

أحياناً«.

»فاألطفال  قائلًة:  الدكتورة  وتابعت 
وذلك  البرد،  لنزالت  عرضًة  أكثر  هم 
طور  في  يزال  ال  املناعي  جهازهم  ألن 

التكوين، ولم ينضج بعد، وغير جاهز 
من  مختلفٍة  صنوٍف  مع  ليتعامل 
عن  عزلهم  فينبغي  لذا  العدوى، 
الرضع  وخاصًة  مصاب،  شخص  أي 
باملاء  اليدين  غسل  ووجوب  منهم، 
والصابون، ملدة ال تقل عن 20 ثانية، أو 
مبعقٍم لليدين، وكذلك تنظيف ألعاب 
بهم،  اخلاصة  واملستلزمات  األطفال 
وكافة األسطح القريبة منهم، واألهم 
األسرة  أفراد  تقيد  هو  كله،  ذلك  من 
عند  املناديل  باستخدام  املصابني 

السعال أو العطاس«.

وفي ختام احملاضرة قالت الدكتورة والء: 
»وتذكروا يا أعزائي أن الوقاية دوماً خيرٌ 

من العالج«.

لكل قرية مت تسميتها باسم النساء 
ومن  مختلفة،  وثقافة  وتاريخ،  قصة، 
هذه القرى التي تقع في مدينة كوباني 
سد  مياه  غمرتها  والتي  بوراز،  قرية 
الفرات، وبنى أهل القرية املغمورة قريباً 

منها »بوراز جديدة«.

قرية بوراز، تقع على ضفاف نهر الفرات 
وشرق  شمال  في  الفرات  إقليم  في 
سوريا، إحدى القرى العريقة والقدمية 
املعروفة في املنطقة، وسميت باسم 

امرأة تدعى بوراز أوغلي.

في  الفرات  بإقليم  كوباني  مقاطعة 
شمال وشرق سوريا مرت بالعديد من 
املراحل التاريخية، وقرى مدينة كوباني 
يرمز كل منها  التي  بأسمائها  تتميز 
تلك  بها  مرت  أحداث  أو  صفات،  إلى 
العديد  ذلك هنالك  أجل  القرية، ومن 
سميت  التي  كوباني،  في  القرى  من 

بأسماء النساء منذ مئات األعوام.

بني  ومن  ذاته،  باالسم  تعرف  ومازالت 
ماداش،  وديك  »بوراز،  هي  القرى  تلك 
مامد«  وخان  غزال،  وتل  وعشقان، 
وباإلضافة إلى قرية »خانك«، لكل قرية 

وكل  وتاريخ،  قصة  القرى  تلك  من 
في  عاشت  امرأة  حكاية  تروي  قصة 
تلك القرية، ووثقت تاريخها وثقافتها 

لتبقى خالدة، ليومنا هذا.

قرية بوراز

الغربية  اجلهة  في  تقع  بوراز  قرية 
ملقاطعة كوباني بـ 40 كم على ضفة 
نهر الفرات، واسم القرية مشتق من 
اسم امرأة من عائلة »محمد آغا فنجان 
من  عائلتها  مع  جاءت  وقد  بيوك«، 
الشمال هرباً من العثمانيني إلى مدينة 
كوباني، وتعرفت على بعض من العشائر 
مساحة  إعطائها  ومت  هنا،  الكوبانية 
خالية من األراضي غربي املدينة على 

الوقت كانت  ذلك  وفي  الفرات،  ضفة 
تلك األراضي غير صاحلة للزارعة ولكن 
عاشت بوراز أوغلي، وعائلتها في تلك 
باسمها.  القرية  ومت تسمية  األراضي، 
بوراز  قرية  اسم  تسمية  سبب  حول 
أحمد« )53( عاماً، وهي  قالت: »كولة 
من سكان القرية: »عندما كنا صغاراً، 
عن  ووالدتنا  والدنا  نسأل  دائماً  كنا 
قريتنا وسبب تسميتها«، ويقال: »منذ 
مئات األعوام هاجرت فتاة مع والديها 
من تركيا وتدعى بوراز أوغلي؛ هربا من 
ظلم السلطة العثمانية، هذه الفتاة 

أتت إلى القرى احلدودية في سوريا«.

وبينت أن عشائر املنطقة أعطت تلك 
ضفة  على  مساحة  وعائلتها  املرأة 
عدة  وعاشت  هنا،  وتزوجت  الفرات، 
سنوات، ومنذ ذلك الوقت ما زال اسم 
»بوراز  الفتاة  تلك  اسم  على  القرية 
من  هن  النساء  بأن  مؤكدة  أوغلي«، 
مجتمعهنَّ،  ثقافة  على  يحافظنَ 
املرأة حافظت على ثقافتها،  وأن تلك 

وعلى تلك القرية.

بوراز  »قرية  أحمد:  كولة  وأضافت 

عشرات  منذ  الفرات  ضفة  على  تقع 
 200 يقارب  ما  تضم  كانت  األعوام، 
منزل أو عائلة يحافظون على عاداتهم 
ولكن  مبحبة،  ويعيشون  وتقاليدهم 
بعد اتفاقية تقاسم املياه بني الدولة 
التركية وسوريا مت إجبار األهالي على 
بوراز،  قرية  املياه  وغمرت  القرية،  ترك 
كوباني،  مدينة  في  األهالي  وتشتت 

ومنبج، وحلب، ودمشق«.

وأشارت إلى أن عدد من العائالت آثرت 
القرية:  من  قريباً  جديدة  منازل  بناء 
سميت  جديدة  قرية  األهالي  »أسس 
أيضاً بوراز، ألن من يسكن فيها أهالي 
بوراز هم أنفسهم، واسم القرية يعّد 

من أساس ثقافة وتراث قريتنا«.

القرية  ليست  بوراز  إلى: »إن   مشيرةً 
امرأة، ففي  باسم  التي عرفت  األولى، 
مدينة كوباني هناك العديد من القرى، 
كـ  نساءها  بأسماء  سميت  التي 
هنالك  أيضاً  والخ«،  وخانك  غزال،  »تل 
نسائها  باسم  تعرف  وعوائل  عشائر، 
احلكمة،  ميلكن  اللواتي  القياديات، 
والذكاء، والقدرة على إدارة، وقيادة تلك 

العائلة لذلك تعرف تلك العوائل باسم 
النساء«.

»نساء القرية يحافظن على 
ثقافتهن«

 )54( خليل«  »كوثر  قالت  جانبها  من 
وتقاليد  عادات،  قرية  »لكل  عاماً: 
مختلفة، وكل قرية تعتمد على بعض 
املوارد األساسية للعمل، أما قرية بوراز، 
والشعير،  القمح،  بزراعة  فتشتهر 
والسمسم، والبساتني بأنواعها كافة، 
في  القرى  تشتهر  ذلك  إلى  وإضافًة 

تربية احليوانات، واألبقار، واألغنام«.

وتقاليد  عادات  »هنالك  مضيفًة:   
يستقبلون  بأنهم  وهي  القرية،  لهذه 

كل من يلجأ للقرية«.

يحافظن  القرية  »نساء  أن  مبينًة 
على ثقافة القرية من خالل احملافظة 
وثقافتهنّ،  ومالبسهنّ،  لغتهنّ،  على 

وتقاليدهنّ«.

وكالة أنباء املرأة

قام في الفترة القريبة القادمة بطوالت على مستوى شمال وشرق سوريا لمختلف األلعاب الفردية 
ُ
روناهي/ قامشلو ـ كان من المفترض أن ت

 آخر!.
ً
 عن اإلعالم في مدينة الرقة بأن البطوالت تأجلت حتى إشعارا

ً
ب لنا من اجتماع ُعِقد بعيدا والجماعية، ولكن بحسب ما ُسرِّ

أطفــــــــــــــالنا لنحــــــــــمي 

يقة بمقاطعة كوباني بأصالتها المجتمعية »بوراز«.. من القرى العر
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القس جوزيف إيليا

استطاعوا  الذين  الشعراء،  من  قلة 
بخامت  احلديث  الشعر  سيرة  ميهروا  أن 
الدميومة واالستمرارية، وإجادة األلفاظ 
املعبرة  الشعرية  والصور  والتراكيب 
احلضور  ميدان  في  والتربّع  األصيلة، 
عند  كما  املمّيز،  اإللقائي  الشعري 

الشاعر الدمشقي نزار قباني.

وذلك لم يكن عبثاً، أو أتى من فراغ، بل 
أساسّيٌة  عناصرُ  نزار  عند  اجتمعت 
وبكلمة شاعرية  مهّمٌة جعلته مميزا 
فريدة تفرد بشهرة واسعة عند شعراء 
مبنزلة  بها  حاز  والّتي  احلديث،  العصر 
وقد  الّشعراء،  من  غيره  عند  واسعة 
الدنيا  مالئ  أنه  املتنبيّ  قدميًا  وُصف 
وشاغل الناس، لتفرده بالكلمة املتينة، 
املعبرة،  وبالبالغة  املبدعة،  والصور 
النحوية  القاعدة  بإجادة  ولتفرده 
أدمغة  حتليلها  شغل  التي  العريقة، 
في  قباني  نزار  كان  وهكذا  النحويني، 
العصر احلديث من الشعر، إذ بلغ شهرة 
بالضاد،  الناطقة  األقوام  واسعة عند 
شهرة  فبلغ  العالم؛  دول  من  وغيرها 
أجادة  وحسن  الفريد،  باملعنى  عاملية 
حدث  فكما  املعبرة،  الشعرية  الصور 
شاعريته،  حول  جدال  من  للمتنبي 
العباسي،  العصر  شعراء  بني  وتفرده 
كذلك  له؛  ومؤيد  ورافض،  حاسد  بني 

احلال عند الشعر نزار قباني. 

أّما فيما يتعلق بعنوان املقال هذا، ملاذا 
أحّب نزارًا؟

عدة  أسباباً  تتضّمن  عليه  فاإلجابة 
بالشاعر  تليق  وأراها  أراها موضوعّيًة، 
الفذ نزار قباني، ألنه امتلك زمام اللفظ 
والكلمة الرقيقة الصادقة املعبرة عما 
البشر  من  كثير  خاطر  في  يجول 
واحملب  العاشق  اللفظي  بالسحر 
اللطيف، سأحاول الوقوف عندها في 

مقالي هذا. 

وتأتي في مقدّمة هذه األسباب: هويّة 
سوريًّا  كان  فلقد  الّسوريّة،  الرّجل 
ولم  سورّيته،  من  يتنّصل  لم  أصياًل، 
وظّل  بسواها،  استبدلها  وال  يخنها، 
وفيًّا أمينًا لكّل ما يّتصل بها، مفتخرًا 

أشدّ الفخر بوطنه وتاريخه. 

وهو، وإن كان قد تنّقل كثيرًا هنا وهناك، 
وعاش في بالدٍ مختلفٍة، إاّل أنّه كان أسير 
الفكاك  يستطع  لم  سوريّا،  عشق 
منه، وال القفز فوقه، وظّلت جغرافّية 
سوريّا بارزةً واضحة املعالم في العديد 
من قصائده، ونثريّاته، وأحاديثه، إلى أن 
الرحيل  بعد  الّطاهر  ترابها  احتضنه 

األبدي.

ومن هذا الفضل السوري في شاعريته، 

قصيدته  قصائده،  بجل  حازت  التي 
الطويلة عن الشام التي يقول فيها :

 
آِه يا شاُم كيف أشرُح ما بي 

وأنا فيِك دائًما مسكوُن؟

يا دمشقُ الّتي تفّشى شذاها 

حتت جلْدي كأنّه الزّيزفوُن 

شاُم يا شاُم يا أميرةَ حّبي 

كيف ينسى غراَمه اجملنوُن؟

وتأتي محبتي لنزار ولشاعريته كذلك؛ 
سلفّي  ماضويًّا  يكون  أن  أبى  ألنّه 
في  تألق  بل  الّتفكير،  رجعيّ  النّهج، 
وألبسه  املاضي،  استحضار  إجادة 
عباءة احلداثة والرمزية، فألقى في املياه 
والتحديث،  التغيير  حجارة  الراكدة 
واجلدة واالنفتاح على املعاني املعاصرة 
وروح احلضارة، مهمال عناصر التخلف 
اللفظ  وراء  والتقوقع  والرجعية، 
اخلجل، رافضا اخلرافات اجملتمعية، التي 
احلضارة،  مجتمع  معها  وأبلت  بُليت، 
الكلمة  وسيف  اللفظ،  فارس  فكان 
األخاذة  الشعرية  الصورة  ورمح  احلاد، 
األسلحة  بتلك  التي حارب  اللطيفة، 
فتون اجلهل، والتخلف، وما عاب اجملتمع، 
وأّخره عن ركب احلضارة، فكان بال منازع 
يدعو  الذي  النبيل،  اإلحساس  شاعر 
التي  اجلميلة،  احلياة  نحو  التقدم  إلى 
وراء  والغرام  والعشق  احلب  عنوانها 

الكلمات.

أن  ميكن  ال  الّشاعر  بأّن  منه  وإميانًا   
الفكريّة  ورؤاه  حقيقيًّا  شاعرًا  يكون 
بها  حتيط  شائخٌة،  عتيقٌة  صدئٌة 
قال  وقد  جانبٍ،  كّل  من  العفونة 
الكثير، لكن  الكثير  املضمار  في هذا 
تبقى قصيدته الّشهيرة )خبزٌ، وقمرٌ، 
الزّوابع  حوله  أثارت  والّتي  وحشيٌش( 
والعواصف، حينما أطلقها هي األهّم، 
واألجرأ في وقٍت كانت تهيمن عليه روح 
االستكانة، واخلضوع للمأثور واملألوف، 
وما هو معلٌَّب من الّتوّجهات حيث قال 

فيها :

 
في بالدي

في بالد البسطاء

حيث جنتر التواشيح الطويلة

لُّ الذي يفتك بالشرق ذلك السِّ

التواشيح الطويلة
شرقنا اجملتر... تاريخاً

وأحالماً كسولة

وخرافاٍت خوالي

شرقنا الباحث عن كل بطولة

في أبي زيد الهاللي

بهاتني  شاعرنا  يكتِف  ولم  هذا 
بكفاءٍة  يتطرّق  رأيناه  وإمّنا  النقطتني، 
إلى  نظيرها  قّل  وحماسٍة  عاليٍة، 
مواضيَع عديدٍة مختلفٍة ساخنٍة، فلم 
الوجوديّة،  القضايا  من  قضّيًة  يترك 
والّتي حتظى باهتمام العاّمة واخلاّصة 
في  بقّوٍة  لها  وعرض  إاّل  الّسواء  على 
بعيدًا  مباشٍر  واضٍح  بشكٍل  شعره 
عن الّتورية والّترميز، وبلغٍة ال يُعصى 

فهمها على أحٍد، ومخطئٌ كّل اخلطأ 
الّتشبيب،  زاوية  في  يحشره  من 
الواسعة  شهرته  جاءت  وإن  والغزل، 
وبفضلهما،  ورائهما،  من  البداية  في 
اتّسعت  إليهما فقد  باإلضافة  لكنّه 
دوائر اهتمامه جلميع األمور الّسياسّية، 
واالجتماعّية، والدّينّية، والفكريّة؛ فهو 
بيئته، وحلظته  ابن  يعدّ شاعرًا  لذلك 
تخفى  وال  مناسبٌة،  تفوته  ال  شاماًل 
عليه خافيٌة، وال يستنكف عن تناول 
كان  مهما  األغراض،  من  غرٍض  أيّ 
واجلدل،  لّلغط،  مثيرًا  أو  حّساًسا 

والدّهشة.

الّذي  احلقيقيّ،  الّشاعر  هو  هذا  نعم 
يعيش تفاصيل واقعه، وال يغلق على 
نفسه األبواب، والنّوافذ، وفي جٍو معتٍم 
يغوص كاتًبا طالسَم وألغازًا ال يفهمها 
هو نفسه، فكيف بالقارىء املسكني 
املبتلى بهذا النّوع من الّشعراء، الّذين 
وأبعدوا  الّشعر،  عن  النّاس  أبعدوا 
الّشعر عن النّاس، فانحسر متذوّقوه، 

وقّل متابعوه.

يعود  أن  الداعني،  بني  من  أدعو  ولعلي 
املاضي،  في  كان  كمان  قويا  الشعر 
يشرح تفاصيل احلياة، ويتغزل غزال عذريا 
التي  احملبة،  املرأة  منزلة  يرفع  لطيفا، 
تكون مفصل احلياة، وأن يكون الشاعر 
فذا  وإعالميا  قومة،  لسان  عن  معبرا 
مدافعا عن كل جميل، وكل حسن في 
اجملتمع احلضاري املثقف، رافضا املعاني 
السلبية واملتخلفة، التي أرهقت كاهل 
ما  كل  عن  الناس  وأبعدت  اجملتمعات، 
اللغوي  وبثرائهم  بإنسانيتهم،  يليق 
الفذ، املعبر القوي، والرصني املتني، وأن 
يكون شامال لفئات اجملتمع كلها، وأن 
يكون عموميا معبرا عن حال طبقات 
احلياة كلها، وهذا ما أجاده الشاعر نزار، 

بل وبرع فيه.

سجون  من  حترّر  ألنه  نزارًا؛  أحّب  وإنّي 
اللفظ والوزن، وأال يبقى مغردا بسجن 
بها  تعج  التي  املتينة،  الكلمات 
قواميس اللغة الفريدة، التي قيلت زمن 
إلى  سعى  بل  وامتداداتها؛  اجلاهلية، 
إيجاد قاموس بسيط للفظ الكلمات، 
وسهولة املعاني، وتبسيط التشابيه، 
واللفظية،  البديعية،  احملسنات  وبلوغ 
وحسن االستعارات، والكنايات، والبيان 
لفنون  طيعها  ذلك  كل  والبديع، 
اللغة العربية، فقدمها بلغة سهلة 
بسيطة، بعيدة عن الغموض والغرابة، 

واملوغلة في الرمزية. 

وبهذا الفهم واإلدراك ملاهية الشاعرية 
في  السمو  بلغ  قد  يكون  نزار،  عند 
الشعر احلديث؛ لبساطة العرض وقوة 
عن  بعيدا  األسلوب،  وجزالة  املعنى، 
الغرابة والغموض، وبذلك متيز القباني، 

ومن ذلك ما أجاد في قصيدة له : 

حزيران، ما الذي فعل الشعر؟ 

وما الذي أعطـى لنا الشعراء؟

الدواوين في يدينا طـروحٌ    

  والتعـابير كـلها إنـشاء
كـل عاٍم نأتي لسوق عكاظٍ  

 وعـلينا العمائم اخلضـراء

ويزداد حّبي له ويتعاظم، وأنا أراه جّبار 
جبينًا  يحني  ال  مغوارًا،  وبطاًل  بأس، 
لطاغيٍة، وال ميشي في طريق مستِبدٍّ، 
لّلون  ال  يروّج  وال  لدكتاتورٍ،  يصّفق  وال 
الّصوت  وال  الواحد،  الفكر  وال  واحد، 

الواحد.

وقصائده اجلريئة كثيرةٌ حول هذا األمر، 
طواغيت  بحكّاٍم  ساخرًا  قاله  ومما 
بهم،  الّشعوب  ابتليت  نرجسّيني، 
أنفسهم  رأوا  بأهوائهم، وقد  وضاقت 
آلهًة حتيي ومتيت، ومترض وتشفي، وترفع 
اجلحيم،  إلى  أقواًما  وترسل  وتُهبط، 
يتعذّبون بها وأقواًما إلى النّعيم يجدون 
»الّسيرة  قصيدته  في  فيه،  هناءهم 

الذّاتّية لسّياٍف عربيٍّ«:

أيها الناس:

أنا األول واألعدل

واألجمل من بني جميع احلاكمني

وأنا بدر الدجى، وبياض الياسمني

وخير  األولى،  املشنقة  مخترع  وأنا 
املرسلني

واألبرص،  األعرج،  بعدى  من سيشفى 
واألعمى

من ترى يخرج من معطفه ضوء القمر؟

من ترى يرسل للناس املطر؟

من ترى يجلدهم تسعني جلدة؟

من ترى يصلبهم فوق الشجر؟

من ترى يرغمهم أن يعيشوا كالبقر؟

وإنّي أحّب نزارًا كذلك؛ ألنّه كان واقعيًّا 
باخلطابات  الناس  يخدع  ال  بصيرًا 
األّمة  حال  يرى  وهو  اجلوفاء،  الفارغة 
تسير من سيٍّء إلى أسوأ، وتخرج من 
هزميٍة لتسقط في أخرى، مرِجًعا جميع 
انغماسها فيما ال يقدم وال  إلى  ذلك 
احلداثة،  بأسباب  أخذها  وعدم  يؤخر، 
واجلري  اخلرافات،  إلى  وركونها  والّتقدّم 
اًل إيّاها الّسبب في  وراء الغيبّيات محمِّ
كّل هذا اخلراب، الّذي وصلت إليه وهذا 
الدّمار احمليط بها من كّل جانبٍ، فقام 
ممتشقا اللفظ والشعر يفضح أسباب 

تخلف األمم :

إذا خسرنا احلرَب ال غرابهْ

ألننا ندُخلها..

مواهبِ  من  الشرقيُّ  ميلُك  ما  بكلِّ 

اخلطابهْ

بالعنترياِت التي ما قتلت ذبابهْ

ألننا ندخلها..

مبنطِق الطبلةِ والربابهْ

احلبيبة  فهي  نزار  عند  املرأة  أّما 
احلسناء  اللطيفة  الغزلة  املقدسة، 
وأنوثتها،  بهويتها،  تتفرد  التي  املوردة، 
ومتيزها باجلمال والرفعة، مصورها بغزل 
يشرح اجلمال فيها، بعيدا عن االبتذال 
والتصنع، وجعلها حرة مرافقة للرجل 
عليها  مغلقة  غير  احلياة،  صنع  في 
كبلوها  من  ورفض  والغرف،  األبواب 
بسور العورة والستر واحلشمة، بل أنها 
قائدة اجملتمع واحلضارة، وحصولها على 
أنشأتها  ما  وفق  النبيلة،  طموحاتها 

الطبيعة واحلياة و األديان.  

وأوعاه  أنضجه  فما  إليه،  فاستمع   
ضرورة  على  املرأة  يحّث  وهو  وأنقاه! 
جعلها  في  استعبادها  ضدّ  الثّورة 
الذّكورة  بالط  في  سبّيًة  أو  جاريًة، 

قائاًل :

ثُوري! أحّبِك أن تثُوري 

والتكايا  السبايا  شرق  على  ثُوري 

والبُخورِ

ثُوري على التاريخ، وانتصري على الوهم 
الكبيِر

مقبرةُ  الشمس  فإن  أحداً  ترهبي  ال 

النسورِ

ولقد أحببت نزارًا ألنّه لم يفعل ما فعله 
بعض رفقائه من شعراء احلداثة، الّذين 
ا  هجروا القصيدة العموديّة هجرانًا تامًّ
كاماًل من غير رجعٍة، بل ظّل أمينًا وفيًّا 
قد  أنّه  مع  اخلليلّية،  وإليقاعاتها  لها، 
قصيدة  كتابة  في  البراعة  كّل  برع 

الّتفعيلة، والنّثر. 

لتلك التي متيز بها الشاعر نزار قباني 
أحببته شاعرًا، وأديًبا، ومفكّرًا، وأستاذًا، 
فظلت قصائده مغناة بشفاه احملبني 
مر  على  األوطان  ومحبي  والعاشقني، 
الشمس  خلود  خالدة  فهي  الزمن، 
آل  الّذي  املكان  فليظّلله  والطبيعة، 
إليه بعد رحيله بسعادٍة ال تنتهي، كما 
زلنا  ما  الّذي  املكان،  في  هو  أسعدنا 

قائمني فيه، إلى أن نلحق به يوًما ما.

لمـــــــــــــــاذا أحّب نزارًا؟
بحي  مبنى  انهار  قليلة  أيام  وقبل 
الشيخ مقصود في الثاني والعشرين 
كانت  والذي  اجلاري،  الثاني  كانون  من 
عن  وأسفر  أسر؛  سبعة  تسكنه 
اثنني  وإصابة  16 شخصاً  استشهاد 

آخرين.

املكتب  رئيس  حتدّث  الصدد،  هذا  في 
الفني في بلدية الشعب بحي الشيخ 
عن  جارو  عدنان  املهندس  مقصود، 
املباني في احلي، وقال: »القليل من املباني 
وأكثرها  تنظيمي  مخطط  لها  هنا 
السوريّة  األزمة  بعد  بنيت  عشوائية، 
دون رقابة ومخطط تنظيمي وشروط 
الهيكلية  املشاكل  بدأت  لذا  خاصة، 

بالظهور«.

وتابع: »أما بالنسبة للبناء املنهار، فقد 
كان املنظر مؤملاً جداً، ألنّنا كنا عاجزين 
عن التدّخل حتى، فهذا البناء قد بُني 
عشوائي،  بشكٍل  األزمة  فترة  في 
واللجان اخلدمية في األحياء، لها برنامج 
كشف معني وتأتينا بالشكاوى، فمنها 
اإلسعافي نتدخل فيه فوراً بإمكاناتنا 

البسيطة وآلياتنا احملدودة«.

املواد  تأمني  في  صعوبة  »جند  وأضاف: 
األساسية ومستلزمات البناء والصرف 
الصحي؛ بسبب احلصار املفروض على 
احلي، مشدداً على أنه يجب أن يرفع هذا 
احلصار بشكٍل عاجل عن احلي؛ لنمنع 

حدوث مثل هذه الكوارث«.

مبنى   35 نحو  »هناك  أن  إلى  وأشار: 
مهدد باالنهيار، وقد تدخلنا في البعض 
التي  البسيطة  باإلمكانيات  منها 
منها،  اآلخر  البعض  ولكن  منلكها، 
يحتاج إلى آليات من جهة وُمدرّبني من 
جهة أخرى، والكثير من املباني واملنازل 
فارغة، ففي حال إخالء املباني املهددة 
باالنهيار ميكنهم أن يسكنوا في هذه 

املباني واملنازل«.

ونّوه جارو إلى أن البلدية تقوم بعلمها 
وصول  حال  “في  وجه  أكمل  على 
شكاوى، تذهب فرق الكشف لتقييمه 
أّن  كما  ال،  أم  للسكن  صاحلاً  كان  إذا 

سكان املبنى املنهار لم يتقدموا بأية 
دون  املبنى  وانهار  البلدية  إلى  شكوى 
سابق إنذار، فعندما يرى فريق الكشف 
أّن املبنى يشكّل خطراً فإنّه يتم إخالء 

البناء فوراً«.

واختتم املهندس عدنان جارو بتوجيه 

أكثر  باالنتباه  نداء لألهالي، وطالبهم 
إلى مشاكل الرطوبة وتسرّب املياه، وأاّل 
يستهتروا باألمر، وفي حال أّن السكان 
التكلفة  يتحّملوا  أن  يستطيعون  ال 
أو ال يعلمون ما هي أساس املشكلة 
اجلهات  مع  التواصل  عليهم  فيجب 

املعنية والبلدية«.

طائرات  استهدفت   - األخبار  مركز 
في  تبريد  شاحنات  ست  مجهولة، 
ساحة األسطورة ببلدة الهري في ريف 
البوكمال شرقي دير الزور أثناء دخولها 

من العراق.

ووفقاً للمرصد السوري حلقوق اإلنسان، 
األحد  مساء  دوت  انفجارات  ثالث  فإن 
كانون  شهر  من  والعشرين  التاسع 
الثاني اجلاري، بالتزامن مع حتليق طائرات 

االستهداف  أن  إلى  مشيراً  ُمسّيرة، 
أدى لتدمير الشاحنات ومقتل سبعة 
ومرافقيهم  الشاحنات  سائقي  من 
سوريّة،  غير  جنسيات  من  وكلهم 
هرعت  اإلسعاف  سيارات  أن  الفتاً 
لنقل اجلرحى. وفي سياق متصل، قُتل 
إليران  املوالية  اجملموعات  في  قيادي 
واثنني من مرافقيه من جنسيات غير 
طائرات  استهداف  نتيجة  سورية، 

مسّيرة لسيارة بيك آب دفع رباعي كان 
يستقلها أثناء تفقده ملوقع استهداف 

الطائرات.

هذا وكان املرصد قد أشار أن شاحنات 
في  األمني  املربع  إلى  دخلت  تبريد 
امليادين بريف دير الزور في 26 من كانون 
بعد  العراق  إلى  وعادت  اجلاري،  الثاني 
مستودعات  في  حمولتها  أفرغت  أن 

جملموعات تابعة إليران.

مركز األخبار ـ استنكر الكردستانيون 
الروسية،  ستافروبول  منطقة  في 
املؤامرة الدولية التي تستهدف القائد 
وقفة  تنظيم  عبر  أوجالن،  اهلل  عبد 

احتجاجية.

وأكد رئيس اللجنة الثقافية للحكم 
وعضو  بازوييف،  آفينار  الكردي  الذاتي 
خالل  أخمدوف،  ياسني  الذاتي  احلكم 
بيان باسم املشاركني أن العزلة املشددة 
استمرار  هي  القائد  على  املفروضة 

للمؤامرة الدولية. ووجها الدعوة جلميع 
في  والدميقراطية  التقدمية  القوى 
حيال  موقفهم  عن  للتعبير  العالم 
انتهاك احلقوق التي يتعرض لها القائد.

لن  الكردي  الشعب  أن  وأوضحا 
يستسلم للهجمات التي يتعرّض لها، 
وقاال إن نضال الشعب الكردي يتقدم 
يوماً بعد يوم وسيستمر حتى حتقيق 

احلرية اجلسدية للقائد أوجالن.

الشابة  أميني  جينا   - األخبار  مركز 
حتت  استشهدت  التي  الكردية 
التعذيب على يد قوات األمن اإليرانية، 
باتت مصدر إلهام حول العالم وسبباً 

جديداً لإلقرار بحقوق املرأة.

بثورة  املُرحبة  الفعل  ردود  تواصل  ومع 
النساء في إيران، أشاد الرئيس الفرنسي 
الكردية  بالشابة  ماكرون  إميانويل 
جينا أميني التي أشعل استشهادها 
روجهالت  في  مستمرةً  انتفاضة 

كردستان وإيران منذ أشهر عدة.

من  جديدة  دفعة  قبول  إعالنه  وخالل 
في  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني 
أميني  جينا  ماكرون  وصف  فرنسا، 
رمزاً  أصبحت  إنها  وقال  بالشهيدة 
للجميع بعد أن خاضت معركة كبيرة 
يحّمل  ما  وهو  النساء،  قمع  بوجه 

العالم مسؤولية كبيرة.

حمالت  أن  أضاف  الفرنسي  الرئيس 
العالم  أرجاء  جميع  في  القمع 
تتضاعف وغالباً ما يكون أول ضحايا 

هذا االضطهاد من النساء والفتيات.

التي ترفع  هذا وتتواصل االحتجاجات 
شعار “املرأة، احلياة، احلرية” في إيران منذ 
16 أيلول املاضي، وامتدت من محافظة 
إلى  أميني،  جينا  موطن  كردستان، 
جميع محافظات إيران، وانضمت إليها 

جميع طبقات اجملتمع

محكمة  أصدرت  أخرى،  جهة  من 
إيرانية، حكماً بالسجن ملدّة عاَمني مع 
البالد  مغادرة  ومنِع  مالّية  غرامٍة  دفع 
صحفّية  بحق  أعوام،  خمسة  ملدة 
الكردية،  الشابة  والد  مع  لقاءً  أجرت 

جينا أميني.

في  مروفيان  نزيال  الصحفية  وأعلنِت 
تغريدٍة على تويتر صدور احلُكم بحقها 
دون جلسة استماع أو مرافعة الدفاع، 
صدر  السجن  حكم  أّن  إلى  مشيرةً 

مع وقف التنفيذ ملدّة خمس سنوات، 
أواخر  أُوِقَفت  قد  الصحفية  وكانِت 
تشرين األول أكتوبر املاضي وزُجَّ بها في 

سجن إيفني في العاصمة طهران.

اإلنسان  حقوق  منظمة  ونشرت   
سابق،  وقت  في  تقرير  في  اإليرانية 
معتقل  متظاهر  مئة  تضم  قائمة 
يواجهون خطر إصدار أو تنفيذ أحكام 
املئات  فقدان  عن  فضالً  اإلعدام 
ألف  عشرين  نحو  واعتقال  حلياتهم 

متظاهر.

مركز األخبار - أكد رئيس المكتب الفني في بلدية الشعب بحي الشيخ مقصود المهندس 
عدنان جارو، أن سبب انهيار المبنى يعود إلى تسّرب المياه إلى األساسات، وكشف عن 

وجود 35 مبنى مهدد باالنهيار.

35 مبنى ُمهدد باالنهيار في حي الشيخ مقصود

يّة تتعّرض لهجمات من طائرات مجهولة يد في البوكمال السور شاحنات تبر

الكردستانيون في روسيا: العزلة 
المشددة على القائد أوجالن 

استمرار للمؤامرة الدولّية

ماكرون يصف جينا أميني بالشهيدة التي أصبحت 
رمزاً للعالم
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بيريفان خليل 

كان عام 2022 عام االنهيار االقتصادي 
في تركيا، حيث شهدت ارتفاعاً فائقاً 
في معظم املواد واإلحصائيات، التي مت 
الكشف عنها كانت ملفتة، لتتبني بأن 
تركيا تشهد تراجعاً اقتصادياً األول من 

نوعه على مدار سنوات ماضية.

عام إفالس والقادم أسوء

في بداية العام اجلديد أدليت تصاريح 
مهمة من قبل البرملانيني كدليل أن عام 
2022 كان عاما، فشلت فيه احلكومة 
احلالية في جتاوز األزمة االقتصادية، وبأن 
العام اجلديد لن يفلح في معاجلة تلك 

األزمة.

أغبابا،  ولي  املعارض،  التركي  البرملاني 
األنشطة  أصحاب  أعداد  أن  أفاد 
التجارية، الذين أشهروا إفالسهم خالل 
قياسي  بشكل  ارتفعوا   ،2022 عام 

مقارنة باألعوام املاضية.

وأوضح أغبابا نائب رئيس حزب الشعب 
اجلمهوري، أن عام 2022 شهد إفالس 
جتاري،  نشاط  و892 صاحب  125 ألفاً 
أشهروا  الذين  عدد  أن  يعني  ما  وهو 
إفالسهم خالل العام املاضي بلغ 491 
آالف  وعشرة  اليومي،  الصعيد  على 

و491 تاجراً على الصعيد الشهري.

أشهروا  الذين  التجار  عدد  وجتاوز 
إفالسهم خالل العام املاضي، معدالت 
األخيرة.  سنوات  األربع  خالل  اإلفالس 
ويذكر أنه خالل الفترة بني عامي 2018 
و2022 ارتفع إجمالي عدد التجار، الذين 
أشهروا إفالسهم إلى 548 ألفاً و374 

تاجراً.

هو  ما  فيها  جند  واضحة  صور  وفي 
بأن  جند  أردوغان،  يدعيه  ملا  معاكس 
معدالت إفالس التجار تواصل االرتفاع، 
ما  احلكومة عن جناح  في ظل حديث 
اجلديد”،  االقتصادي  “النموذج  يسمى 
بإنقاذ  أردوغان  وعود  تنجح  لم  كما 
التجار من اإلفالس، بعد خفض سعر 

الفائدة.

وأصبح التجار يحاولون سداد قروضهم 
إلى  أدى  ما  وهو  باالقتراض من جديد، 
ارتفاع معدالت البطالة واجلوع. فخالل 
من  إسطنبول  سجلت   2022 عام 
جديد أعلى معدالت إفالس ضمن أكبر 
خمس مدن تركية، إذ شهد ذلك العام 
حذف 13 ألفاً و160 تاجراً من السجل 
التجاري ملدينة إسطنبول ليرفعوا بهذا 
إزمير في  اإلفالس. وجاءت مدينة  راية 
املرتبة الثانية، حيث أشهر 8400 تاجر 
باملدينة إفالسهم خالل العام املاضي.

وسجلت أنقرة 6811 حالة إفالس بني 

التجار، في حني بلغت هذه النسبة في 
أنقرة نحو 5912 تاجراً.

عام »اجلفاف االقتصادي« سيتغلب 
على عام »قطف الثمار«

وخبراء  أخصائيني  بني  مجادلة  وفي 
االقتصادي  وبخاصة  التركي،  بالشأن 
 2023 عام  يكون  أن  بني  وما  منها، 
الثمار متأملني مبرحلة ما  عام قطف 
والبرملانية  الرئاسية  االنتخابات  بعد 
التركية في شهر حزيران القادم، وبني 
األستاذ  واألصعب،« يرى  »احلاسم  عام 
اجلامعي والباحث االقتصادي مخلص 
الوقت  في  التقييم  يجب  أنه  الناظر، 
احلالي على مؤشرات االقتصاد الكلي، 
في  عجز  يوجد  إذ  »سلبية«،  وأنها 
احلساب اجلاري، وتضخم هو األكبر بني 
العالم،  دول العشرين والسادس على 

العامة،  املوازنة  في  عجز  عن  فضال 
يقال  كان  ما  بأن  واضحة  إشارة  في 
مجرد  الثمار« هي  قطف  »عام  بعبارة 
حلم أو خيال، يخلقه أردوغان وأتباعه؛ 
لتبييض صفحتهم كحكومة تعلن 

إفالسها.

ويقول الناظر في حديث ملوقع »احلرة«: إن 
املؤشرات التي من املفترض أن تتحسن 
عند خفض الفائدة، لتشجيع عمليات 
البطالة  خفض  وبالتالي  اإلقراض، 
الصناعي  القطاع  مؤشرات  وحتسني 

لم تتحقق«.

أن  الناظر،  االقتصادي  الباحث  يتوقع 
لعدة  ستنخفض  التركية  »الليرة 
أسباب، من بينها أن التضخم سيبقى 

مرتفعا، بعيداً عن انخفاضه اسميا«.

عندما  جيدا  يكون  »االقتصاد  ويقول: 
من  أعلى  الفائدة  معدل  يكون 
التضخم، حتى لو وصل التضخم إلى 
نسبة 43 في املائة فإن العائد السلبي 

سيبقى كبيراً«.

النموذج  فإن  ذلك  إلى  وباإلضافة 
فيه  تسير  الذي  التركي،  االقتصادي 
السياسة  عكس  يدور  احلكومة 

النقدية العاملية.

ليس  النمو  فإن  نظره  وجهة  فمن 
حقيقياً. احلقيقي يأتي من منو امليزان 
وهذا  االستثماري،  واإلنفاق  التجاري 

الذي لم يحصل. 

أنقرة ليست على احملك بل منهارة

وفي تأكيد آخر على إفالس أنقرة وظهور 
حقيقة الدولة املفلسة، كشف مسح 
األعمال  الحتاد  املركزي  اجمللس  أجراه 
العام املتحد عن حد اجلوع والفقر في 
كانون الثاني، بأن حد اجلوع ارتفع ليصل 
إلى تسعة آالف و796 ليرة، وخط الفقر 

إلى 26 ألفاً و994 ليرة.

أسرة  حتتاجه  ملا  املعلنة،  النسب 
مكونة من أربعة أفراد تقيم في أنقرة، 
وغير  الغذائية  النفقات  مراعاة  مع 
من  استهالكها  يجب  التي  الغذائية 
أجل احلصول على نظام غذائي متوازن 

وصحي.

وبحسب املسح، ارتفع حد اجلوع ألسرة 
مكونة من أربعة أفراد مبقدار 737 ليرة 
إلى  ليصل  السابق،  بالشهر  مقارنة 

تسعة آالف 796 ليرة.

وارتفع خط الفقر مبقدار 870 ليرة إلى 
الفقر،  خط  و994 ليرة. وفي  26 ألفاً 
كانت الزيادة في آخر سنة 11 ألفاً و982 

ليرة.

وبينما ارتفع حد اجلوع مبقدار 737 ليرة 
في شهر كانون الثاني مقارنة بالشهر 
السابق، فإن املصروفات الواجب توفيرها 
الحتياجات غير الغذاء زادت مبقدار 133 

ليرة وارتفعت إلى 17 ألًفا و198 ليرة.

أسعار  في  الزيادة  معدل  ارتفاع  ومع 
حد  ارتفع  األساسية،  الغذائية  املواد 

اجلوع ألسرة مكونة من أربعة أفراد إلى 
تسعة آالف 796 ليرة في الشهر ذاته.

خط  ارتفع  الثاني،  كانون  شهر  في 
الفقر مبقدار 870 ليرة مقارنة بالشهر 
ارتفع  املاضي،  بالعام  السابق. مقارنة 
و872  آالف  أربعة  مبقدار  اجلوع  حد 
ليرة، وزاد اإلنفاق على االحتياجات غير 
و109  آالف  سبعة  مبقدار  الغذائية 

ليرات.

وارتفع خط الفقر، الذي يوضح املبلغ 
على  يجب  الذي  لإلنفاق  اإلجمالي 
تلبية  أجل  من  به  تقوم  أن  األسرة 
الغذائية  وغير  الغذائية،  احتياجاتها 
بطريقة تليق بالكرامة اإلنسانية دون 
الشعور باحلرمان، مبقدار 11 ألفاً و981 

ليرة في العام املاضي.

معظم  من  اجملمعة  لألسعار  ووفًقا 
ارتفع  فقد  أنقرة،  في  التسوق  أسواق 
على  إنفاقه  املطلوب  الشهري  املبلغ 
للحصول  والبيض  واألسماك  اللحوم 
 268 مبقدار  متوازن  غذائي  نظام  على 
ليرة مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 
975 ليرة مقارنة بالشهر نفسه من 
العام املاضي 2022 وبلغ ألفي 381 ليرة.

على  املطلوبة  املصروفات  وارتفعت 
البقول اجلافة مبقدار ست ليرات مقارنة 
ليرة   78 وبنسبة  السابق  بالشهر 
مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 

وبلغت 234 ليرة.

وارتفعت املصروفات املطلوبة للحليب 
واللنب واجلنب بواقع 217 ليرة في شهر 
كانون الثاني مقارنة بالشهر السابق، 
وبلغت ألفي و672 ليرة. في آخر سنة، 

كانت هناك زيادة قدرها 515 ليرة.

إنفاقه  سيتم  الذي  املبلغ  زاد  وبينما 
في  ليرة   24 مبقدار  الفاكهة  على 
 338 مبقدار  ارتفع  نفسه،  الشهر 
العام  الشهر من  بنفس  ليرة مقارنة 
ارتفعت  ليرة.   680 وأصبح  السابق، 
ليرة   110 مبقدار  النباتية  املصروفات 
 755 وبـ  السابق  بالشهر  مقارنة 
العام  الشهر من  بنفس  ليرة مقارنة 

السابق لتصل إلى 1267 ليرة.

هذه األرقام فضحت الدولة وإيحاءاتها 
أن  في  الشعب  تهدئة  إلى  الرامية 
لتجاوزها،  خطة  ولديهم  »هني«  األمر 
ستستمر  املساعي  هذه  بالتأكيد 
لكسب  وذلك  االنتخابات  تاريخ  حتى 
أصوات شعبية، إال أن هذه األرقام تؤكد 
مرة أخرى بأن أنقرة ليست على احملك 

اقتصادياً بل هي منهارة.

انكسرت قشة النجاة

والتقارير  والدراسات  البحوث  وتزداد 
في  خاصة  التركي،  االقتصادي  بشأن 
بداية العام اجلديد وذلك ملعرفة إلى أين 

تتجه تركيا اقتصادياً؟

مجموعة  عن  صادر  تقرير  وقالت 
أبحاث التضخم -املستقلة- في تركيا 
االقتصادية  التوقعات  إن   ،”ENAG“

مخيفة في البالد.

اجملموعة أصدرت تقرير حتليل االقتصاد 
إن  فيه:  وقالت   ،2022 لعام  التركي 
وأن  “مخيفة”،  االقتصادية  التوقعات 
سوء التطبيق في السياسة النقدية 
والضعف  النمو  وضعف  واملالية، 
املؤسسي قد قلل من توزيع املوارد في 

االقتصاد من خالل نهج أوسع.

نشرته  كما  التقرير  في  ولوحظ 
صحيفة زمان أن أكبر مشكلة تركية 
في عام 2022 هي ارتفاع معدل الزيادة 
النقدي  التضخم  وأن  األسعار،  في 
اإليرادات،  انخفاض  إلى  أدى  املرتفع 
األسعار  من  الراحة  عدم  في  وتسبب 

التي تواجهها.

يشارك  التي  اجملموعة  تقارير  وأجبرت 
جامعات،  وأساتذة  اقتصاد  خبراء  بها 
احلكومة على حتديث أرقام التضخم، 
خانة  إلى  اآلحاد  خانة  من  ونقلها 
العشرات، بعد أن تصدرت بياناتها عن 
التضخم حديث الرأي العام في تركيا، 
في ظل الفارق الكبير بينها وبني بيانات 
هيئة اإلحصاء التي تشكك املعارضة 

فيما يصدر عنها.

تركيا  أن  فيه  جاء  الذي  التقرير،  وفي 
لديها أداء منو ضعيف منذ عام 2018، 
مت التأكيد على أن تركيا منت دائًما دون 
األساسي  التأثير  تاركة  إمكاناتها، 

جانًبا. 

ببيانات  الوضع  هذا  حتليل  مت  وقد 
تكشف أن هناك نقًصا في التخطيط 
في عملية النمو الضعيفة، وهو مؤشر 
على أن جميع االستثمارات والنفقات 
التي متت حتى اآلن قد حتققت بطريقة 

غير فعالة.

في  الوضع  أن  أيضا:  التقرير  وذكر 
أدوات  وأن  “مظلم”  املالية  األسواق 
بسبب  دمرت  قد  البديلة  االستثمار 

“نهج خفض الفائدة”. 
سوق  توجيه  إعادة  إن  التقرير:  وقال 
األوراق املالية، يخلق فقاعة، ويزيد من 

عدم املساواة في الدخل.

سينتعش  التركي  االقتصاد  بأن  مزيفة  شعارات  أنقرة  فيه  ترفع  الذي  الوقت،  في 
في عام 2023، يعكس الخبراء والدراسات المعدة بهذا الشأن، وكذلك برلمانيون بأن 
األرقام باتت مخيفة، والمؤشرات تكشف زيف الشعارات، والقشة الذي تمسكت بها 

سرت قبل أن تتمسك بها.
ُ

أنقرة للنجاة، ك

يف الشعارات.. عام االنهيار االقتصادي في تركيا المؤشرات تكشف ز

احلملة مستمرة

واستمراراً للعمليات األمنية، التي تقوم 
بها قوى األمن الداخلي، وقوات سوريا 
لعملية  واستكماالً  الدميقراطية، 
صاعقة اجلزيرة، التي انتهت في الثامن 
والتي  اجلاري،  الثاني  كانون  شهر  من 
في  داعش  مرتزقة  خاليا  استهدفت 
ملقاطعة  والشرقي  اجلنوبي  الريف 
مرتزقة  نشاط  ونتيجة  قامشلو، 
»داعش« في الرقة، ومهاجمته القسم 
الغربي من سجن الرقة، والذي يحوي 
داعش،  مرتزقة  من  عنصر  ألفي  نحو 
أطلقت قوات سوريا الدميقراطية وقوى 
التحالف  من  وبدعم  الداخلي،  األمن 
من  والعشرين  اخلامس  في  الدولي، 
أمنية  حملة  اجلاري  الثاني  كانون 
مسمى  حتت  »داعش«  خاليا  ملالحقة 

حملة »االنتقام لشهداء الرقة«. 

احلملة مستمرة وقيادات من داعش 
في قبضتنا

مدير  لصحيفتنا  حتدث  ذلك  وحول 
الداخلي  األمن  لقوى  اإلعالمي  املركز 
اهلل  عبد  سوريا  وشرق  شمال  في 
مستمرة،  »احلملة  فقال:  سعدون 
الرقة وريفها،  وشملت احلملة مدينة 
ومدينة الطبقة، وبلدة الكرامة، وبلدة 
املنصورة وأريافها إضافة لبلدة ّصرين 

وريفها التابعة ملدينة كوباني، وبلغ عدد 
األشخاص، الذين مت القبض عليهم ما 
يزيد عن 100 شخص، وهناك أشخاص 
إجرامية،  بأعمال  تورطهم  ثبت 
زالت  وال  بهم،  مشتبه  وأشخاص 
ألخذ  معهم  جارية  التحقيق  أعمال 
اعترافاتهم وبيان حقيقة تورطهم لدى 

داعش«.
وأضاف سعدون: »مت رصد حتركات خلاليا 
مرتزقة داعش في املناطق املستهدفة، 
منذ عدة أشهر عبر املراقبة واالشتباه 
العديد  على  العثور  ومت  أمور،  بعدة 
التي  مراقبتنا،  لدى  احلّية  الدالئل  من 
مثل  بداعش  هؤالء  ارتباط  الى  تشير 
بالدورات  اخلاصة  الكتيبات  بعض 
الشرعية، التي تقيمها داعش خلالياها، 
أو املنتسبني إليها، باإلضافة الى ذلك 
مت العثور على عمالت معدنية خاصة 

بداعش«.
خاليا  هجوم  »بعد  سعدون:  وأوضح 
مرتزقة »داعش« على مركز لقوى األمن 
الشهر  آواخر  في  الرقة،  في  الداخلي 
الفائت، والذي تسبب باستشهاد ستة 
الدميقراطية،  قوات سوريا  عناصر من 
وقوى األمن في الرقة، مت القبض على 
في  كبير  دور  لهم  كان  بارزين  قيادين 
ذلك الهجوم، منهم والي الرقة، ويدعى 
”عطا أحمد امليثان”، وينحدر من بلدة 
مسؤوالً  وكان  الرقة،  شمالي  سلوك 
»خالد  كتيبة  في  املرتزقة  عناصر  عن 
الهجوم«.  عن  املسؤولة  الوليد«  بن 
وبني سعدون: »أسفرت النتائج األولية 

للتحقيق القبض على والي الرقة لدى 
امليثان(،  أحمد  )عطا  واسمه  داعش، 
القبض على الشخص  الى  باإلضافة 
املسؤول عن تأمني سكن، واحتياجات 
اخللية اإلرهابية، التي هاجمت القسم 
الشهر  في  الرقة  سجن  من  الغربي 
الثاني عشر من السنة الفائتة، كما 
مت القبض على شخص يقوم بتصنيع 
عليها  الدارات  وعمل  املفخخات، 

للتحكم فيها عن بعد«.

شعوب شمال وشرق سوريا 
مساهمة في احلملة

عناصر  األمنية،  احلملة  وتستهدف 
مقدمتهم  وفي  “داعش”  وخاليا 
قنوات  وتدمير  اخلطيرة،  العناصر 
إزالة مخابئ  التواصل بينهم وكذلك 
البيئة  وجتفيف  احملتملة،  نشاطهم 
املساعدة لهم، مبا فيها العناصر التي 
اخلاليا، وشبكات  على  وتتستر  تيسر، 

التجنيد واالستقطاب.
وشرق  شمال  لشعوب  كان  ما  دائما 

القوى  مع  التعاون  في  بارز  دور  سوريا 
األمنية، في العمليات  كافة، التي تقوم 
األمن  على  للحفاظ  القوى،  تلك  بها 
واألمان في مناطق شمال وشرق سوريا 
املصير  وحدة  على  مؤكدين  كافة، 
واحلس العالي من املسؤولية، عكس ما 
تروج له بعض اخلاليا املرتبطة بأعدائها، 
اإلعالمي  املركز  مدير  أكده  ما  وهذا 
لقوى األمن الداخلي في شمال وشرق 
بقوله:  سعدون،  اهلل  عبد  سوريا 
»التعاون بني قوى األمن الداخلي وقوات 
سوريا الدميقراطية، وبني أبناء شعبنا 
في شمال وشرق سوريا، هو النتيجة، 
العمليات  لنجاح  األساسية  والثمرة 
بها،  نقوم  التي  واألمنية  العسكرية، 
منطقتنا  شعوب  متتعت  ما  ودائماً 
باحلّس األمني الرفيع، والذي يجعلهم 
السند األساسي لنا في حملتنا هذه، 
واحلمالت السابقة، التي قمنا بها ضد 
اإلرهاب، ومحاربة كل أعداء مناطقنا«. 
في  القبض  إلقاء  مت  التفاصيل  وفي 
ثمانية  على  احلملة  من  األول  اليوم 
اليوم  وفي  شخصاً،   )68( وستني 
اثنني  على  القبض  إلقاء  مت  الثاني 
وثالثني )32( مرتزقاً، وفي اليوم الثالث 
قُبض على ثمانية أشخاص، وفي اليوم 

الرابع قُبض على ثالثة أشخاص.
وفي السياق ذاته ذكر املرصد السوري: 
أّن ثالثة عشر من األشخاص، الذين مت 
القبض عليهم كانوا يعملون بتجارة 
اخملدرات، فيما لم يصدر أي تصريح من 

اجلهات الرسمية حول ذلك.

لشهداء  االنتقام   « حملة  وتستمر 
أهدافها  كامل  حتقيق  حتى   « الرقة 
ذُكرت سابقا  التي  املناطق كافة،  في 
أوكار  ومداهمة  التمشيط  خالل  من 
املرتزقة، حسب ما صرح به مسؤولون 
غرفة  هي  احلملة  وهذه  احلملة،  في 
األمن  قوى  بني  مشتركة  عمليات 
الدميقراطية،  سوريا  وقوات  الداخلي، 

الدولي  التحالف  مع  بالتنسيق 
هذه  وتعدّ  هذا  اجلوي،  الدعم  لتقدمي 
العملية، أول عملية موّسعة يشارك 
فيها التحالف الدولي في الرقة، منذ 
انسحابه في خريف 2019، حيث يقدم 
للقوات  اجلوي  والغطاء  الدعم  فيها 

املشاركة في احلملة.

حزب  عضو  قال   - منبج  روناهي/ 
التحالف الوطني الدميقراطي السوري 
في مدينة منبج وريفها، صهيب ولي: 
السورية  واحلكومة  الذاتية  اإلدارة  »إن 
غّلبا  إذا  للحوار،  اجللوس  ميكنهما 
املصلحة الوطنية للحيلولة دون تدخل 

  . دولة االحتالل التركي في سوريا«
مع  مفاوضات  الذاتية  اإلدارة  وجتري 
احلكومة السورية بشكل مستمر، إال 
أنها لم تتوصل لصيغة تفاهم أو اتفاق 
محدد، نتيجة تعنت حكومة دمشق، 

رغم الضغط الروسي املتواصل. 
ولطاملا عقدت اإلدارة الذاتية محادثات 
ولفترات  دمشق،  حكومة  مع  عديدة 
طويلة في محاولة منها اختراق التعنت 
من قبل احلكومة السورية، الرافض ألي 
لذلك  احلل،  أجل  من  أو حوارات  حلول 
كون  بالفشل،  تتكلل  كلها  اجلهود 
األخيرة تطالب دائماً بالعودة إلى املربع 
األول، أي ما قبل اندالع األزمة السورية.

سوريا  لقوات  العام  القائد  وكان 
الدميقراطية، مظلوم عبدي، قد قال في 
األوسط«،  »الشرق  لصحيفة  حديثه 
وأنه  دمشق،  إلى  وفوداً  سيرسل  إنه 
يريد الذهاب إلى دمشق عندما تنضج 

الظروف للحل.

حوار السوريني أساس احلل

وفي هذا الصدد، التقت صحيفتنا عضو 
الدميقراطي  الوطني  التحالف  حزب 
وريفها،  منبج  مدينة  في  السوري 
مسار  عن  حدثنا  الذي  ولي،  صهيب 
احملادثات بني احلكومة السورية واإلدارة 
الذاتية، فقال: »في نهاية املطاف ال بد 
من اجللوس على طاولة حوار واحدة حلل 
املسائل اخلالفية بني الطرفني، نحن في 
التحالف الوطني الدميقراطي السوري، 
كنا دائماً وال زلنا من دعاة احلوار السوري 
- السوري الوطني، املبنيّ على تغليب 
ودعواتنا  السورية،  الوطنية  املصلحة 
بحوار  البدء  كلها  السورية  لألطراف 
وطني شامل ينهي معاناة السوريني 

دون أية شروط مسبقة«. 
منذ  السورية  األزمة  ولي: »إن  وأوضح 
بدايتها وحتى اآلن، أي ما يقارب اثنتي 
الدول  أن  يعلم  والكل  سنة،  عشرة 
تستطع  لم  والدولية،  اإلقليمية 
تصل  أن  السوري  امللف  في  بتدخلها 
بل  السوريون،  عليه  يتوافق  حل  إلى 

اخلالفات  من  زادت  متاماً  العكس  على 
نتيجة  السوري،  الداخل  في  والشرخ 
التي  واإلقليمية،  الدولية  املصالح 
في  األزمة  إطالة  مصاحلها  تتطلب 
سوريا، حيث بات من الضروري والواجب 
الوطني على كل األطراف السعي نحو 
من  سوريا  إلنقاذ  شامل،  وطني  حوار 
هذه املعضلة السياسية، ليتم بعدها 
والتنمية  األعمار،  إعادة  إلى  االلتفات 
الوضع  السيما  االقتصادي،  واالزدهار 
الناحية  من  كارثياً  أصبح  السوري 

االقتصادية، واإلنسانية«. 
وبني ولي: »بالنظر إلى اجلوهر ال توجد 
اإلدارة  بني  املهمة  املفارقات  تلك 

واحلكومة، فالطرفان يتفقان على وحدة 
األراضي السورية، وضرورة وجود دستور 
السوريني  سوري متفق عليه، يعطي 
االنتماء  عن  النظر  بغض  حقوقهم 
القومي، أو الطائفي، أو العرقي، وضرورة 
األراضي  من  التركي  االحتالل  إخراج 

السورية«.
اخلالفية  النقاط  »إن  ولي:  وأضاف 

تنحصر بإعطاء خصوصية عسكرية، 
الترتيب  في  الذاتية،  لإلدارة  وإدارية 
الدستورية القادم، واحلكومة السورية 
كانت  وإن  اجلوانب،  هذه  في  متعنتة 
احلوار  تستوجب  خالفية  نقاط  هناك 
فعالً فعلى كل األطراف أن يبقوا باب 
احلوار والنقاش مفتوحاً حتى الوصول 

إلى حلول ترضي كافة األطراف«. 
لكل  الدولية  القوى  حسابات  وحول 
القوى  بقوله: »تدخل  ولي  أكد  طرف، 
الدولية واإلقليمية في امللف السوري 
أطال من أمد الصراع وتعقيده، وبالنظر 
إلى الطرفني توجد لديهما إرادة ونوايا، 
رمبا ليست بتلك اجلدية املطلوبة بسبب 
يتوجب  ولكن  الدولية،  الضغوطات 
علينا تغليب املصلحة الوطنية على 
الدولية،  املصالح  مراعاة  املصالح مع 
واألخذ بعني االعتبار مصلحة الشعب 

السوري فوق كل االعتبارات«.

تركيا حتاول إعادة أمجاد العثمانية 
البائدة

وأردف ولي: »كلنا شاهدنا األطراف التي 
وبخاصة  السوري،  امللف  في  تدخلت 
الدولة التركية، التي تربطها مع سوريا 
حدود تصل إلى 915 كم تقريباً، وكيف 
إلى  اإلرهابيني  عبور  بتسهيل  قامت 

بدعمهم،  وقامت  السوري؟  الداخل 
والتي بدورها قامت بأبشع املمارسات 
وخلقت  السوري،  الشعب  ضد 
شرخا بني شعوب سوريا، الذين كانوا 
مئات  منذ  وسالم  بأمان  يعيشون 
من  مناطق  باحتالل  وقامت  السنني، 
سوريا، وفرض العملة التركية واللغة 
التركية فيها، وهذا إن دل على شيء، 
املرير  املاضي  فهو يدل على استرجاع 
للدولة العثمانية، التي يطمح األتراك 
التي  الدولة،  هذه  أمجاد  باسترجاع 

كانت تستعبد املنطقة«.
بني  العقبات  جتاوز  إمكانية  وحول 
الطرفني، قال ولي: »ذلك عائد لقناعة 
السوريني بضرورة السعي حلل سياسي 
شامل ينهي املعضلة السورية، فعندما 
تتوفر اإلرادة لدى األطراف السورية، نحو 
للسوريني  ميكن  الصراع  إنهاء  ضرورة 
شامل  سياسي  حل  إلى  يتوصلوا  أن 

بالرغم من وجود املعوقات اخلارجية«.
واختتم عضو حزب التحالف الوطني 
الدميقراطي السوري في مدينة منبج 
»ميكن  حديثه:  ولي  صهيب  وريفها، 
التغلب على املعوقات اخلارجية عندما 
بالسعي  السوريني  بني  التوافق  جند 
اجملتمع  سيتدخل  حينئذ  احلل،  نحو 
املسائل،  في حل  للمساهمة  الدولي 
األزمة  إنهاء  نحو  والتوجه  واخلالفات، 

في سوريا، ومعاناة الشعب السوري«.

بض على قياديين بارزين في مرتزقة داعش، أثناء تمشيطها المنطقة عن 
ُ

قامشلو/ علوان العباسـ   ما إن بدأت حملة "االنتقام لشهداء الرقة " حتى ق
خاليا نائمة للمرتزقة، من خالل مشاركة األهالي للحملة، وثمنت القوى المشاركة في الحملة التعاون والتنسيق الكبيرين لألهالي في مساعدتهم 

في البحث عن الخاليا النائمة، ما يجعل األهالي السند الهام في إرساء األمن واالستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا كافة. 

عبد هللا سعدون: حملة »االنتقام لشهداء الرقة« مستمرة حتى تحقيق 
أهدافها كاملة

يا صهيب ولي: ال بّد من الجلوس على طاولة واحدة إلنهاء الصراع في سور
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حسني عبد الرحمن محمد 

)عضو مركز الدفاع عن احلريات( 

يهدف  مفاهيمي  عمل  هو  التكتيك 
أما  حتقيقه،  املرجو  الهدف  لتحقيق 
التخطيط  علم  فهي  االستراتيجية 
بصفة عامة، وهي مصطلح عسكري 
وتعكس  اخلطط،  وتعني  باألساس 
األهداف  لتحقيق  املسبقة  اخلطط 

وحتقيقه على املدى البعيد.

عمل  هما  والتكتيك  االستراتيجية 
منظم ومدروس من قبل اخملتصني في 
الواقع  تغيير  منها  الهدف  اجملال،  هذا 
االجتماعي احلالي، وبناء عوامل وأسس 
جديدة متنوعة لبناء عالقات منوذجية 
جديدة، وأن تكون االستراتيجية واضحة 

لتحقيق األهداف البعيدة املدى، وعلى 
مرحلة  االستراتيجية  هذه  تعطي  أن 
له تكتيك  وأن يكون  تاريخية كاملة، 
على  االستراتيجية  تلك  لتحقيق 
هي  فاالستراتيجية  جزيئية،  مراحل 
الضاربة  القوة  وحتديد  األهداف  حتديد 
وحتديد االجتاه الرئيسي حلركة التغير، 
السياسية  االستراتيجية  وتختلف 
للتغير  التاريخية  املراحل  باختالف 
الثورية  فاالستراتيجية  االجتماعي، 
من  الوطن  حترير  إلى  تهدف  الوطنية 
اإلقطاع  وحليفه  األجنبي  االستعمار 
احمللي، وإشاعة الدميقراطية في اجملتمع.

كما قلنا عندما نقوم بوضع اخلطط 
لبناء اجملتمعات وتطويرها، البد من وضع 
فالتكتيك  لتنفيذها،  استراتيجية 
واالستراتيجية هي اخلطوة األولى لبناء 

عمل سليم واتخاذ قرار بشأن التطوير 
والبناء.

التكتيك  بني  الفرق  ندرك  أن  علينا 
مختلفان،  وأنهما  واالستراتيجية 
األهداف  إلى  تشير  االستراتيجية 
لرؤية  الطريق  وتوضح  املدى  طويلة 
محددة، أما التكتيك فهو العمل على 
اإلجراءات احملددة املتخذة للوصول إلى 

األهداف احملددة.

جديدة  مرحلة  اليوم  العالم  يعيش 
تغيرت فيها أمور كثيرة عما كان سائداً 
نشأت  فقد  املاضية،  السنوات  في 
مفاهيم  حول  تدور  اقتصادية  أوضاع 
سياسية واجتماعية وتقنية وعلمية، 
أحدثت حتوالً هائالً، وانتجت واقعاً جديداً 
يقوم على التواصل واالتصال اللحظي، 
من خالل األقمار الصناعية واإلنترنت، 

فبتنا نعيش بعصر معلومات التكتيك 
واالستراتيجية تتماشى مع ما نعيشه 

في العالم اجلديد.

وعلى مستوى املنطقة وخاصًة اإلدارة 
الذاتية فإننا نحارب على أكثر من جبهة 
ونتعامل مع أطراف عديدة وكالً منهم 
يضع االستراتيجية والتكتيكات على 

ضوء مصاحله القريبة والبعيدة.

متام  على  نكون  أن  فيجب  وهكذا 
والفكري  السياسي  والنضج  الوعي 
تعمل  التي  األطراف  سياسات  وقراءة 
وفقاً  املنطقة  سياسات  رسم  على 
لتكتيكاته واستراتيجياته لنصل إلى 

بر األمان.

اقتصـــادآراء 67

أحمد محمد

اإلنسانية  املنظمات  تنصل  كشف 
األسلحة  بحظر  واخملتصة  الدولية، 
في  مسؤوليتها  من  دولياً  احملرمة 
االحتالل  دولة  باستخدام  التحقيق 
التركي لألسلحة الكيماوية واحملظورة، 
مسمياتها  مع  املتعارضة  حقيقتها 
تبعيتها  ومدى  واإلنسانية،  احلقوقية 
الكرد،  إلبادة  الرامية  الهيمنة  لقوى 
إنقاذهم  على  الكرد  بذلك  مكافئة 
يشهد  اليوم  اإلرهاب.  من  للعالم 
العالم حرب عاملية ثالثة، قد ال تكون 
كما احلرب العسكرية التقليدية التي 
العاملية  احلرب  في  العالم  شهدها 
األولى والثانية، اال أن ما تفرزه من نتائج 
وآثار توضح مدى الصراع املستمر على 
األطراف  تلك  بني  العاملية،  الهيمنة 
الرامية لبسط هيمنتها على العالم 
واجملتمعات،  اإلنسانية  حساب  على 
محاوالت  مختلفة.  وأساليب  بطرق 
كقطب  وحلفائها  روسيا  من  كالًّ 
األمريكية  املتحدة  والواليات  مصارع، 
آخر،  الناتو كطرف مصارع  تقود  التي 
تتواصل، للهيمنة على العالم في ظل 
النظام السياسي احلالي القائم، وقد 
الدولتني،  بني  تكون بشكٍل مباشر  ال 
اال إن صراعهما ال يغيب عن املشهد 
ما  وبالتحديد  الصعد،  مختلف  على 
الشرق  في  الوكالء  نشهده من حرب 
األوسط، حتى وصلت ملرحلة املواجهة 
في أوروبا بني روسيا وحلفائها ووكالء 
األمريكية  املتحدة  الواليات  وحلفاء 

كما في أوكرانيا.

في الصراع القائم ال يسعى أي طرف 
منها التغيير من النظام الدولي وقيادة 
الشعوب  لصالح  وتسييرها  البلدان 
دور  التخاذ  إمنا  التغيير،  في  وإرادتها 
ولتسخيرها  والقيادة،  املهيمن 

والعسكرية  السياسية  ملصاحلها 
واالقتصادية. كرد على تلك املساعي، 
لم تعد اجملتمعات قادرة على حتمل أوزار 
تلك السياسيات واحلروب، وباتت ترفض 
بلدان  عموم  في  نشهد  لذا  اخلنوع، 
والضغط  االنتفاض  محاوالت  العالم 
على السلطة للتغير، اال أن ما تشهده 
من قمع وتآمر السلطات ضد الرامني 
للتغيير، وتغير مسار تلك االنتفاضات 

يؤدي إلى وأدها.

ما  نحو  التوجه  اجملتمعات  يجبر  وما 
استراتيجيات  من  السلطات  ترسمه 
تضمن مصالح بقائها في السلطة، 
ما شكلته من مؤسسات  مستغلًة 
ومنظمات حقوقية وإنسانية مبسماها 
وعبر  واقعها،  مع  يتماشى  ال  الذي 

قوانني سنّتها لتمرير أهدافها.

كردستان  حرية  حركة  تشهده  فما 
املؤامرات،  تلك  عن  منوذج  العالم  في 
إال  ليست  كردستان،  في  وبالتحديد 
إحدى تلك املساعي الرامية إلى إنهاء 
محاولة تغير النظام العاملي، متمثلة 
عبد  القائد  املؤامرة ضد  استمرار  في 
اهلل أوجالن التي بدأت منذ عام 1999، 
املؤمنة  الشعوب  استهداف  وفي 
رأسهم  وعلى  وِجدوا  أينما  بأفكاره 

الكرد.

في  السياسيني  استهداف  أن  كما 
وباكور  كردستان«،  »جنوب  باشور 
»شمال كردستان« من اعتقال للبرملانني، 
سياسي  نشاط  أي  على  والقضاء 
الكردستانية،  الشعوب  بحق  يطالب 
واستهداف الساسة في أوروبا، ومراكز 
الكرد كما حصل في باريس من مجزرة 
أولى وثانية، استمرار لسياسة األطراف 
املهيمنة إلبادة الشعوب املؤمنة بأفكار 
في  والرغبة  أوجالن  اهلل  عبد  القائد 

التغير.

مدى  الثانية،  باريس  مجزرة  وتؤكد 
إرادة  ضد  الدولية  القوى  شراكة 
أعوام  عشرة  فعقب  احلرة،  الشعوب 
من مجزرة باريس األولى، نظراً لتملص 
فرنسا من واجباتها وما تصدح به من 
الطريق  أفسح  الدميقراطية،  قيم 

الستهداف الكرد في فرنسا مجدداً.

ميكننا  أكبر  بشكٍل  الرؤية  ولتتضح 
عليه  تصرُّ  ما  عبر  ذلك  على  اإلدالل 
القوى الدولية برفض إزالة اسم حزب 
العمال الكردستاني من قائمة اإلرهاب، 
قدمه  ما  على  مكافأته  عن  عوضاً 
مقاتلوه من تضحيات كبيرة في سبيل 
حماية البشرية واإلنسانية من أخطر 
سواء  »داعش«  اإلرهابية  التنظيمات 
في باشور كردستان والعراق أو شمال 
املناطق  من  وغيرها  سوريا،  وشرق 
الكردستانية األخرى، متذرعًة بقرارات 
ُمتخذة من قبل مؤسسات ومنظمات 
على  أشرفت  من  نفسها  هي  دولية 
تأسيسها لشرعنة حتركاتها ولضمان 

بقائها في السلطة.

حتى أن بعض الدول اعتمدت ما سنّته 
منظماتهم ومؤسساتهم، كشماعة 
لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية، 
وكشفت الستار عن حقيقة ما كانت 
تصدح به من دميقراطية، كما معاداة 

عند  للكرد  وفنلندا  السويد  من  كال 
 28 الـ  في  تفاهم  مذكرة  توقيعهما 
دولة  مع  الفائت  العام  حزيران/  من 
على  بُنيت  التي  التركي،  االحتالل 
اإلبادة املمنهجة  وتأييد  الكرد،  معاداة 
من دولة االحتالل التركي ضد الشعب 
حلف  إلى  انضمامهما  لقاء  الكردي، 

.»NATO « الشمال األطلسي

فعوضاً عن مكافأة العالم للكرد على 
اإلرهاب،  على  انتصار  من  حققوه  ما 
الكرد،  إبادة  تواصل  للعالم،  وإنقاذهم 
بأساليب وطرق شتى، عبر دعم تركيا 
عسكرياً وسياسياً، واقتصادياً، وغض 
ترتكبها  التي  اجلرائم  عن  الطرف 
دولة  أكبر  ثاني  التركي  االحتالل  دولة 
ُمشاركة في حلف الشمال األطلسي 
وشرق  شمال  في  الكرد  »الناتو« بحق 
الدفاع  مناطق  في  وأخطرها  سوريا، 

املشروع.

فمناطق الدفاع املشروع تتعرّض منذ 
هجمات  ألكبر   ،2021 عام  نيسان 
عسكرية، من قبل دولة االحتالل التركي 
بتفويض دولي، مستخدمًة ترسانتها 
العسكرية، مبا فيها األسلحة احملرّمة 
العامني  خالل  شهدت  حيث  دولّياً، 
حرب  جرائم  و2022«   ،2021« الفائتني 
حسب البروتوكوالت والقوانني الدولية، 

دون أن تلقى تلك اجلرائم أي ردود فعل 
دولية جادة، ودون حترك ألي من املنظمات 
الكيماوية،  األسلحة  بحظر  املعنية 
املستمرة  واملناشدات  الدعوات  رغم 
قوات  دعوة  آخرها  والتأكد،  لالطالع 
ذات  للمؤسسات  الشعبي  الدفاع 
األخير  بيانها  عبر  بالتحقيق،  الصلة 
الذي أُصدر في الـ 27 من كانون األول 

العام الفائت.

دولة  الشعبي،  الدفاع  لقوات  ووفقاً 
 3280 على  أقدمت  التركي  االحتالل 
احملظورة،  وبالقنابل  كيماوياً  هجوماً 
ضد مناطق الدفاع املشروع خالل العام 
 55 الستشهاد  أدت  فقط،  الفائت 

مقاتالً ومقاتلة من قواتهم.

الدولية  املنظمات  وجود  رغم  لكن 
املعنية بحظر األسلحة احملرّمة دولياً، 
زيارة  دعوات  تلقَ  لم  الصلة،  وذات 
االحتالل  دولة  لتوثيق جرائم  املنطقة 
التركي املستمرة لآلن آذاناً صاغية، رغم 
كردستان  حرية  حركة  قيادات  تأكيد 
وتوثيقية  مصورة  ملشاهد  امتالكها 
يومي،  بشكل  األسلحة  الستخدام 
تأمني  استعدادهم  على  وتأكيدهم 
وصولها للمنطقة ولتسليمهم كل 
يبرهن  ما  املطلوبة،  واألدلة  الوثائق 
ذات  واملؤسسات  املنظمات  حقيقة 
املسمى احلقوقي واإلنساني، وتبعيتها 

للقوى املتآمرة على الكردستانيني.

لذا يواجه الكردستانيون اليوم مرحلة 
تصعيد  فهناك  عدمه،  من  الوجود 
سياسي يرافقه تصعيد آخر عسكري 
لذا  الكردستانية،  املناطق  على  كبير 
الكردستاني  اجملتمع  على  يتحتم 
وسياسته  حياته  وبرمجة  إدراكه، 
وفق مفهوم حرب  العسكرية  وقواته 
الشعب الثورية، للخروج منها بانتصار 

جديد.

أذن من طين وأذن من عجين
»في مكافأة للُكرد على إنقاذهم للعالم من اإلرهاب«

االستراتيجية والتكتيك في السياسة والفرق بينهما

انعقد املنتدى الهندسي الفني األول 
-28 بتاريخ  سوريا،  وشرق  شمال  في 

2023/1/29 في مدينة احلسكة، حتت 
شعار )قرى ومدن ايكولوجية منظمة 
احمللية  اإلدارات  هيئة  عمرانياً( برعاية 
والبيئة لشمال وشرق سوريا وبالتعاون 
مع احتاد املهندسني في شمال وشرق 
وجامعة  آفا،  روج  وجامعة  سوريا، 
الشرق، وجامعة كوباني، ومركز الفرات 
للدراسات  آفا  روج  ومركز  للدراسات 

االستراتيجية.

الدوليني،  ومبشاركة وحضور الضيوف 
الذاتية  واإلدارة  الدولية،  واملنظمات 
وشخصيات  سوريا،  وشرق  لشمال 
أكادميية وفنية ذات خبرة، حيث مت في 
القضايا  مجمل  مناقشة  املنتدى 
أداء البلديات في  ذات العالقة بتطوير 
خمس جلسات، ابتداء من التخطيط 
والقوانني  والبلدات  للمدن  العمراني 
املتعلقة بنظام ضابطة البناء، وشروط 
احلصول على الرخصة، وقانون اخملالفات 
الذكية،  والعمارة  الطاقة،  وموضوع 
وجتارب  اجلغرافية،  املعلومات  ونظم 

البلديات في العالم.

البعد  تأثير  مناقشة  متت  كما 
العمراني،  النظام  على  السياسي 
فيه  مت  حيث  السكانية،  والهندسة 

التركي في  دور االحتالل  التركيز على 
تخريب اإلرث احلضاري، وإحداث التغيير 
في  احملتلة  املناطق  في  الدميوغرافي 
وكري  كانيه،  وسري  عفرين،  من  كل 
سبي/ تل أبيض، إضافًة إلى القوانني  
التمييزية االستثنائية، بحق املواطنني 
في  البعثي  النظام  قبل  من  الكرد 
في  دميوغرافي  تغيير  وإحداث  دمشق، 
مناطق اجلزيرة باستقدام مواطنني من 
مناطق أخرى، وتسكينهم في أراضي 
واملشاكل  التراكمات  كذلك  و  الكرد، 
الناجتة عن سياسات حكومة دمشق 
السابقة، ومت التطرق إلى االتفاقات التي 
حصلت وحتصل بني كل من حكومة 
دمشق، ودولة االحتالل التركي واإليراني 
لترسيخ عملية التغيير الدميوغرافي، 
التصدي  وضرورة  واقعاً  أمراً  وجعله 

لهذه املشاريع العنصرية.

ومت في املنتدى مناقشة أهمية التراث 
العمراني للمنطقة، واحلضارة الطينية، 
وضع  وضرورة  عليها  احلفاظ  وكيفية 
لهذا  البلديات  في  الفنية  الشروط 
التأكيد  مت  كما  العمارة،  من  النوع 
على ضرورة وضع نظام عمراني يالئم 
ويواكب  الدميقراطية،  األمة  فلسفة 
الذاتية  لإلدارة  الدميقراطية  التجربة 

لشمال وشرق سوريا. 

قام  مداخالت  احملاضرات،  وتخللت 
وقد  وخبراء،  وفنيون  أكادمييون  بها 
ركزت معظمها على حتليل مشاكل 
البلديات  التخطيط العمراني، وعمل 
وآراء  مقترحات  وُطرحت  ومناقشتها، 
في  وأسهمت  املمكنة،  احللول  حول 

إغناء تلك احملاضرات.

التوصيات...

الدولة  سياسات  واستنكار  1-إدانة 
التركية ضد السكان املدنيني في شمال 
وشرق سوريا، وعموم سوريا حول تغيير 
والدميغرافية،  السكانية  الهندسة 
ورفع تقرير عام وشامل، باسم املنتدى 
واملشاركني فيه، عن انتهاكات الدولة 
الناظمة  واملواثيق  للقوانني  التركية 
املتحدة،  األمم  ومنظمات  هيئات  إلى 
احلقوقية  واملنظمات  األوروبي،  واالحتاد 

واإلنسانية الدولية. 

على  الضغط  الدولي  اجملتمع  2-دعوة 
الدولة التركية، للتراجع عن سياستها 
واختراقها لقوانني حقوق اإلنسان في 

املناطق احملتلة. 

3-رفع دعوى قضائية ضد تركيا، خلرقها 
القانون الدولي العام، واألعراف الدولية، 
واالتفاقيات وتأثيرها على اجملتمعات مبا 
ودعوة  ومخيماتهم،  الالجئني  يخص 
خاصة  ملفات  إلعداد  الذاتية  اإلدارة 

باالنتهاكات احلاصلة وتوثيقها.

4-استحداث مكاتب التوثيق العقارية، 
الذاتية  اإلدارة  في  العقارية  واحملاكم 

لشمال وشرق سوريا.

5-تشكيل جلان فنية مختصة، ملراجعة 
اخملططات التنظيمية القدمية وحتديثها 
لنظام  مراجعة  مع  األمر،  تطلب  أن 
تعديلها  وإمكانية  البناء،  ضابطة 
ليكون متوافقاً مع املتغيرات احلاصلة، 

وحسب الواقع واحلالة االجتماعية وفق 
الرؤية االيكولوجية والبيئية.

التخطيط  اشتراطات  وضع  6-أهمية 
العمراني اخلاص بكل منطقة.

7-توسيع اخملططات التنظيمية للقرى 
واملدن وتنظيم املناطق العشوائية.

والتجهيز،  لإلكساء  خطة  8-وضع 
العشوائي  البناء  زيادة  بخصوص 
واملنتشر  العضم(  )على  والهيكلي 
بشكل واسع في املدن لتصبح صاحلة 

للسكن.

9-تشكيل جلنة فنية مختصة، ملراجعة 
قانون اخملالفات رقم /5/، وإضافًة بعض 

احلاالت، التي لم يتضمنها القانون.

10-وضع الشروط الفنية ونظام عمراني 
للبناء الطيني في بلديات اإلدارة الذاتية 
على  في شمال شرق سوريا، حفاظاً 
وتوجيه  االندثار،  من  املنطقة  تراث 

اجملتمع نحو البناء الطيني الريفي.

اضطرت بلدية الشعب بحّيي الشيخ 
مقصود، واألشرفية في مدينة حلب، 
تعليق أعمالها اخلدمية لتقتصر فقط 
اجلائر  احلصار  بسبب  النظافة؛  على 

حلكومة دمشق على احلّيني.

مطلع  منذ  املفروض  احلصار  يزال  ال 
شهر آب من العام الفائت على حّيي 
يلقي  واألشرفية،  مقصود  الشيخ 
احلياة؛  مرافق  على  السلبية  بظالله 

لتشل احلركة اخلدمية في احلّيني.

النفايات  جمع  في  االستمرار  وبهدف 
لها،  مخصصة  أمكان  إلى  ونقلها 
حّولت بلدية الشعب في حّيي الشيخ 
مقصود واألشرفية مخزونها من مادة 
التي كانت مخصصة لتنفيذ  مازوت 

نقل  أعمال  إلى  العامة  املشاريع 
نظافة  على  احلفاظ  بهدف  النفايات؛ 
احلّيني ومنع تراكم القمامة والتي تؤدي 

النتشار األمراض واألوبئة.

نقل  آليات  من  قليل  عدد  ويعمل 
النفايات، فيما تضطر بلدية الشعب 
عمال  طريق  عن  عملها  استكمال 
الصدد، قالت  يدوياً. وفي هذا  البلدية 
بحّيي  الشعب  بلدية  في  اإلدارية 

فاطمة  واألشرفية،  مقصود  الشيخ 
حيدر، إن اخملزون االحتياطي في احلّيني ال 
يكفي لتنفيذ جميع األعمال اخلدمية«، 
لتنفيذ  أعمالنا  أنه: »اقتصرت  مبينًة 
أعمال  واستمرارية  الهامة  املشاريع 
إلى  ونقلها  النفايات  جلمع  اآلليات؛ 

األماكن اخملصصة لها«.

يقارب  ما  إلى  البلدية  أعمال  وحتتاج 
9590 لتراً من مادة املازوت، 1297 لتراً 
حسب  شهري،  كمردود  البنزين  من 
»الفرقة  أن  تؤكد  فيما  حيدر،  فاطمة 
ال  دمشق؛  حلكومة  التابعة  الرابعة« 
من  مخصصاتهم  بدخول  تسمح 

احملروقات إلى احلّيني.

وكالة هاوار

الذهب في سوريا  غرام  يزال سعر  ما 
غير مسبوق، متجاوزاً  ارتفاعاً  يشهد 
352 ألف ل.س للغرام عيار 21 قيراطاً.

الصاغة،  جمعية  أسعار  نشرة  ووفق 
فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 
سجل 353 ألف ل.س للمبيع، 352500 
سعر  بلغ  حني  على  للشراء،  ل.س 
302571 ل.س  عيار 18 قيراطاً  الغرام 
للمبيع، و302071 للشراء. كما ارتفع 
سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً لـ 
3060000، بينما بلغ سعر األونصة عيار 

995 قيراطاً 13150000 ل.س.

سبب  الصاغة  جمعية  وأرجعت 
االرتفاع بسعر الذهب إلى ارتفاع سعر 
األونصة عاملياً ارتفاعاً كبيراً. وفي وقٍت 
الصاغة  جمعية  رئيس  أكّد  سابق، 
غسان جزماتي: »أن ارتفاع سعر الذهب 
ليس سببه ارتفاع سعر الصرف كون 
أغلب الشركات األوروبية تشتري ذهباً 

الذهب  سعر  ارتفاع  ويُعتبر  باألرباح، 
حقيقياً وليس وهمياً«.

إقبال  أن  إلى  حينها  جزماتي  ولفت 
أن  مبيناً  جيد،  الذهـب  على  الناس 
يشترون  السوريني  من  كبيرة  نسبة 
الليرات الذهبية، وهذا يعني أنه لالدخار.

وذكر جزماتي أن نسبة شراء الذهـب 
أكبر بكثير من نسبة املبيع، منّوهاً بأن 
نسبة الشراء تقارب 80%، ونسبة املبيع 

نحو %20.

مناطق  في  الصاغة  جمعية  وتشدد 
حكومة دمشق باستمرار على ضرورة 
عن  الصادرة  بالتسعيرة  االلتزام 
للمساءلة  يتعرّض  واخملالف  اجلمعية 
القانونية وإغالق احملل، مضيفًة: »ميكن 
مراجعة أي مديرية متوين في أي مدينة 
مركز  أي  مراجعة  أو  شكوى  وتقدمي 

للجمعية في أي مدينة«.

وكاالت

األول  الفني  الهندسي  المنتدى  اختتام  ـ  األخبار  مركز 
لشمال وشرق سوريا، بجملة من التوصيات والمقترحات، 
والعمراني  الحضاري  بالميراث  التعريف  أهمها  ومن 

لشعوب شمال وشرق سوريا، وكيفية الحفاظ عليه.

يا يختتم أعماله  المنتدى الهندسي الفني األول لشمال وشرق سور
بالتوصيات والحلول

بلدية الشعب في حّيي الشيخ مقصود واألشرفية تعلق 
يعها الخدمية مشار

غرام 18 قيراطاً يتجاوز
 300 ألف ل.س


