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افتتاح قسم للحجر الصحي بمشفى عمر علوش متجر بالسليمانية يعكس 
عراقة السوق

فادي عاكوم: عىل الدول 
العربية مساندة لبنان يف ظّل 

التدخالت الرتكية واإلقليمية

السرقات األدبّية... تاريخ طويل مع 
هذه الظاهرة

ما وراء  المساجد والنشاط اإلغايث
 يف عفرين

نساء من الشعب العريب: بفكر األمة الديمقراطية 
تخلصنا من القيود والذهنية السلطوية

استطاعت النساء من الشعب العربي في شمال 
والذهنية  القيود  التخلص من  وشرق سوريا 
الديمقراطية,  األمة  فكر  خالل  من  السلطوية 
إلى  الوصول  أجل  من  ويناضلن  ليكافحن 

حريتهن وحقوقهن في المجتمع...«3

افتتح مشفى الشهيد عمر علوش في ناحية عين 
كإجراء  الصحي  بالحجر  ا  خاصًّ قسًما  عيسى 
يشتبه  التي  الحاالت  مع  للتعامل  احترازي 
بإصابتها بفيروس كورونا، وأكد القائمون عليه 

استعدادهم الكامل للتعامل مع أي حالة واردة.
اإلجراءات  ظل  في  القسم  هذا  افتتاح  ويأتي 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  قبل  من  المتبعة 
كورونا،  فيروس  انتشار  من  للحد  سوريا 
وخصوًصا بعد تسجيلها لعشرات اإلصابات في 

مناطقها.
ويضم قسم الحجر الصحي في ناحية عين عيسى 

5 غرف، تحوي كل منها 3 أسرة، يشرف عليها 
ممرضين،   8 أطباء،   4 من  مؤلف  طبي  كادر 
مخدر، مخبري، سائق، و4 عمال نظافة وعامل 

استقبال.
الظاهر  صالح  الطبيب  أكد  الخصوص  وبهذا 
مشفى  في  الصحي  الحجر  قسم  على  المشرف 
بأنهم  هاوار  أنباء  لوكالة  علوش  عمر  الشهيد 
جاهزون الستقبال أي حالة يشتبه بإصابتها بهذا 

الوباء.
التدابير  اتباع  ضرورة  على  الظاهر  وشدد 
االجتماعي  والتباعد  المرض،  هذا  من  الوقائية 

وتجنب التجمعات درًءا لإلصابة بهذا المرض.
ونوه صالح بأنه سيتم رفد هذا القسم بـ 5 أجهزة 
األسبوع  بداية  مع  أن تصل  المقرر  من  تنفس، 

القادم حسب قوله.
ا  هذا وعمم مشفى الشهيد عمر علوش رقًما خاصًّ
لإلبالغ عن أي حالة اشتباه )0998662942(.

وتجدر اإلشارة إلى أن هيئة الصحة في اإلدارة 
ارتفاع  أعلنت  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
في  حالة   54 إلى  بالفيروس  اإلصابة  حاالت 
مناطق متفرقة تابعة لها، بعد تسجيل 4 إصابات 

جديدة اليوم.

يعتبر محل العم رؤوف عبدهللا أحد أبرز الرموز 
الوحيد  فهمه  المدينة،  سوق  عراقة  تعكس  التي 
التاريخية  والمعالم  المنطقة  تراث  على  الحفاظ 

من خالل األدوات التراثية التي تتزين محله.
 72 العمر  من  يناهز  الذي  رؤوف،  العم  يبيع 
األدوات  السليمانية،  مدينة  سكان  من  وهو  سنة 
عام،   35 منذ  والتاريخية  التراثية  الكردية 
قطعة   8000 من  أكثر  على  المتجر  ويحتوي 
إلى  منها  بعض  عمر  ويعود  وتاريخية،  تراثية 

أكثر من مائة عام.
سن  في  التراثية  القطع  بجمع  بدأ  رؤوف  العم 
مبكرة بعد شغفه بالصناعات اليدوية قديماً، وفي 
وشراء  ببيع  ليقوم  متجر  فتح  قرر   1985 عام 

األدوات القديمة.

الحكومة ال تهتم بالقطع الرتاثية

حول   ROJNEWS لوكالة  قال  رؤوف  العم 

رغبة  »لدي  التراثية  القطع  جمع  في  تجربته 
جمعت  أن  وبعد  القديمة،  األدوات  جمع  في 
متجر  فتح  قررت  القطع،  من  متواضعة  كمية 
لبيع وشراء القطع القديمة، فمن جهة أساهم في 
الحفاظ على التراث ومن جهة ثانية أكسب لقمة 

عيشي«.
وأكد العم رؤوف على أهمية الحفاظ على المعالم 
التاريخية، وقال: »يجب على الناس الحفاظ على 
تاريخهم، هذه القطع ليست مجرد أدوات تقليدية، 
ولكن  الكردي،  الشعب  تاريخ  من  جزء  إنها 
لألسف ننسى تاريخنا بسرعة«، مضيفاً أن كثيراً 
لمشاهدة  يوم  كل  المتجر  إلى  يأتون  الناس  من 

القطع التراثية وشرائها«.
وفي ختام حديثه أشار العم رؤوف إلى أن همه 
الوحيد اآلن هو الحفاظ على هذه القطع التراثية 
والتاريخية بعد وفاته، منتقداً دور الحكومة لعدم 
اهتمامها باألدوات التراثية، وقال »إن المسؤولين 
ال  التي  األشياء  في  الدوالرات  ماليين  ينفقون 

قيمة لها، لكن ال أحد يهتم باألدوات التراثية«. 

وكما  األدب،  تاريخ  في  معروفة  األدبية  السرقات 
للبنوك لصوص يتقنون فتح شيفرات الخزائن فهناك 
من يتقن عمليات فك شيفرة القصائد وتبييضها كما 
تُبيّض األموال المنهوبة. لسرقة المال أسبابها، قد 
تكون من فقر ذات اليد والحاجة وال أبررها تحت أي 
مسمى؛ وال أعتقد أن ثمة أسباباً نبيلة تدعو لسرقة 
أموال الغير، أما السرقة األدبية فأسبابها ال تُغتفر 
أبداً، ما هو المبرر السلوكي والنفسي وخاصة إذا 
كانت المادة المسروقة ثمة نص شعري ال يباع بمال 
أو يشترى فهو ليس سيناريو تلفزيوني ليدخل خانة 
كأية  يباع  فالسيناريو  األدب،  وليس  المال  سرقة 

بضاعة، أما سرقة الشعر!..«8

بناُء المساجد في عفرين تجسيٌد مباشٌر 
لمقولِة »كلمة حقٍّ يُراُد بها باطل«، إذ 
التركّي  االحتالِل  من سلطاِت  يُتوقُع  ال 
بالقذائف  عفرين  منطقة  أمطرت  التي 
أهلها،  دماِء  في  وأوغلت  النار  وحمم 
واحتلتها واستباحتها وارتكب مرتزقتها 
واالختطاف  والنهب  السرقة  جرائم 
المساجِد  لبناِء  تسعى  أنّها  والقتل، 
ويقولوا  منابرها  على  خطباٌء  ليصعَد 
للتآلف  وليدعوا  حرام  السرقة  أّن 
اإلغاثّي  النشاط  يختلف  والرحمة، وال 
المساجد  بناء  غاية  عن  هدفه  في 
وتجميع  االحتالل  تجميل  وسيلة  فهو 
وال  اإلحصائيّة،  والبيانات  المعلومات 
النهب  بحجم  الموّزعة  اإلغاثة  تُقارن 

لخيرات المنطقة...«5

حبك المؤامرات وبث الفتن بين شعوب 
شمال وشرق سوريا غاية الجهات المغرضة

تسعى الجهات المغرضة إلى بث الفتن بي�ن شعوب شمال وشرق سوريا وال سيما بي�ن الشعبي�ن 
العربي والكردي، والضرب بالنسيج االجتماعي بينهما وكذلك الضرب بأخوة الشعوب، وهذا ما أكده 
 العشائر العربي�ة إلى االلتفاف حول قوات 

ً
وجيه عشيرة الولدة العربي�ة عبد اللطيف الفرج، داعيا

سوريا الديمقراطية، وإفشال جميع المخططات الرامية إلى ضرب السالم في المنطقة...«2

أهايل الحسكة: استهتار بعض 
األهايل ساهم يف تفيش 

فريوس كورونا بالمنطقة
تتزايد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في مناطق 
شمال وشرق سوريا، حيث سجلت هيئة الصحة 
54 حالة إصابة اليوم )الخميس(، تماثلت اثنتان 
منها للشفاء، مع حالة وفاة واحدة في الشهباء؛ 
إلى  الفيروس  النتشار  الرئيس  السبب  ويعود 
الالزمة  الوقائية  اإلجراءات  األهالي  اتخاد  عدم 

وتحقيق التباعد االجتماعي...«2

دعا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اللبناني فادي عاكوم مصر والسعودية واإلمارات إلى المسارعة 
التركية  التدخالت  شبح  عن  لبنان  إبعاد  أجل  من  بها؛  يمر  التي  الدقيقة  الظروف  خالل  لبنان  لدعم 
واإلقليمية الساعية الستغالل الظروف الراهنة؛ لتنفيذ مشروعاتها التوسعية في الساحة اللبنانية، من 

خالل استغالل األزمة الراهنة وتداعيات الفاجعة التي شهدتها العاصمة بيروت..«4



7 أب  2020 الجمعة

العدد 988

7 أب  2020 الجمعة روناهيروناهي

العدد 988

الصحة والمنوعاتاألخبار 211

حبك المؤامرات وبّث الفتن بين شعوب شمال وشرق سوريا غاية الجهات المغرضة

أهالي الحسكة: »استهتار بعض األهالي ساهم في تفشي فيروس كورونا بالمنطقة«

قيادي أرمني: »تركيا تتدخل بين أذربيجان وأرمينيا 

لتستمر بمجازرها«

أين توجد الدهون؟
الختالف  يؤدي  الدهون  مصادر  اختالف 
نستخلصها  التي  والفائدة  وخصائصها  أنواعها 
منها أو الضرر الناتج عنها، وفيما يلي بيان ألهم 

مصادر الدهون:
1ـ المصادر الحيوانية:

 تُعدّ مصادر الطعام الحيوانية من أهم المصادر 
ومن  الدهون،  على  منها  نحصل  التي  الغذائية 
اللحم  كدهون  الحمراء  )اللحوم  عليها:  األمثلة 
واأللبان  الحليب،  ومشتقات  والدواجن،  البقري 
أنّها  الحيوانية  الدهون  يميز  وما  الدسم(،  كاملة 
على  ذائبة  غير  مشبعة  دهون  تكون  ما  غالباً 
إليها  فيُشار  الطبيعية،  الغرفة  حرارة  درجة 
تبين  وقد  الصلبة،  الدهون  اسم  تحت  وتُعَنون 
الدهون  النوع من  أّن هذا  الطبية  الدراسات  في 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً باإلصابة بأمراض تصلب 
خطورة  من  الدهون  هذه  تزيد  وقد  الشرايين، 
الثاني،  النوع  من  السكري  بمرض  اإلصابة 
وبإمكاننا الحصول على الدهون الغذائية الصحية 
من األسماك؛ ولعّل أشهر هذه الدهون الصحية 
هو أحماض أوميجا3 الدهنية والتي تدرج تحت 
والتي  المشبعة،  غير  المتعددة  الدهون  أنواع 
من  وتقلل  للقلب  مفيدة  المشبعة  الدهون  بعكس 
التاجي.  الشريان  بأمراض  اإلصابة  خطر 
وزيت  المطحونة  الكتان  بذور  في:  وتتواجد 
بذور الكتان وزيت فول الصويا وزيت الكانوال 
و  الجوز  بذور  في  أيضاً  وتتواجد  والمكسرات 
المصادر  أن  يحدد  لم  ذلك  ومع  الشمس،  دوار 
آثارها  في  السمك  زيت  عن  بدائل  هي  النباتية 

الصحية.

2ـ المصادر النباتية:
 تُعتبر الدهون ذات المصدر النباتي في مجملها 
دهون أحادية غير مشبعة، ومن الجدير بالذكر 
في  سائل  إلى  تتحول  المشبعة  غير  الدهون  أّن 

الموجودة  )الدهون  الغرفة، مثل:  درجة حرارة 
في الزيوت النباتية كزيت الزيتون، وزيت دوار 
الشمس، وزيت الذرة، وزيت الفول السوداني(، 
مستويات  من  التحسين  في  فائدتها  وتكمن 
الكوليسترول في الدم، مما يقلل فرصة ومخاطر 
األمراض المتعلقة بالدهون، وتوضح الكثير من 
الدراسات واألبحاث أّن األحماض الدهنية غير 
األنسولين  بمستويات  التحكم  في  تفيد  المشبعة 
وسكر الدم مما يساعد مصابي مرض السكري 
للدهون  آخر  مصدر  وهناك  الثاني،  النوع  من 
الدهون  آخر  وبمسمى  المتحولة،  الدهون  وهو 
من  الغالب  في  تُصنّع  والتي  جزئياً،  المهدرجة 
الطبيعية  الدهون  أنواع  بعض  معالجة  خالل 
الجزئية،  الهدرجة  تُسمى  بطريقة  كيميائياً 
والخوف من الدهون المهدرجة إذ إنّها تزيد من 
وتقلل  الدم،  في  الضار  الكوليسترول  مستويات 
المفيد  الكثافة  مرتفع  الكوليسترول  مستويات 
بأمراض  اإلصابة  خطر  من  يزيد  مّما  للجسم، 

القلب واألوعية الدموية.

ـ الدهون في جسم اإلنسان
ـ تُقدّر حاجة اإلنسان البالغ من الدهون بحوالي 
في  الحرارية  السعرات  إجمالي  من   %35-20
غراماً   77-44 يُقارب  ما  أي  الغذائي،  النظام 
سعرة   2,000 استهالك  عند  الدهون  من 
بين  الموازنة  أهمية  تأتي  وهنا  يومياً،  حرارية 
التركيز  يتم  بحيث  المتناولة،  الدهون  أنواع 
على األنواع الصحية منها، وتجنب تناول غير 

الصحية مثل الدهون المشبعة والمتحولة.
ـ ومن الُمالحظ عامة وليس في جميع الحاالت 
أّن نسبة الدهون في البنية الجسمية لإلناث أعلى 
من نسبة الدهون في البنية الجسمية في الذكور، 
لدى  الطبيعية  الجسم  كتلة  من   %25 إّن  حيث 
اإلناث هي دهون مقارنة بحوالي 15% من كتلة 

الجسم لدى الذكور، ويُعزى ذلك لتسبّب هرمون 
إلى  الطعام  تحويل  عملية  بتحفيز  األستروجين 
العمر  في  والتقدم  األعوام  مرور  ومع  دهون، 
و  بطيئة،  بوتيرة  الوزن  في  النزول  يصبح 
المأخوذة  الدهون  كمية  في  التحكم  على  يعتمد 
الحركة والتمارين  اليومية وزيادة  الوجبات  في 

الرياضة.
األشخاص  فقدان  أّن  الدراسات  أثبتت  وقد  ـ 
المفرطة  الوزن  وزيادة  بالسمنة  المصابين 
إيجابي  بشكل  ينعكس  كيلوغرام   4.5 بحوالي 
على الصحة العامة، ويجعلهم يبدون وكأنّهم قد 

صغروا في عمرهم عاماً كامالً.

نصائح عند تناول الدهون
 يُعدّ تغيير نمط الحياة أهم الخطوات والنصائح 

بالجسم  الضارة  الدهون  مستويات  لتقليل 
والمحافظة على صحة الجسم ولياقته، وفيما يلي 
عند  اتباعها  ينبغي  التي  النصائح  لبعض  بيان 

تناول الدهون:
ـ تناول األطعمة الصحية للقلب: وذلك من خالل 
من  بالتقليل  يُنصح  إذ  الصحية  الدهون  اختيار 
تناول األطعمة الغنية بالدهون المشبعة، واختيار 
األطعمة ذات الدهون غير المشبعة األحادية أو 
المتعددة منها، كالموجودة في اللوز، واألفوكادو.
المهدرجة:  المتحولة  الدهون  تناول  تجنب  ـ 
المكونات  قائمة  بقراءة  يقوم  أن  للفرد  ويمكن 
غرض  لكل  الغذائية  القيمة  جدول  في  المرفقة 
زيوت  على  يحتوي  كان  إن  لمعرفة  يشتريه 

مهدرجة.
على  الحتوائها  والخضروات:  الفواكه  تناول  ـ 
التركيز على  ويُفضل  األلياف،  نسبة عالية من 

الفواكه والخضروات الموسمية كوجبات خفيفة 
خالل اليوم.

ـ إنقاص الكيلوغرامات الزائدة: حيث إّن النزول 
في الوزن الزائد يقلل من مستويات الكوليسترول 

الُكليّة في الدم. 
باالنتظام  وذلك  بانتظام:  الرياضة  ممارسة  ـ 
بممارسة التمارين الرياضية لمدة 30-60 دقيقة 
الكبرى  الفائدة  على  للحصول  يومياً  متواصلة 

وتجنب تراكم الدهون ومنع مضاعفاتها.
ـ اإلقالع عن التدخين: حيث إّن تدخين السجائر 
القلب،  بأمراض  اإلصابة  خطورة  من  يزيد 
األوعية  تدمير  أسباب  أحد  الدخان  ويُعتبر 
وترسبها  الدهون  تراكم  على  ويحّث  الدموية، 
األوعية  من  للتلف  الُمعّرضة  األماكن  تلك  في 

الدموية.

منذ  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  شهدت 
رموزها  استهداف  اآلن  وحتى  تحريرها 
تعزيز  إلى  دعت  التي  والعشائرية  الوطنية 
شعوب  بين  الشعوب  وأخوة  العالقات  أواصر 
المنطقة، بشكل مستمر والتي تهدف من وراء 
من  والنيل  المنطقة  استقرار  الى زعزعة  ذلك 
عزيمة أبنائها. رموز عدة من شيوخ العشائر؛ 
طالتهم يد الغدر في كل من دير الزور والرقة 

في محاوالت فشلت لتفكيك الرابط العشائري.
هاوار  أنباء  وكالة  التقت  السياق؛  هذا  وفي 
قبيلة  وجهاء  أحد  الفرج  اللطيف  عبد  بالشيخ 
عن  عبّر  والذي  المنطقة،  قبائل  كبرى  الولدة، 
في  يحصل  ما  إزاء  العربية  العشائر  موقف 
شيخ  اغتيال  خلفية  إثر  على  الزور  دير  ريف 
عشيرة العكيدات مطشر الحمود الجدعان الهفل 

في الثاني من شهر آب الجاري.
الشيخ  الفرج في مستهل حديثه اغتيال  وصف 
وأضاف:  للمنطقة،  الكبرى  بالخسارة  الهفل 
»لقد تمكنت القوى الظالمية من اغتيال الشيخ 

نسف  على  قدرتها  ذلك  في  مراهنة  مطشر 
بين  األخوي  والترابط  االجتماعي  النسيج 
العشائر العربية في المنطقة، وهذا ما تطمح إليه 
كل يد عابثة في ضرب استقرار المنطقة عبر 
استهدافها المتكرر لوجهاء العشائر وشيوخها«.

الفرج الضوء في معرض  اللطيف  وسلط عبد 
هذه  مثل  وراء  تقف  التي  القوى  عن  حديثه 

على  مناطقنا  تحرير  »بعد  الجبانة:  األعمال 
األمن  وبسط  الديمقراطية،  سوريا  قوات  يد 
لدى  الفوبيا  من  نوعاً  هذا  شكل  فيها،  واألمان 
هذا  يقلقها  بات  التي  اإلقليمية  القوى  بعض 
والنظام  فداعش  المنطقة،  شعوب  بين  الترابط 
السوري والميليشيات اإليرانية والدولة التركية 
أيضاً تتقاسم هذا المخطط الذي يسعى لخلق بلبلة 
بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية 
هذه  على  العالم  في  داعش  نهاية  رسمت  التي 
عام  الثاني  تشرين  من  الثاني  األرض«.وفي 
2018 اغتيل الشيخ بشير فيصل الهويدي أحد 
الرقة،  مدينة  في  العفادلة  عشيرة  شيوخ  أبرز 
استهدف  الفائت؛  تموز  من  الـ 31  في  وأيضاً 
المتحدث باسم عشيرة العكيدات سليمان القصار 

في دير الزور.
عشيرة  أبناء  الفرج  فيها  ناشد  رسالة؛  وفي 
العكيدات قال: »ندعو أبناء عمومتنا من عشيرة 
الراهنة  المرحلة  خطورة  إدراك  العكيدات 
إلى شفة  المنطقة  تقود  فهي  ومدى حساسيتها، 
عشائر  عموم  ونحن  بأبنائها،  تودي  قد  حفرة 

والسعي  جانبكم  إلى  وقوفنا  على  نؤكد  الرقة 
وراء كشف حقيقة هذا العمل الجبان«.

وفي ختام حديثه؛ دعا وجيه قبيلة الولدة الشيخ 
في  كافة  العربية  العشائر  الفرج  اللطيف  عبد 

االلتفاف  إلى  والحسكة  والرقة  الزور  دير 
الديمقراطية ومساندتها في  حول قوات سوريا 
العابثة  األيدي  وقطع  اإلرهاب  جذور  اجتثاث 

بأمن مناطق شمال وشرق سوريا. 

فوكس نيوز: »قطر تمول صفقات 

أسلحة لحزب اهلل«
شبكات  بين  الوطيدة  العالقة   - األخبار  مركز 
وأنظمة اإلرهاب العالمي تتكشف في كل يوم، 
وفي تقارير إخبارية جديدة كشفت »قناة فوكس 
نيوز« أن النظام القطري مّول شحنات أسلحة 
إلى تنظيم حزب هللا اللبناني، وكشف المحقق 
اختراقه  بعد  جي«  »جيسون  الخاص  األمني 
لحسابات تخص عمليات شراء أسلحة في قطر 
القطرية ضالعة  المالكة  العائلة  من  أفراداً  أن 
عتاد  تسليم  بموجبها  تم  التي  العمليات  في 

عسكري لحزب هللا. 
منه  تحققت  جي،  جيسون  قدمه  ملف  ووثق 
»فوكس نيوز«، الدور الذي لعبه عضو العائلة 
مترامي  في مخطط  عام 2017،  منذ  الملكية 

األطراف لتمويل اإلرهاب.
بلجيكا  لدى  قطر  سفير  أن  الى  يشير  الملف 
وحلف شمال األطلسي »الناتو«، عبد الرحمن 
 750 مبلغ  دفع  حاول  الخليفي،  محمد  بن 
دور  إخفاء  بهدف  جي،  لجيسون  يورو  ألف 
باألموال  هللا  حزب  إمداد  في  القطري  النظام 

واألسلحة.
لكن جيسون جي، الذي يستخدم اسماً مستعاراً 
لحماية نفسه من بطش الدوحة، قال في المقابل 
للمتطرفين«،  قطر  تمويل  »وقف  هدفه  إن 
من  الفاسدة  التفاحة  إزالة  يجب  أنه  مؤكداً 
تلعبه  الذي  الدور  إلى  إشارة  في  السلة«، 

الدوحة في النظام الدولي.
الفرنسية،  البرلمانية  قالت  السياق  ذات  في 
بشأن  تحقيق  لجنة  قادت  التي  جويليه،  ناتالي 
أن  »ينبغي  أوروبا:  في  المتطرفة  الشبكات 
يتعلق بقطر،  فيما  لدينا سياسة أوروبية  تكون 
تمويلها  بشأن  خاص  بشكل  نحذر،  وأن 
سياسة  تبني  ينبغي  أنه  مضيفة  لإلرهاب«. 
عامة لمنع تمويل اإلرهاب، »خاصة من قبل 

دول مثل قطر أو تركيا«.

مركز األخبار ـ تتزايد حاالت اإلصابة بفيروس 
كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، حيث 
اليوم  إصابة  حالة   54 الصحة  هيئة  سجلت 
)الخميس(، تماثلت اثنتان منها للشفاء، مع حالة 
وفاة واحدة في الشهباء؛ ويعود السبب الرئيس 
األهالي  اتخاد  عدم  إلى  الفيروس  النتشار 
التباعد  وتحقيق  الالزمة  الوقائية  اإلجراءات 

االجتماعي.
تتخذها  التي  اإلجراءات  من  الرغم  وعلى 
االجتماعي  كالتباعد  الذاتية  اإلدارة  وتصدرها 
وارتداء الكمامات والقفازات، وإلغاء التجمعات، 

إال أن هناك استهتاراً كبيراً من قبل األهالي.
هاوار مع  أنباء  وكالة  التقت  السياق،  هذا  وفي 
عدد من أهالي مدينة الحسكة الذين شددوا على 

من  للحد  الوقائية  باإلجراءات  التقيد  ضرورة 
انتشار وباء كورونا وتوسعه في المنطقة.

وقالت نسرين مجدل: »يعود سبب تفشي فيروس 
إلى  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  كورونا 
زيارات القادمين إلى مناطقنا؛ األمر الذي أدى 
وارتفاع  بالفيروس  إصابة  حاالت  حدوث  إلى 

أعدادها«.
وأضافت: »يجب على األهالي التقيد باإلجراءات 
وسالمتهم.  صحتهم  على  للحفاظ  الوقائية 
له  والتصدي  الوباء  هذا  محاربة  أجل  ومن 
والحماية،  الوقاية  بأساليب  التقيد  األهالي  على 
اليدين  وغسل  والمنظفات  المعقمات  باستخدام 

بشكل دائم«.
وبيّنت نسرين مجدل أنه يقع على عاتق اإلدارة 

إجراءاتها  تشديد  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
أكثر، من أجل عدم تفشي الفيروس. 

حي  أهالي  من  محمود  آزاد  نوه  جانبه  ومن 
االنتباه  »يجب  قائالً:  الحسكة،  في  الناصرة 
والحرص أكثر لمواجهة فيروس كورونا، ففي 
قبل  من  كبير  حرص  هناك  كان  األمر  بداية 
األهالي واإلدارة الذاتية، إال أن استهتار بعض 

األهالي ساهم في تفشي الفيروس بالمنطقة«.
نهاية حديثه: »نأمل من  آزاد محمود في  وقال 
تتخذها  التي  الوقائية  باإلجراءات  التقيد  أهالينا 
البعض  بعضهم  مع  والعمل  الذاتية،  اإلدارة 
من أجل سالمتهم وسالمة أسرهم؛ بسبب عدم 
توفر اإلمكانات الكبيرة لمواجهة هذا الوباء مثل 

الدول األخرى«.

مركز األخبار ـ أكد القيادي األرمني في صفوف 
بأن  ديمير  مانويل  الديمقراطية  سوريا  قوات 
ودعمها  وأرمينيا  أذربيجان  بين  تركيا  تدّخل 
لألرمن  التاريخي  عدائها  عن  نابع  ألذربيجان 
العثمانيون  ارتكبها  التي  للمجزرة  واستكمال 

بحق الشعب األرمني في عام 1915م.
القيادي األرمني في صفوف قوات سوريا  بيّن 
الديمقراطية مانويل ديمير، أن هدف تركيا من 
تدّخلها في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان هو 
العثمانيون  ارتكبها  التي  المجزرة  الستكمال 
إلى  األرمني عام 1915، مشيًرا  الشعب  بحق 
إعادة  إلى  ويسعون  وقضية  حق  أصحاب  أنهم 

حقوقهم التي سلبتها الدولة التركية.

اشتباكات  األذربيجانية  األرمينية  الحدود  تشهد 
الـ12  منذ  الدولتين  قوات  بين  مستمرة  مسلحة 
من شهر تموز الفائت، وذلك بسبب خالفها على 

إقليم حدودي متنازع عليه منذ سنوات.
في  القيادي  مع  »هاوار«  أنباء  لوكالة  لقاء  في 
بالشعب  الخاصة  أوزانيان  نوبار  الشهيد  كتيبة 
الديمقراطية  سوريا  قوات  ضمن  األرمني، 
التركية  التدخالت  عن  للحديث  ديمير  مانويل 
لمساندة أذربيجان في صراعها مع أرمينيا أكد 
صراع  وأذربيجان  أرمينيا  بين  الصراع  بأن 
ودعمها  الطرفين  بين  تركيا  تدّخل  وبأن  قديم 
لألرمن  التاريخي  عدائها  عن  نابع  ألذربيجان 
العثمانيون  ارتكبها  التي  للمجزرة  واستكمال 

بحق الشعب األرمني في عام 1915م.
التركية على شمال  الهجمات  بأن  أيضاً  وأشار 
المنطقة  إبادة شعوب  وشرق سوريا تهدف إلى 

ومكوناتها وعلى رأسهم الشعب األرمني.
ولفت القيادي مانويل ديمير االنتباه إلى تصريح 
األرمنية  األسر  قتل  يجب  قال  الذي  أردوغان 
أجداده  ارتكبها  التي  المجزرة  من  نجت  التي 
العثمانيون، الدولة التي قامت بارتكاب المجازر 
وهّجرت  السن  وكبار  واألطفال  النساء  وقتل 

الماليين لن يهمها مثل هذه التصرفات«.
تتدخل  بدأت  تركيا  أن  ديمير،  القيادي  وأوضح 
وعدة  وليبيا  سوريا  منها  الخارجية  الدول  في 
تركيا  مضي  على  يدل  وذلك  أخرى،  دول 
وسعيها إلى إعادة الهيمنة العثمانية في المنطقة، 
والبحث عن موطئ قدم لها، لخلق إمبراطورية 

وهمية وإعادة العثمانية المندثرة.
ونوه ديمير، أن الشعب األرمني مسالم ورسالته 
الدفاع  بهدف  هو  للسالح  وحمله  سالم،  رسالة 
التي تعرض  النفس ولمواجهة االعتداءات  عن 
لها قديًما، والتي يتعرض لها في الوقت الراهن 
حق  صاحب  أنه  كما  التركية،  الدولة  قبل  من 
سلبتها  التي  إعادة حقوقه  إلى  ويسعى  وقضية، 

الدولة التركية.

الكمامة الذكية.. تترجم إلى ما هي فوائد التفاح

8 لغات وتحافظ على

 التباعد )آليًا(

الوسطى  آسيا  إلى  التفاح  فاكهة  أصل  يعود  ـ 
ولكنها تنمو في جميع أنحاء العالم، وهي ثمرة 
الفاكهة  أنواع  أكثر  من  وتعد  التفاح،  لشجرة 
شعبيةً في العالم، ومن الجدير بالذكر أنه توجد 
العديد من األنواع المختلفة للتفاح والمتنوعة في 

األلوان واألحجام. 
أنها ذات فوائد صحية متعددة،  ـ باإلضافة إلى 
السعرات  من  القليل  بمحتواها  تتميز  حيث 
ومضادات  ج،  بفيتامين  والغني  الحرارية، 
ذات  وهي  الغذائية،  األلياف  وكذلك  األكسدة، 
على  أو  نيئة،  تناولها  يتم  ما  وعادة  لذيذ،  طعم 
شكل عصائر ومشروبات، كما أنها تُستخدم في 
وتجدر  الغذائية،  الوصفات  من  متعددة  أنواع 
بذور  استهالك  تجنب  يجب  أنه  إلى  اإلشارة 
تدعى  مادة  على  تحتوي  ألنها  وذلك  التفاح، 
السيانيد، وهي مادة تسبب التسمم، لذا قد يكون 

تناول الكثير منها قاتالً.
فوائد التفاح

ويعتبر  الصحية،  الفوائد  من  العديد  التفاح  يقدم 
يمكن  التي  الصحية  األطعمة  أكثر  من  واحداً 
هذه  اليومي، ومن  الغذائي  النظام  في  تضمينها 

الفوائد:
ـ يعزز من صحة العظام: إذ يعتقد الباحثون أّن 
المركبات المضادة لألكسدة والمضادة لاللتهابات 
الموجودة في الفواكه وخاصة التفاح تساعد على 
تعزيز قوة وكثافة العظام، وفي دراسة أجريت 
النساء  أن  وجدوا  السيدات  من  مجموعة  على 
اللواتي تناولن التفاح بأي شكل من أشكاله سواء 
من  أقل  كمية  فقدن  أم طازجة،  أكانت عصيراً 

بالمجموعة  مقارنة  أجسادهّن  من  الكالسيوم 
األخرى.

ـ يساعد على الوقاية من سرطان الثدي: وذلك 
التي أجريت؛ حيث  الدراسات  لسلسلة من  وفقاً 
أوضح الباحثون أن وجود الفينوالت الموجودة 
التفاح  ضمنها  ومن  والفواكه  الخضروات  في 
الجسم،  على  المتعددة  الصحية  بالمنافع  تعود 
الوقاية  على  يساعد  قد  يومياً  تفاحة  تناول  وأن 

من سرطان الثدي.
الضار: حيث  الكوليسترول  مستوى  من  يقلل  ـ 
تناولن  اللواتي  السيدات  على  دراسة  أجريت 
لديهن  قل  شهور   6 مدة  يومي  بشكل  التفاح 
 ،%23 بنسبة  الضار  الكوليسترول  مستوى 
الجيد  الكولسترول  مستوى  ارتفاع  إلى  إضافةً 

بنسبة %4. 
ـ يقلل من خطر اإلصابة بمرض السكري: حيث 
يساعد  الذي  الفينول  متعدد  على  التفاح  يحتوي 
على وقاية أنسجة خاليا البيتا المسؤولة عن إفراز 
تتعرض  عادة  وهي  البنكرياس،  من  األنسولين 
الثاني،  النوع  من  السكري  لدى مرضى  للتلف 
الدراسات  إحدى  أثبتت  فقد  ذلك  إلى  وإضافة 
منه  البعض  أو  يومي  بشكل  التفاح  تناول  أّن 
خالل األسبوع، يقلل من خطر اإلصابة بمرض 
مقارنةً   %28 بنسبة  الثاني  النوع  من  السكري 

باألشخاص الذين لم يتناولوا التفاح.
هذه  توجد  حيث  النافعة:  البكتيريا  نمو  يعزز  ـ 
البكتيريا في األمعاء، والتي تتغذى على البكتين، 
وهو نوع من األلياف الموجودة في التفاح، وقد 
يكون هذا سبباً ليكون التفاح ذا تأثير إيجابي في 

النوع  من  والسكري  السمنة،  خطر  من  التقليل 
الثاني، باإلضافة إلى أمراض القلب.

احتواء  يعود  إذ  الوزن:  فقدان  على  يساعد  ـ 
التفاح على كمية مرتفعة من الماء واأللياف على 
دراسة  وحسب  أسرع،  بشكٍل  بالشبع  الشعور 
أجريت على 50 سيدة يعانين من الوزن الزائد 
مدة  الغذائي  نظامهم  إلى  التفاح  إضافة  تمت 
10 أسابيع، وقد لوحظ نزول في الوزن بمعدل 
أقل في كمية  كيلوغرام واحد، وكذلك استهالكاً 

السعرات الحرارية.
ـ كما وجدت دراسة أن األشخاص الذين يتناولون 
كمية  يستهلكون  الوجبات  قبل  التفاح  من  قطعاً 
أقل من السعرات الحرارية بمعدل 200 سعرة 

حرارية. 
فقد  القلب:  بأمراض  اإلصابة  من خطر  يقلل  ـ 
الفالفونيد على  مادة  التفاح على  احتواء  يساعد 
بنسبة  القلبية  بالسكتة  اإلصابة  خطر  انخفاض 
يمكن  وكذلك  الدراسات،  إحدى  حسب   %20
ومستوى  الدم  ضغط  تقليل  على  تساعد  أن 
أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر  الضار،  الكوليسترول 
التفاح  في  الموجودة  الماء  في  الذائبة  األلياف 
تقليل  المساعدة على  في إمكانية  لها دور أيضاً 

مستوى الكوليسترول في الدم.
ـ يساعد على مكافحة الربو: حيث يحتوي التفاح 
على مضادات األكسدة بكمية كبيرة التي تساعد 
عن  الناتجة  األضرار  من  الرئة  حماية  على 
من   %15 تناول  ارتبط  كما  التأكسد،  عمليات 
خطر  في  بانخفاض  يومي  بشكل  كبيرة  تفاحة 
اإلصابة بالربو بنسبة 10% حسب دراسة كبيرة 
إضافة  امرأة،  من 68000  أكثر  على  أجريت 
التفاح يحتوي على نوع من  إلى ذلك فإن قشر 
الفالفونيد يسمى الكيرسيتين، والذي يساعد على 

تقليل االلتهاب وتنظيم المناعة. 
حمض  يساعد  فقد  المعدة:  بطانة  يحمي  ـ 
في  الموجود  كاتشين  ومركب  الكلوروجينيك، 
لها  تتعرض  التي  اإلصابات  تقليل  على  التفاح 
المضادة  األدوية  تناول  نتيجة  المعدة  بطانة 
الالستيرويدي  بالدواء  تسمى  والتي  لاللتهابات 

المضاد لاللتهاب.

تتصل  ذكية  كمامة  يابانية  شركة  ابتكرت 
على  الطلب  تزايد  ظل  في  وذلك  باإلنترنت، 
كورونا،  فيروس  انتشار  بسبب  الواقية  األقنعة 
فيما تخطط الشركة لطرحها للبيع شهر سبتمبر 

المقبل.
ـ وطورت شركة )دونات روبوتيكس( اليابانية 
الناشئة كمامة يمكنها أن تعطي مرتديها تعليمات 
بشأن التباعد االجتماعي، الذي أصبح ضرورياً 
 )19 )كوفيد  بمرض  اإلصابة  تجنب  أجل  من 

الناجم عن فيروس كورونا.
ـ ومن ميزات الكمامة الذكية، بحسب ما ذكرت 
لغات   8 إلى  اليابانية  اللغة  ترجمة  الشركة، 
واإلسبانية  والصينية  اإلنجليزية  هي  أخرى، 
واإلندونيسية  والفيتنامية  والكورية  والفرنسية 

والتايلندية.
ـ وتوضع الكمامة الذكية التي أطلق عليها اسم 
وتتصل  التقليدية،  الكمامة  فوق  ماسك(  )سي 

حيث  البلوتوث،  تقنية  عبر  الذكي  بالهاتف 
يمكنها تحويل الكالم إلى رسائل نصية وإجراء 

المكالمات، وحتى تضخيم صوت مرتديها.
ـ وقالت الشركة المصنعة للكمامة الذكية، وهي 
بالستيكية وذات لون أبيض، أنه سيتم طرح أول 
خمسة آالف قطعة منها في األسواق اليابانية في 

سبتمبر المقبل.
المصنعة  للشركة  التنفيذي  الرئيس  وقال  ـ 
إن  لـ)رويترز(،  أونو  تايسوك  الذكية  للكمامة 
شركته تبحث بيع الكمامة في الصين والواليات 
اهتماماً  )تلقى  حيث  أيضاً،  وأوروبا  المتحدة 

قوياً( على حد تعبيره.
ـ ويبلغ سعر الكمامة الذكية حوالي 40 دوالراً 
شراء  المستهلك  على  يتوجب  كما  أميركياً، 
تطبيق ذكي للكمامة من خالل المتاجر المتوفرة 

عبر اإلنترنت، من أجل تشغيلها.

مركز األخبار ـ تسعى الجهات المغرضة إلى بث الفتن بين شعوب شمال وشرق سوريا وال سيما بين الشعبين العربي والكردي، والضرب بالنسيج االجتماعي 
بينهما وكذلك الضرب بأخوة الشعوب، وهذا ما أكده وجيه عشيرة الولدة العربية عبد اللطيف الفرج، داعيًا العشائر العربية إلى االلتفاف حول قوات 

سوريا الديمقراطية، وإفشال جميع المخططات الرامية إلى ضرب السالم في المنطقة..
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نساء من الشعب العربي: »بفكر األمة الديمقراطية 
تخلصنا من القيود والذهنية السلطوية«

»المرأة ال ُتحجر«.. فتيات عربيات ضحايا عادات 
وتقاليد بالية

ألكسندروفا،  إيكاترينا  الروسية  تعرضت 
المصنفة الثامنة، لهزيمة مفاجئة، بنتيجة )7-
في  فيرو،  فيونا  الفرنسية  أمام  و)2-6(،   )5

الدور الثاني لبطولة باليرمو للتنس للسيدات.
فقط  لها  الثاني  هو  فيرو  فيونا  انتصار  وكان 
 30 أول  ضمن  العبة  أمام  مسيرتها،  في 
مركزاً في التصنيف العالمي، بعد أن حصلت 
على 12 نقطة لكسر اإلرسال في المواجهة، 

واستغلت خمساً منها لتبلغ دور الثمانية.

البداية  في  المتوترة  اللحظات  بعض  ورغم 
عندما خسرت أول أشواط إرسالها، لم تُظهر 
فيرو )23 عاماً( أي عالمات على التراجع، 
منافسات  استئناف  بعد  تقام  بطولة  أول  في 
بسبب  أشهر   5 لمدة  التوقف  عقب  التنس، 

جائحة كوفيد-19.

أحصل  »لم  الصحفيين:  فيرو  فيونا  وأبلغت 
ألنني  الماضية،  األشهر  في  حقاً  راحة  على 
أمتلك ملعباً في منزلي حيث يمكنني التمرين، 
جانبي،  من  جيدة  مباراة  كانت  أنها  وأعتقد 
وكانت بدايتي بطيئة ألن تسديداتها قوية حقاً، 
استغرق األمر بعض الوقت ألعتاد على ذلك، 

وأنا سعيدة للغاية بأدائي اليوم«.
مع  التالي  الدور  في  فيرو  فيونا  وتلتقي 
ببطاقة  المشاركة  إيراني،  سارة  اإليطالية 
دعوة خاصة والمصنفة الخامسة عالمياً سابقاً، 
والتي هزمت التشيكية كريستينا بليسكوفا )3-
6( و)6-4( و)6-3(، لتحقق الفوز 180 في 

مسيرتها على المالعب الرملية.
العبة  ساسنوفيتش  ألياكسندرا  تأهلت  كما 
روسيا البيضاء، إلى دور الثمانية بفوزها )6-
0( و)6-2( على اإليطالية جاسمين باوليني.

دوري الرجال في الشهباء.. أحداث مؤسفة وعقوبات للمخالفين

ناشئات المغرب على ُبعد خطوة من 
حلم المونديال

فيونا فيرو تطيح بـ إيكاترينا 

ألكسندروفا من بطولة باليرمو

واحترام  الرفيعة  األخالق  ـ  الشهباء   / روناهي 
المنافس،  والفريق  الحكام  وقرارات  الجمهور 
الرياضي،  صفات  وأهم  أولى  الخسارة،  وتقبل 
وعدم افتعال وخلق المشاكل في المباريات، ومن 
المؤسف ما حدث في دوري الشهباء للرجال وما 
شهده من أحداث في إحدى المباريات نجم عنها 

إثر ذلك عقوبات للمخالفين.
عكس  تأتي  الرياضي  الشغب  ممارسة  عملية 
أفعال  الرياضة، وهي عبارة عن  إليه  ما تهدف 
تتنوع ما بين التهجم باأللفاظ أو باألفعال المشينة 
وهي  الجماهير،  أو  الحكام  أو  المنافس  للفريق 

نتيجة لفقدان الوعي الرياضي السليم.
وهنا يأتي دور المؤسسات الرياضية ومدارسها 
وأنديتها، فحين تؤهل الشخص الرياضي يتوجب 
عليها تأهيله من الناحية األخالقية أكثر من سعيها 
لتعليمه كيفية تطوير مهاراته الرياضية واالرتقاء 

بمستواه من الناحية التكتيكية والفنية. 
النفسيين  والخبراء  الفنيين  على  ويتوجب 
على  الوقوف  التدريبية  الحصة  في  واإلداريين 
سلوكيات  من  الالعب  يقترفها  التي  األخطاء 
الفرق  رفاقه والعبي  مع  السوي  والتعامل غير 
المعنيين  على  فيتوجب  المباراة،  في  المنافسة 
وتنويههم  المباريات،  في  المشاركة  من  منعهم 
على سلوكهم وتدريبهم على ثقافة االعتذار وحثه 

على الروح الجماعية في الرياضة.
الدرجة  دوري  وبالتحديد  الشهباء  مقاطعة  ففي 
األولى للرجال الذي يقام على أرض ملعب سردم 
الترابي وفي مباراة األسبوع الثاني التي جمعت 
كالً من فريقي أهلي كفر نايا وبلبل فقد حدثت في 
الالعبين  بعض  قبل  من  شغب  حاالت  المباراة 
واإلداريين من فريق بلبل، وذلك قبل نهاية اللقاء 
نايا  كفر  أهلي  فريق  سجل  حيث  قليلة  بلحظات 
هدف التعادل فقام العبان من فريق بلبل بالشتم 
واالعتراض على قرار ونزاهة الحكام واالتحاد 
الرياضي، وفي الوقت بدل الضائع عاود الالعب 
من  اإلشارة  وبعد  الساحة،  حكم  شتم  بالل  آالن 
حكم التماس محمد مستو واستدعاء حكم الساحة 
السلوك،  سوء  من  منه  صدر  ما  عن  وإخباره 
لكن  األصفر  اإلنذار  بإعطائه  الساحة  حكم  قام 
الالعب آالن استمر بالتهجم على الحكم وحاول 
الالعب  وشاركه  يده  من  اإلنذار  بطاقة  سحب 
مظلوم رشو بالتهجم عليه وضربه وعلى الفور 

تم إنهاء المباراة.

عقوبات للمخالفني

بعقد  الرياضي  االتحاد  اضطر  الحادثة  وبسبب 
بحق  القرار  اتخاذ  أجل  من  طارئ  اجتماع 
المتجاوزين، وقد حضر االجتماع اتحاد كرة القدم 
والرياضة،  الشباب  وهيئة  الرياضي  واالتحاد 
وحكم  التحكيم  لجنة  تقارير  على  االطالع  وبعد 

الساحة والمراقب وحسب بنود الدوري ومراعاة 
األخالق الرياضية التي يتوجب على الرياضيين 
التحلي بها، تم معاقبة الالعبين، وهم: آالن بالل 
ومظلوم رشو واإلداري حميد محمد بإيقافهم عن 

النشاط الرياضي لمدة عام.  
ولمعرفة الموضوع التقينا مع الكابتن زكريا عبدو 
فتحدث  للضرب  تعرض  والذي  المباراة  حكم 
قائالً: »لقد تعرضت في مباراة بلبلة وأهلي كفر 
ونحن  المسيئين  الالعبين  قبل  من  للضرب  نايا 
كحكام معرضون إلساءات  كهذه من قبل العبين 
الملعب،  داخل  الرياضية  باألخالق  يتمتعون  ال 
الحكام،  الرياضي حماية  االتحاد  ويتوجب على 
والعقوبات  اإلجراءات  أشد  باتخاذ  نطالبهم  كما 
ألن  الرياضة  إلى  يسيئون  الذين  باألشخاص 
نموذجاً  يكون  أن  يجب  الرياضي  الشخص 

يحتذى به في المجتمع«.
وأشار عضو لجنة التحكيم في إقليم عفرين وحكم 
رامي  الكابتن  سابقاً  الممتاز  السوري  الدوري 
الرياضية  مطر: »ال تخلو الصاالت والمالعب 
من حدوث إساءات من قبل بعض األشخاص الذين 
يأتي دور  الرياضية، وهنا  يتحلون باألخالق  ال 
توقيفهم  عبر  هؤالء  معاقبة  في  واالتحاد  الفرق 
الرسمية وحرمانهم من  النشاطات  عن ممارسة 
المشاركة في المباريات والبطوالت بحسب نوع 

المخالفة، وأحياناً يتم تحويلهم للقضاء. 
تطبيق  على  يعتمد  عملنا  التحكيم  كلجنة  ونحن 
المواد واألحكام والبنود في الساحات الرياضية 

يعد شهر تشرين الثاني المقبل حاسماً في تاريخ كرة 
من  قريبة  أصبحت  والتي  بالمغرب،  النسائية  القدم 
 2021 للناشئات  العالم  كأس  في  اللعب  حلم  تحقيق 

ألول مرة في تاريخها.
ويحمل منتخب الناشئات، تحت 17عاماً، على عاتقه 
والعربية عندما يخوض  المغربية  النسائية  الكرة  حلم 
قارة  تصفيات  من  والحاسمة  الثانية  المرحلة  لقائي 
في   2021 للناشئات  العالم  لكأس  المؤهلة  أفريقيا 
أوكتوبر،   30 ذهاباً  أفريقيا  جنوب  بمواجهة  الهند، 

و20 نوفمبر إياباً.
مع  »أوغندا  مباراتي  أيضاً  الثانية  المرحلة  وتشهد 
تتأهل  حيث  نيجيريا«،  ضد  وغانا  الكاميرون، 
المنتخبات الثالثة الفائزة إلى كأس العالم، والتي تنطلق 

في 17 شباط المقبل.

المغربية  المدربة  بقيادة  المغرب،  ناشئات  وصول 
بعض  حملت  الحاسمة  المرحلة  إلى  بومهدي،  لمياء 
في  التمهيدية  بالمرحلة  أوالً  نجح  حيث  التحديات، 
 0-7 واحدة  بنتيجة  بسهولة  جيبوتي  منتخب  تجاوز 
ذهاباً وإياباً، بمجموع 14 هدفاً، وكانت نجمة المرحلة 

الالعبة خولة كنية، بتسجيلها 4 أهداف.
الماضي، حققت  آذار  في شهر  األولى  المرحلة  وفي 
منتخب  على  ملعبه  خارج  ثميناً  فوزاً  بومهدي  كتيبة 
تمار،  سلمى  المهاجمة  سجلته  وحيد  بهدف  بتسوانا 
قبل أن يقرر االتحاد البتسواني منع منتخبه من السفر 
إلى المغرب لخوض لقاء اإلياب؛ بسبب مخاوف من 

جائحة كورونا في تلك الفترة.
وعلى إثر االنسحاب، قرر االتحاد األفريقي لكرة القدم 
تأهيل منتخب المغرب إلى المرحلة الثانية والحاسمة 

أفريقيا،  جنوب  منتخب  ومواجهة  التصفيات،  من 
عربي  منتخب  ثاني  شرف  نيل  من  قريباً  ويكون 
منتخب  شقيقه  بعد  للناشئات  العالم  كأس  في  يشارك 

األردن الذي نظم نسخة 2016.
ويمتلك منتخب المغرب للناشئات، العبات محترفات، 
أبرزهن العبة الوسط كريمة مرحابي، التي تلعب مع 
فريق إف إف سي فرانكفورت األلماني لفئة الناشئات.
يذكر أن المنتخبات التي ضمنت تواجدها حتى اآلن في 
كأس العالم للناشئات 2021 في الهند، هي: »اليابان 
قارة  من  ونيوزيلندا  آسيا،  قارة  من  الشمالية  وكوريا 
أوقيانوسيا، مقابل انتظار تأهل منتخبات قارات أوروبا 
وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي »الكونكاكاف« 

وأمريكا الجنوبية وأفريقيا«       

تقرير/ شيار عثمان  

في شمال  العربي  الشعب  النساء من  استطاعت 
والذهنية  القيود  من  التخلص  سوريا  وشرق 
الديمقراطية,  األمة  فكر  خالل  من  السلطوية 
ليكافحن ويناضلن من أجل الوصول إلى حريتهن 

وحقوقهن في المجتمع.
عانت المرأة من الظلم واالضطهاد نتيجة الذهنية 
مكانتها  أفقدتها  والتي  والعادات،  السلطوية 
وحولتها إلى أداة ال حول لها وال قوة وطمست 
عن  ناهيك  التاريخي,  دورها  وحجبت  هويتها 
داعش  مرتزقة  سيطرة  مع  المأساة  هذه  ازدياد 
على مناطق الشهباء، التي فرضت قيوداً متشددة 
تحرير  وبعد  واهية.  وذرائع  بحجج  المرأة  على 
فكرياً  التحرر  المرأة  استطاعت  المناطق  هذه 
مجاالت  جميع  في  وانخرطت  القيود  وكسرت 

الحياة.
وكالة  مراسلة  التقت  السياق  هذا  وفي 
مقاطعة  من  النساء  بعض  مع   JINNEWS
الشهباء الالتي شددن على مواصلة النضال في 
الطابع  أخذ  مجتمع  ظل  في  حقوقهن  نيل  سبيل 

الذكوري أساساً له.

»عانيت الكثري نتيجة العادات 
والتقاليد«

المواطنة رفعة إبراهيم تبلغ من العمر50 عاماً, 
هي من نساء قرية تل حاصل، أم لخمسة أطفال، 
تزوجت في الـ 18 عاماً, وتعمل كإدارية في دار 

المرأة.

أوضحت رفعة أنها كانت تعيش حياتها في البداية 
كأي امرأة عادية تعمل ضمن نطاق المنزل وتهتم 
بتربية أطفالها وتأمين متطلباتهم فحسب, وقالت: 
نتيجة  واالضطهاد  الظلم  من  الكثير  »عانيت 
عشائرية,  البيئة  أن  وخاصةً  والتقاليد  العادات 
أطفالي  لتربية  إال  كان  ما  للضغوطات  وتحملي 

وحمايتهم من قساوة الحياة ومشقاتها«.

ظهور مرتزقة داعش زاد 
من معاناة املرأة

داعش  مرتزقة  ظهور  أن  إلى  رفعة  ونوهت 
مقاطعة  لقرى  واحتاللها  السورية  األزمة  خالل 
الشهباء, زاد من معاناة المرأة بسبب ممارساتهم 
والمرأة  األهالي  اتجاه  والالأخالقية  الالإنسانية 
سيطرة  »بعد  وتابعت:  الخصوص,  وجه  على 
عران،  وتل  حاصل  تل  قريتينا  على  داعش 
بحق  تعذيب  قتل,  من  االنتهاكات  أبشع  مارس 
لم  واألطفال  النساء  أن  كما  الشبان،  من  الكثير 

يسلموا من جرائمهم الوحشية«.
الجرائم  عن  اآلن  أتحدث  »بينما  وأشارت: 
شعور  يراودني  داعش  ارتكبها  التي  الوحشية 

كتلك التي عشتها وقت وقوع المجزرة«.
وأردفت رفعة بأن جميع قوانين مرتزقة داعش 
كانت تقيد وتتحكم بالمرأة، بدءاً من فرض اللباس 
األسود والنقاب على المرأة، ومنعها من الخروج 
من منزلها، وكل ذلك بهدف القضاء على هوية 

المرأة ووجودها، بحسب تعبيرها.

تعمل يف دار املرأة لتوعية النساء

ومقاومتهم  األهالي  إرادة  بأن  رفعة  وأفادت 
كان  وتل عران  تل حاصل  قريتي  في  البطولية 

أقوى من الممارسات الوحشية لداعش.
وتطرقت رفعة خالل حديثها إلى أنهم اضطروا 
للخروج من قراهم بعد االحتالل التركي ونزحوا 
وأنها  الشهباء،  في  المحررة  المناطق  صوب 
المحررة,  المناطق  في  أعوام  ثالثة  منذ  تعيش 
والحظت الكثير من الفرق في الحياة بين مناطق 
االحتالل التركي واإلدارة الذاتية الديمقراطية، إذ 

كانوا يعانون الظلم واالضطهاد هناك.
إبراهيم  رفعة  المرأة  دار  في  اإلدارية  وأكدت 
األحمد على أنها اختارت أن تعمل في دار المرأة 
النساء وتنظيمهن ولتكون صوت المرأة  لتوعية 

وتحرر كل امرأة في المجتمع.

أوائل النساء اللوايت انخرطن يف العمل

وبدورها ذكرت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية 
من  بشار  حسن  عزيزة  الشهباء  بمقاطعة  فافين 
مقاطعة  تحرير  قبيل  النساء  أن  العربي  الشعب 
الشهباء لم يكن لهن أي مكانة في المجتمع نتيجة 
بسبب سيطرة مرتزقة  الذهنية السلطوية وأيضاً 
هويتها  وطمس  دورها  همش  الذي  داعش 
لتحكيم  الحياة,  في  حقوقها  أبسط  من  وحرمها 

قبضته على المجتمع وإضعافه.
ونوهت عزيزة إلى أنها كانت من أوائل النساء 
اإلدارة  بمؤسسات  العمل  في  انخرطن  اللواتي 
وقالت:  الشهباء,  بمقاطعة  الديمقراطية  الذاتية 
دور  أي  لنا  يكن  لم  عران  تل  كنساء  »نحن 
األنظمة  قمع  نتيجة  المجتمع  مجاالت  في  فعال 
السلطوية وسيطرة داعش, وكنا محرومات من 

حقوقنا«.
المقاطعة  تحرير  بعد  أنه  إلى  عزيزة  وأشارت 
نوع  هنالك  اليزال  كان  المؤسسات،  وتشكيل 
العمل، وقالت: »لكن  من الخوف لالنخراط في 
بتشجيع من رفيقاتي استطعت اجتياز الصعوبات 
الفكرية  والدروس  التدريب  أن  كما  والعقبات, 
عززا من ثقتي بنفسي وتحليت باإلرادة والقوة«.

»استطعت الخروج من الظالم للنور«
باالفتخار  أشعر  »اليوم  عزيزة:  وأضافت 
واالعتزاز كوني أعمل ولدي حرية إبداء الرأي، 
الخروج  استطعت  كما  مستقلة,  شخصية  ولدي 
هللا  عبد  القائد  فكر  بفضل  للنور  الظالم  من 

أوجالن ومشروع األمة الديمقراطية«.
النساء  جميع  حديثها  خالل  عزيزة  وطالبت 
والبحث  والتقاليد،  العادات  قوقعة  من  الخروج 
وأن  الحر,  وفكرهن  ذواتهن  وبناء  الحرية  عن 

يكن ذات دور فعال في بناء المجتمع الحر.
وعاهدت عزيزة في ختام حديثها بتصعيد وتيرة 
لتحرير جميع  الدؤوب  كفاحها ومواصلة سعيها 

النساء السوريات وإيصالهن للحرية.

الحرة  المرأة  أنباء  وكالة  تناولته  خاص  تقرير 
لفتت فيه االنتباه إلى معاناة المرأة في ظل انتشار 
زيادة  في  العائلة  دور  وإلى  كورونا  فايروس 
معاناتها، وإبعادها عن طرق العالج خاصة فيما 

يتعلق بإخضاعها للحجر الصحي.
حيث ذكرت في التقرير أمثلة من الواقع شرحت 
تمنع  والتي  العائالت  بعض  لدى  معاش  هو  ما 
إخضاع بناتها للحجر الصحي بعيداً عن المنزل.

إيثار علي 23 عاماً من مدينة البصرة بالعراق 
مكالمة  انتظار  في  والخوف  الهلع  حالة  عاشت 
تكشف عن نتائج التحاليل يؤكد أو ينفي إصابتها 
العائلة  موقف  هو  توتراً  زادها  وما  بكورونا، 
فاألب سرعان ما كان يلتقط الموبايل ليرد على 
تأكيد إصابة  ليسمع خبر  ابنته  من  بدالً  المكالمة 

ابنتها بالمرض استناداً إلى التحاليل!! 
من  آذار   25 في  وتحديداً  المكالمة،  تلك  قبيل 
العام 2020، شعرت إيثار بآالم في الحلق تبعه 
جاف،  وسعال  الحرارة  درجة  في  شديد  ارتفاع 
فذهبت برفقة والدها إلى المركز الصحي بالمدينة 
اشتبه  وهناك  كورونا،  فيروس  تحليل  لتجري 
فيها األطباء بأنها مصابة بالفيروس فأجروا لها 

مسحة خرجت نتيجتها عقب يومين.

 ما وراء رفض إخضاعها
 للحجر الصحي

»إيثار«  والد  الصحي  المركز  أبلغ  أن  بمجرد 
الهاتف،  عبر  للتحاليل  اإليجابية  بالنتيجة 
الصحي  الحجر  مستشفى  إلى  نقلها  وضرورة 
هاتفها  وأغلق  األب  غضب  العالج،  لتلقي 
رافضاً  غرفتها،  في  ابنته  ووضع  الشخصي، 
ذهابها للحجر الصحي بمفردها أو مبيتها خارج 

ال  العراقية  العوائل  بعض  في  فالنساء  المنزل 
تُحجر، بهذه العقلية تبعد بعض العوائل بناتها عن 

وسائل العالج خارج المنزل.
في  أخريات  نساء  منه  عانت  إيثار  عاشته  ما 
العراق والسعودية ومصر كنجوان وناهد حيث 
مبدأ  عليهن  ذويهن  تطبيق  في  الوجع  تشاركن 
للحجر  الذهاب  من  ومنعهن  تُحجر،  ال  النساء 
الصحي، بعد ثبوت إصابتهن بفيروس كورونا، 
بدعوى العادات والتقاليد التي تمنع مبيت النساء 

في الخارج وحدهن.
وبالرغم من أن دساتير بعض الدول والتي تكفل 
رجل  بين  تمييز  دون  للمواطنين  العالج  حق 
وامرأة، إال أن بعض العائالت تحول دون تطبيق 
سلطة  فيه  علت  وقت  في  اإلنساني،  الحق  ذلك 
ببعض  األمنية  السلطات  على  والتقاليد  العادات 

المجتمعات العربية.
األطباء  مجيء  لدى  لها  ما حصل  كشفت  إيثار 
إلى موقف  ألخذها للحجر الصحي بإشارة منها 
سيارة  ومعهم  األطباء  جاء  »حين  العائلة: 
اإلسعاف الصطحابي إلى مستشفى العزل رفض 
أبي بشدة، وأخبرهم أنه ليس لديه فتيات يعانين 
باأليدي  معهم  وتشابك  كورونا،  فيروس  من 
يتم  أن  رافضاً  وأمي،  األكبر  شقيقي  وعاونه 
سأتلقى  إنني  لّي  الرجوع  دون  وقرر  حجري 

عالجي في المنزل«.
الجائحة  ألم  إيثار  فيهم  تجرعت  أيام  خمسة 
البوح بحقها في  داخل غرفتها دون أن تستطيع 
يتابع مع األطباء جرعات  والدها  فكان  العالج، 
لخصت  المنزل،  في  وتأخذها  المقررة  الدواء 
أن  »شعرت  اللحظات  تلك  في  مشاعرها  إيثار 
الموت يترك باب غرفتي يومياً في األيام األولى 
من ذروة المرض، فهناك وباء عالمي وحاالت 
الوفاة تزداد كل يوم، وأنا الزالت أتلقى عالجي 
في منزلي، وأراد هللا لّي الشفاء بعد 14 يوماً لم 

أخرج فيهم من غرفتي«.

تطبق العادات حتى لو عىل حساب 
حياة الفتاة..

مشددة،  وتقاليد  عادات  العراقية  العوائل  تحكم 
أن  العيب  من  »عندنا  وتقول:  لـ«إيثار«  وفقًا 
بدون محرم،  المنزل وحدها  الفتاة خارج  تكون 
وال تُحجر بدون أن يرافقها أحد، وال يجوز في 
خوفًا  للمريض  مرافق  وجود  العزل  مستشفيات 
من العدوى، وتطبق العادات حتى لو على حساب 

حياة الفتاة وصحتها«.
وبحسب وصف إيثار فإن سيف العادة أقوى من 
األمن  قوات  إلى  لجأت  فإذا  والشرطة،  القانون 
سيقومون بتسليمها إلى أهلها ألنها خرجت دون 
علمهم وهذا منافي للتقليد في المنطقة، وال يوجد 
للحجر  ابنتهم  تسليم  على  األهل  يجبر  قانون 

الصحي.
دشنت إيثار برفقة مجموعة من الفتيات العراقيات 
العالج،  حق  من  حرمن  ممن  مختلفة؛  بمناطق 
هاشتاج يطالب بسن قوانين جديدة لحماية النساء 
في ظل الجائحة لكن لم ينتبه لهن أحد، وعن هذه 
الخطوة ذكرت: »صوت الفتاة غير مسموع هنا، 
األوبئة  أوقات  حتى  القانون  فوق  التقليد  عندنا 
العالمية، فالعوائل تفضل موت الفتاة على أن تقبع 

بالحجر الصحي بمفردها«.
»إيثار«  مع  حدث  لما  مشابهة  حاالت  عشر 
وقعت في كربالء والبصرة وبغداد، خالل أربعة 
أشهر من ُعمر الجائحة في العراق، أعلت فيهم 
العائالت العراقية سلطة التقاليد على حق اإلنسان 
بحسب  جنسه،  عن  النظر  بغض  العالج  في 

المفوضية العليا لحقوق اإلنسان العراقية.
مؤخراً بُّث فيديو آثار الجدل باألوساط العراقية، 
باعتقال  تقوم  وهي  الشرطة  قوات  فيه  تظهر 
واإلسعاف  الشرطة  رجال  هدد  بعدما  شخص 

نقل  على  إصرارهم  حال  في  عليهم  النار  بفتح 
الحجر  إلى  كورونا  بفيروس  المصابة  ابنته 
الصحي، وفي التعليقات على الفيديو أيد عدد من 
بأنه  التصرف  ذلك  بالعراق  المواطنون  الرجال 
من العيب أن تحجر النساء، بينما هاجمت الفتيات 

العراقيات في تعليقاتهم ذلك المبدأ.

»اعتدوا عىل أطباء الحجر وأخرجوين«

بنفس النص تقريباً يكفل النظام األساسي للحكم في 
السعودية الحق في العالج، خالل مادته رقم 31 
التي تنص على: »توفر الدولة الرعاية الصحية 
للجميع، ولكل مواطن حق طبيعي ومكتسب في 

تلقي العالج والرعاية الصحية بالمستشفيات«.
في  األساسي  النظام  عليه  الذي نص  الحق  ذلك 
من  عاماً،   24 نجوان  منه  ُحرمت  السعودية، 
مدينة الرياض، والتي انتقل لها فيروس كورونا 
والذي  األكبر  آذار عام 2020، من شقيقها  في 
الصحي  الحجر  مستشفى  في  يوماً   17 قضى 
أيام  ثالثة  أول  الفتاة  قضت  بينما  العالج،  لتلقي 

من فترة عالجها داخل غرفتها.
مسحة  أجري  بكورونا،  شقيقها  إصابة  عقب 
سلبية  نتيجتهم  كانت  الجميع  المخالطين،  لكل 
وأخذتها  اإلسعاف  سيارة  وجاءت  نجوان،  عدا 
وقضت  بالمدينة،  الصحي  الحجر  مستشفى  إلى 
ساعات قليلة بها حتى آتى والدها وعمها واعتدوا 
إلى  هناك  من  وأخرجوها  الحجر  أطباء  على 

المنزل داخل غرفتها، بتأكيد من نجوان.
هذه بعض األمثلة كشفت عنها الوكالة لتمثل واقع 
المرأة في ظل انتشار وباء كورونا والتي لم تقف 
عند حد ممارسة العنف ضدها داخل المنزل بل 
تعدى ذلك ليشمل العنف ضد المصابات بالمرض 

تقيداً بالعرف والتقليد البالي في المجتمع.

كابتن رامي مطر كابتن زكريا عبدو

في  المخالفات  حدوث  ومنع  ضبط  أجل  من 
حديثه  مطر  رامي  الكابتن  وتابع  المنافسات.  
األولى  الدرجة  بدوري  البدء  »فقبل  بالقول: 
وتم  المشاركة  الفرق  كل  استدعاء  تم  للرجال 
الدوري وقراءته أمامهم، وقد وافق  بنود  وضع 
منها  تضمنت  كما  البنود،  هذه  على  الجميع 
ميدان  في  بالمسيئين  تتعلق  التي  العقوبات  مواد 
الملعب، ومنها مادة تنص بأن أي إساءة أو اعتداء 
على العب أو حكم أو إداري من قبل العب أو 
النشاط  ممارسة  من  الفاعل  حرمان  يتم  إداري 
والتجاوز.  التصرف  نوع  حسب  الرياضي، 
الساحة  حكم  بحق  اإلساءة  حادثة  حدوث  وبعد 
في مباراة بلبلة وأهلي كفر نايا تم المطالبة بعقد 
حيث  األخطاء  على  الوقوف  أجل  من  اجتماع 
عقد في مخيم سردم، وجراء دراسة تقارير لجنة 
إقرار  تم  الحضور،  قبل  من  والنقاش  التحكيم 

كّلٍ من مظلوم رشو وآالن بالل وحميد  معاقبة 
الرسمي  الرياضي  النشاط  عن  بإيقافهم  محمد 

لمدة عام«.
واختتم الكابتن رامي مطر حديثه بأن الغاية من 
في  اإلساءات  حدوث  منع  هي  العقوبات  هذه 

المالعب والصاالت الرياضية.
كما أكد الرئيس المشترك لالتحاد الرياضي في 
إقليم عفرين الكابتن نذير كور مستو بأن االتحاد 
بهذه  يقومون  من  مع  يتهاون  لن  الرياضي 
التجاوزات في المالعب، بل االتحاد يسعى إلى 
بالثقافة واألخالق  يتحلى  تحضير جيل رياضي 
هذه  من  الغاية  بأن  نذير  وأضاف  الرياضية، 
المقاطعة  في  الرياضة  تطوير  هي  المنافسات 
العنصرية  عن  بعيداً  الرياضي  الفكر  ونشر 

واألنانية.
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محرر الصفحة - رفيق ابراهيممحرر الصفحة - رفيق ابراهيم

فادي عاكوم: »على الدول العربية مساندة لبنان في ظّل 
التدخالت التركية واإلقليمية«

دعا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اللبناني فادي عاكوم مصر والسعودية واإلمارات إلى المسارعة لدعم لبنان خالل الظروف الدقيقة التي يمر 
بها؛ من أجل إبعاد لبنان عن شبح التدخالت التركية واإلقليمية الساعية الستغالل الظروف الراهنة؛ لتنفيذ مشروعاتها التوسعية في الساحة اللبنانية، 

من خالل استغالل األزمة الراهنة وتداعيات الفاجعة التي شهدتها العاصمة بيروت.

وأكد عاكوم، أن الحديث عن تسبب ألعاب نارية 
في انفجار بيروت أمر سخيف، واستمرار في 
وال  اللبناني،  الشعب  بعقول  االستخفاف  نهج 
يوجد أي مفرقعات نارية لها هذا التأثير، مؤكداً 
أن وجود مواد تستخدم استخداماً مزدوجاً )مدني 
المرفأ  في  سنوات  منذ  مخزنة  وعسكري(، 
قاعدة  بينها  من  حيوية  منشآت  من  وبالقرب 
للجيش، وسط روايات عن عالقتها باالنفجار، 
في  األطراف  من  لعديد  كبير  تورط  إلى  يشير 
تلك  أن  و«بخاصة  وخارجها،  اللبنانية  الساحة 
قوي  اشتعال  او  صغير  انفجار  يلزمها  المواد 
شاهدناه  الذي  الشكل  بهذا  تنفجر  لكي  للنيران 

جميعاً«.

يجب محاسبة املسؤولني عن تخزين 
املواد املتفجرة

جاء ذلك خالل اللقاء الذي أجرته وكالة فرات 
اللبناني  السياسي  والمحلل  الكاتب  مع  لألنباء 
رواية  »هناك  قائالً:  تحدث  الذي  عاكوم  فادي 

عن  ناجم  االنفجار  أن  تقول  أخرى  حكومية 
انفجار مواد نترات الصوديوم تمت مصادرتها 
من إحدى البواخر، لكن العديد من شهود العيان 
سماع  مع  متتالين  انفجارين  حصول  يؤكدون 
إمكانية  يعني  ما  حربية؛  طائرات  أصوات 
مستودعات  اإلسرائيلية  الطائرات  استهداف 
لكن  بيروت،  ميناء  داخل  هللا  لحزب  ذخيرة 
وهي  واردة  االحتماالت  كافة  تظل  اآلن  حتى 
التكهنات، وربما يكون تحديد السبب  في طور 
ليس  وقتاً  يستغرق  لتحقيق شامل  وفقاً  الحقيقي 

بقليل«.
وأشار عاكوم بقوله: »على كل حال حتى لو كان 
االنفجار سببه مواد كيميائية، فهو يؤكد إهمال 
محاكمتهم.  ويجب  األمر  هذا  عن  المسؤولين 
وإن كان األمر يتعلق بمستودعات سالح خاصة 
بفتح  سيسمح  خطير  أمر  هذا  فإن  هللا؛  بحزب 
خالل  مصراعيه  على  هللا  حزب  سالح  ملف 

الفترة المقبلة«.

إرسائيل يف دائرة الشبهات وحزب 
الله جزء من املشكلة

وتعليقاً على تحذير رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
قبل  لحزب هللا  في وقت سابق  نتنياهو  بنيامين 
فادي عاكوم:  قال  بيروت،  انفجار  ساعات من 
وراء  اسرائيلية  غارة  أنباء وجود  »لو صحت 
الرسائل  ضمن  يأتي  فإنه  بيروت؛  تفجير 
اإلسرائيلية، بل رسائل دولية وغربية إلى حزب 
هيمنة  إنهاء  بضرورة  اللبنانية  والحكومة  هللا 
الحزب على الدولة اللبنانية«، معتبراً أن تورط 

إسرائيل يظل احتماالً قائماً وغير مستبعد.
انفجار  بين  ارتباط  يوجد  »ال  عاكوم:  وتابع 
رئيس  اغتيال  في  متهمين  ومحاكمة  بيروت، 
الحريري«،  رفيق  الراحل  اللبناني  الوزراء 
قبل  الحادث  وقوع  مصادفة  مجرد  أنه  مؤكداً 
فرضية  صحت  وإذا  بساعات،  المحاكمة 
الميناء  في  لحزب هللا  أسلحة  مخزن  استهداف 
هللا  حزب  على  ضغطاً  ستشكل  المحاكمة  فإن 
وسيكون قرار االتهام موجهاً لحزب هللا بشكل 
للضغط  األمرين  بين  الربط  فسيتم  مباشر، 
للدولة  لتسليم سالحه  اإلضافي على حزب هللا 
ووضع قرار السلم والحرب بيد الجيش اللبناني.
وأكد المحلل السياسي اللبناني فادي عاكوم بأن 

بتسليم حزب  يقبال  لن  الثوري  إيران والحرس 
حربة  رأس  ألن حزب هللا  للدولة؛  هللا سالحه 
إليران في منطقة الشرق األوسط، ومنه انطلق 
وأنشأ فروعاً له في العراق والسعودية والبحرين 
والكويت، بالتالي فإن كسرت شوكة حزب هللا 
في لبنان ستطال باقي فروع الحزب في الدول 
العربية، وهذا ما ال تريده إيران، وربما يخضع 
الحرس الثوري لهذا األمر ويقبل به بعد عقد أو 
عقدين لكن في ظل المتغيرات الدولية واإلقليمية 

الحالية لن يقبل الحرس بحدوث أمر كهذا. 

لالحتالل الرتيك دور مشبوه فيام 
يجري يف لبنان

وحول الدور التركي في لبنان قال عاكوم: »إن 
تركيا لها أيضاً دور مشبوه في لبنان منذ فترة، 
في  أكان  سواء  لبنانية  مناطق  عدة  في  وظهر 
الشمال أو بصيدا أو غيرها، وظهر جلياً الدور 
التركي بالتنسيق مع الحرس الثوري بعد أحداث 
مكمل  التركي  الدور  بالتالي   2006 حزيران 
لقائد  لبنان يفتقدون  لنظيره اإليراني. السنة في 

القيام  يحاول  وأردوغان  طائفتهم  يجمع  سني 
ولألسف  الوضع،  هذا  واستغالل  الدور  بهذا 
استطاع وضع يده على العديد من المناطق، إن 
حسابات المجتمع الدولي مع تركيا مختلفة عن 
الحسابات مع إيران، لذا لم يعترض على دور 
أردوغان في لبنان؛ ألن أنقرة تقوم بدور الوكيل 
الوجود  يعتبرون  فمثالً  الدولية،  القوى  لبعض 
فتركيا  والروسي،  اإليراني  من  أفضل  التركي 
أداة أوروبية أمريكية وحائط صد ضد موسكو 

وطهران«.

وأضاف عاكوم بقوله: »كذلك يوجد ممر الغاز 
مروراً  أوزباكستان  من  الغاز  ينقل  الجنوبي؛ 
بتركيا وصوالً ألوروبا وهذا الخط تصر الدول 
األوروبية على إنشائه للتخلص من تحكم روسيا 
في الطاقة المتجهة منها ألوروبا، وتركيا تلعب 
الدور الروسي في مد وتأمين هذا الخط وربما 
يكون هذا من األسباب الرئيسية لتجاهل الدول 

األوروبية للدور التركي في المنطقة ولبنان«.
لن  بيروت  انفجار  »إن  بالقول:  عاكوم  وبين 
نتيجة يساهم في عودة سلسلة االغتياالت من جديد إلى  أو  إسرائيلية  غارة  نتيجة  كان  إذا  لبنان 

الحكومة،  قالت  كما  األمونيوم  نترات  انفجار 
لكن التفجيرات واالغتياالت قد تعود إلى لبنان 
بعد السابع من آب الجاري بعد صدور الحكم في 
قضية رفيق الحريري، فبعدها سيدخل لبنان في 
جداً.  خطرة  وعسكرية  وأمنية  سياسية  مرحلة 
االحتقان  من  يخفف  ربما  بيروت  انفجار  إن 
بالوضع االجتماعي  لالنشغال  لبنان؛ نظراً  في 
هذا  يطغى  وربما  التفجير،  لضحايا  اإلنساني 
قضية  في  الدولية  المحاكمة  مشهد  على  األمر 

رفيق الحريري.«
اللبناني  السياسي  والمحلل  الكاتب  وطالب 
رأسها  وعلى  العربية  الدول  عاكوم  فادي 
توجيه  بضرورة  واإلمارات  والسعودية  مصر 
لتجنب  لبنان  إلى  وفورية  عاجلة  مساعدات 
المتفاقمة  الراهنة  واألوضاع  الحادث  استغالل 
التي  تركيا،  ومنها  اإلقليمية،  القوى  جانب  من 
السبل  بكل  اللبنانية  الساحة  في  للتدخل  تسعى 
أمامها  المنطقة  في  الفاعلة  الدول  أن  مؤكداً   ،
فرصة لقطع الطريق على القوى اإلقليمية وعلى 
بكل  تسعى  التي  التركي  االحتالل  دولة  رأسها 
السبل إلى االضطالع بنسخة »سنية« من الدور 
اإليراني المخرب في لبنان. وحذر من استغالل 
جريح  »لبنان  بالقول:  بالده  في  األوضاع 
وجرحه عميق وال بد من تقديم المساعدات من 
الدول كافة، وعلى المجتمع الدولي القيام بدوره 

اإلنساني في التخفيف من آثار التفجير الكبير، 
توظيفها واستغاللها  المساعدات سيتم  تلك  لكن 
سياسياً من جانب القوى المناوئة الستقالل لبنان 
اإلقليمية  والتجاذبات  الصراعات  عن  وحياده 
الساعية الختطافه لصالح الصراعات وبخاصة 
أال  نتمناه  وما  والمنطقة،  المتوسط  شرق  في 
مصالح  لتحقيق  سياسياً  القضية  هذه  تستخدم 

أحد«.

في ندوة وكالة فرات ومركز القاهرة للدراسات 
الكردية قبل نحو أسبوعين؛ أكد الكاتب اللبناني 
في  التركية  التدخالت  خطورة  عاكوم،  فادي 
اللبنانية،  الحكومة  تشكيل  في  وتحديداً  لبنان 
النظام  به  يقوم  ما  إلى  االنتباه  عدم  من  محذراً 
التركي في لبنان حالياً ودوره في المشهد الراهن 
المعقد بالبالد، واختتم الكاتب الصحفي والمحلل 
»باإلضافة  عاكوم:  فادي  اللبناني  السياسي 
لها،  موالية  حكومة  لتنصيب  تركيا  سعي  إلى 
التركية  بالجنسية  اللبنانيين  تجنيس آالف  هناك 
عنها  السكوت  يمكن  ال  وتدخالت  واختراقات 
تقوم بها السفارة التركية في بيروت«، معتبراً 
أن لبنان مستهدف بالتدخالت التركية سواء من 
سوريا  في  التركي  العسكري  الوجود  زاوية 
وتأثيره على الوضع اللبناني وكذا التدخالت في 
السياسات  من  وغيرها  اللبناني  الداخلي  الشأن 

التركية المتعلقة بشرق المتوسط.

يوم يقول »أردوغان«: يا ليتني كنت ترابا

أردوغان في آيا صوفيا؟ تشبثوا!

هل فقدنا المبادرة أم مازلنا نبحث عن ُخطط أمام أبسط مقومات الحياة؟

فيه  نرى  الذي  اليوم  ذاك  بعيدًا  يعد  لم  ربما 
مقاومات  أمام  يتحطمون  وأوهامه  أردوغان 
السوري  الشمال  من  بدًءا  المنطقة  شعوب 
والشمال العراقي والشمال الليبي، ربما سنكون 
أن  على  كتابتها  سيتم  يوًما  الشمال  مالحم  مع 
الشمال ليس دائًما بالد األغنياء بل ربما تتحول 
على  جحيم  إلى  األحيان  بعض  المناطق  تلك 

إال  ليس  مناطق  احتالل  يحاولون  من  رؤوس 
إلشباع جشعهم وغرائزهم في القتل واالغتصاب 
والفساد والسرقة والتهجير. ربما يكون لهم يوًما 
يفعلون فيه ما يريدون ويستبيحون فيه أعراض 
التاريخ ال  ولكن  الشعوب،  المجتمعات وكرامة 
له  ألنه  االستبداديين،  أهواء  وفق  دائًما  يجري 
وإعطاءها  الحياة  صناعة  في  الخاصة  مسيرته 
المعنى الذي لن يكون إال بأن يكون اإلنسان هو 

غاية الحياة.
كثٌر هم المستبدين عبر التاريخ ظهروا واستبدوا 

وطغوا في األرض وأرادوا أن يستعبدون البشر 
ووصلوا في غيّهم مرحلة أن أعلنوا أنفسهم آلهة 
كما فرعون ونمرود وباقي الطغاة المعاصرين 
الذين قتلوا شعبهم باسم هللا وبآيات من القرآن، 
لكنهم ال هم بقوا وال سلطانهم دام لهم ولم تحل 

عليهم إال اللعنة من شعوبهم التي حكموها.
أن  في  الزمن  من  عقد  منذ  أردوغان  يحاول 
يحتل الشمال السوري وخاصة المناطق الكردية 
وكذلك باقي المناطق، وراح من أجل ذلك يدعم 
والنصرة  داعش  من  واإلرهابيين  المرتزقة 
والقاعدة وباقي الفصائل بمختلف مسمياتها، إال 
سوريا  قوات  مقاومة  أمام  سقطت  جميعها  أنَّ 
المقاتلة  الكردية  المرأة  وخاصة  الديمقراطية 
الرجل،  عن  شجاعة  تقل  ال  أنها  أثبتت  التي 
ماركة  وباتت  العالم  في  مقاومتهم  وانتشرت 
ولوال  بهم.  والتغني  الشعوب  للمقاومة  ورمًزا 
استطاع  لما  الدولي  والصمت  الروسي  التخاذل 
أردوغان بأن يحتل أية منطقة في سوريا، لكنها 
لعبة المصالح الدولية التي تكون الشعوب دائًما 

هي ضحيتها األولى.
الذي  العراقي  للشمال  بالنسبة  األمر  ونفس 
شهر  من  أكثر  منذ  التركي  الجيش  فيه  يحاول 
استخدامه  برغم  حفتانين،  منطقة  يحتل  أن  في 
كافة  أن  إال  الفتاكة،  األسلحة  صنوف  لكل 
نتيجة  أيًضا  اآلن  حتى  بالفشل  باءت  محاوالته 
أمام  الكردستاني  العمال  حزب  مقاتلي  مقاومة 
إنها  الفاشي على جنوب كردستان.  هذا الهجوم 

الحرب الصامتة التي تجري بين الطرفين وأمام 
البكم  داء  أصابه  الكل  ولكن  كله  العالم  أعين 
الثالثة.  القرود  دور  يمثلون  وراحوا  والعمي 
وبنفس  ِحدتها  بكل  مستمرة  زالت  ما  المعارك 
وأن  قوتها  بكل  مستمرة  أيًضا  المقاومة  الوقت 
رحلة الجيش التركي لن تكون سياحية بقدر ما 

ستنقلب عليهم جحيم ال يطاق.
هو نفس األمر ما يحدث في الشمال الليبي أيًضا 
من احتالل للمدن وتهجير أهلها وسرقة بيوتهم 
من  أردوغان  يجمعهم  الذين  المرتزقة  قبل  من 
المجتمع  حثاالت  مزبلة  منهم  ليجعل  مكان  كل 

الذين يدَّعون الدين ويكبرون باسم هللا.
المشكلة في القطيع المنساق وراء أردوغان هو 
أنه أصابهم عمى البصر والبصيرة بنفس الوقت 
ولم يعد لديهم الوقت الكافي كي يشغلوا عقولهم 
ال  مفاسد  من  أيديهم  تصنع  بما  ويفكروا  قلياًل 
بالمال  المنخدع  القطيع  هذا  تحصى.  وال  تُعد 

أنهم  يعلمون  ال  المسلمين  اإلخوان  بجماعة  أو 
ليسوا سوى أدوات وبنادق مأجورة عند شيوخ 

وسالطين خليفتهم أردوغان.
والجيش  الليبي  الشعب  مقاومة  أن  تأكيد  وبكل 
الوطني الليبي كانت وما زالت السد المنيع أمام 
المدن  باقي  احتالل  في  ومرتزقته  أردوغان 
من  بالرغم  ستستمر  المقاومة  هذه  وأن  الليبية. 
تسييرها  يتم  التي  والدولية  اإلقليمية  المصالح 
أن  تأكيد  وبكل  الليبي.  الشعب  حساب  على 
التي  للمقاومة  ستكون  النهائية  الفصل  كلمة 
بكل  المرتزقة  خنادقهم ضد  في  الليبيون  يبديها 
من  أردوغان  جلبهم  الذي  وألوانهم  جنسياتهم 
جلبهم  األجنبية،  وحتى  العربية  والدول  إفريقيا 
كانوا  كما  وهم صامتون  كله  العالم  أنظار  أمام 
صامتون في معارك الكرد ضد الجيش التركي 

ومرتزقته.
كانت  إن  والدولي  اإلقليمي  الصمت  زمن  إنه 
حينما  صوتهم  ويعلوا  ذلك  تقتضي  مصالحهم 
العمال  ومعارك  مقاومة  وتبقى  يريدون. 
سوريا  وقوات  العراق  في  الكردستاني 
مقاومة  وكذلك  سوريا  شمالي  في  الديمقراطية 
الصخرة  هي  الليبي  الوطني  والجيش  الشعب 
التي ستتحطم عليها أوهام أردوغان ومشاريعه، 
مهما صمت العالم إال أن ضجيج الشعوب سيملئ 
أردوغان  على  السحر  وسينقلب  صدًى.  الدنيا 
كما انقلب على الذين من قبله من الطغاة ويعض 

أصابعه ويقول يا ليتني كنت تراباً.

قناة ذات هوى إخوانجي تركي تُبث على  على 
أول  من  جانباً  تابعت  أوروبي،  علماني  تردد 
صالة جمعة تقام في ثاني احتالل لكاتدرائية آيا 
الكاسح  أردوغان  إلى  الفاتح  صوفيا. من محمد 
حافل  تاريخ  المقدسات(،  احتالل  ألغام  )كاسح 
بما يغضب هللا بكل شرائعه: سفك للدماء وهتك 
ألعراض الشرفاء الودعاء، اغتصاب وإرهاب، 

سلب ونهب، تنكيل ال يأبه بأنّات وال بعويل.
لم  والغرب،  الشرق  فضائيات  مأل  سجال  بعد 
والتشويه  والتسفيه  والنباح  الصراخ  من  يخُل 
اختار  والتكفير،  والتخوين  والتطبيل  والتسطيح 
التوقيع  ذكرى   – سره  هللا  فضح   – أردوغان 
من  والعشرين  الرابع  في  لوزان  معاهدة  على 
تموز عام 1923، االفتتاح الرسمي للفتح الثاني 
التاريخ  زوروا  مهما  احتالل  وهو  صوفيا  آليا 

والعقائد.
منه  أكثر  انتخابي  حزبي  سياسي،  قرار  وألنه 

قومي وطني، اختارت زبانية سلطان العثمانيين 
الجدد آيات بعينها في حفل االفتتاح الذي جاء في 
هيئة صالة جمعة. ومن كل آيات الذكر الحكيم 
حرص زلم القبضاي وحريمه على اختيار سورة 
الفتح وفي ركعة أخرى كانت آيات تتحدث عن 

فتح بيت هللا الحرام.
بال  خاصة  تالوة  دون  البركات  تحل  ال  طبعاً 
أردوغان  طيب  رجب  المقرئ  بصوت  كمامة 
قبل  المتحدة  الواليات  إلى  زيارته  قطع  الذي 
عزاء  بيت  على  القائمون  بعدما رفض  سنوات 
اعتنق  الذي  األمريكي  المالكمة  أسطورة 
ومات  كالي  علي  محمد  شبابه  في  اإلسالم 
ألردوغان  السماح  رفضهم  الشهادتين،  على 
جنونه  فجّن  كالي،  روح  على  القرآن  بتالوة 
بخفي حنين  قافالً  العزاء،  وانسحب من مجلس 
الغّل  عن  وبعيداً  األورو-آسيوية!  سلطنته  إلى 
ِلدُعاة  عزائي  أقدم  البعض،  صدور  يميز  الذي 
التجميلية  الترقيعية  مفرداته  بكل  األديان  حوار 
تذكروا  وأقول:  مشترك،  عيش  أو  تعايش  من 
هذا اليوم التاريخي، تذكروه في يوم ليس ببعيد، 

أو مكان مقدس في  فيه تحويل دار عبادة  سيتم 
القدامى  العثمانيين  إمبراطورية  من  ما  مكان 
سيادة عضو  ذات  دولة  في  عليا  محكمة  بقرار 
الحال،  لسان  سيكون  حينها  المتحدة،  األمم  في 

الملكية بوضع اليد وأحياناً بالقدم..
سنوات  الرجوع  من  بد  ال  ننسى،  ال  وحتى 
خلت، عندما قام مجموعة من الشباب “البريء 
والغيور” بمبادرة “تطوعية” بأخذ سجادة تركية 
آيا  “متحف”  داخل  الصالة  وإقامة  مزركشة 
صوفيا على وقع فالشات كاميرات “بلهاء” لم 

يحسنوا قراءة المشهد.
تلك “المبادرة العفوية”، اتضح بعد بضع سنين 
أنها لم تكن سوى تمهيد لعمل أردوغان تقبله هللا 

في ميزان أعماله..
الديّان هو هللا وحده، والتاريخ سيكشف ما جرى 
التوقيع عليه عام 1923 في لوزان السويسرية 
ومالحقها السرية قريباً.. فـ ”تشبّثوا” على رأي 
وباسم  سيجري  نضال  الراحل  الحبيبين  نجمينا 

ياخور في “ضيعة ضايعة”!

وشرق  شمال  في  االقتصادي  الوضع  أصبح 
اإلعالم  وسائل  تتناقلها  دسمة  مادة  سوريا 
المختلفة محملة اإلدارة الذاتية المسؤولية، وبدأ 
هذا الوضع يتخذ منحنى تنازلي منذ أشهر بفعل 
عوامل عديدة، وبدأ المواطن يكشف عن استيائه 
األوضاع  تصبح  أن  يتوقع  وهو  وتشاؤمه, 
أكثر سوءاً في األيام القليلة المقبلة ما لم تستمع 
فقدراتهم  وهمومهم،  لمشاكلهم  السياسة  الطبقة 
أزمات  بقيت  إذا  ستنعدم  بالحياة  االستمرار  في 
و…إلخ(  الغالء,  الكهرباء,  الماء,  )الخبز, 

تالحقهم.
وبالرغم, من الحديث المتكرر عن انفراج وشيك 
ووجود  األزمة,  الحتواء  وتدابير  للضائقة, 
عام،  بشكل  المجتمع  تفيد  قد  لمشاريع  ُخَطْط 
المواطن؛  كاهل  عن  المتراكمة  األعباء  وترفع 
أسباب  عن  قائمة  المواطنين  تساؤالت  يبقى 
ينتجها، وأسباب  الحياة وهو من  فقدان مصادر 

)اإلسعافية(  االقتصادية  المشاريع  تنفيذ  تأخير 
لدعم االقتصاد المحلي, وعن سبب عدم امتالك 
المسؤولين لرؤية مستقبلية فيما يتعلق باألزمات 

المستعصية.

كل ما نراه اليوم يشير إلى مسار مغاير, يظهر 
التفكير  يتم  فال  االستراتيجي,  التخطيط  ضعف 
بالحلول إال بعد وقوع األزمة ـــ ويبقى المواطن 
هو الوحيد الذي يدفع فواتير هذه األزمات، ربما 

سوى  للمواطن  هم  ال  أن  قلنا  ما  إذا  نبالغ  لن 
التي  الضرورية  المستلزمات  بتأمين  التفكير 
أولوياته  تغيرت  وقد  استمرارية،  للحياة  تعطي 
يظهر  ال  فلماذا  وإال  ـــ  الكماليات  عن  وتخلى 
أسباب  عن  ويكشفوا  اإلعالم   على  المسؤولين 
المواطنين  تعبير  بحسب  )المفتعلة(  األزمات 
مواطن  كل  فإن  حينها  وشفاف،  واضح  بشكل 
المعنية  الجهات  من  يصدر  قرار  أي  سيستقبل 
ألنه  معه؛  التأقلم  على  وسيعمل  رحب  بصدر 
هو نفسه الذي وقف مع اإلدارة الذاتية وتجاوز 

العديد من األزمات معها.
في  عليه  كان  كما  يعد  لم  المواطن  وإن  خاصة 
السابق, بات يدرك خطورة ما يحدث من حوله 
ويقدر جيداً الظروف الصعبة التي يمر بها العالم 

وتأثيرها على المنطقة.
بناء على ما سبق, يتوجب عدم غض النظر عن 
المآسي الكثيرة للمواطنين  وأزماتهم المتراكمة، 
محل  بأنه  يشعر  المواطن  نجعل  أن  وعلينا 
عن  البحث  خالل  من  الموقرة  إدارتنا  اهتمام. 

حتى  معه  والوقوف  عنه,  العبء  لتخفيف  سبل 
إلى  بالوقوف  مطالبته  األخرى  هي  تستطيع 

جانبها.
إن ما يعزز الثقة بين المواطن وبين اإلدارة هو 
المأساة  حالة  ينهي  الذي  والمثمر  الجاد  العمل 
بقوت  المتالعبين  بعض  لدى  والجشع  والفساد 
وبخاصة  مؤسساتنا  مع  العديد  في  الشعب 

االقتصادية منها.
ما نحتاجه اليوم هو برنامج عمل ناجح وإحساس 
واألخالقية،  الوطنية  والغيرة  بالمسؤولية 
فالمرحلة صعبة وتحتاج لمنهجية علمية واضحة 
إصالحات  إلى  اليوم  والحاجة  العمل،  في 
وقف  في  تساعد  قد  ملحة  حاجة  هي  اقتصادية 
في  إيجابية  مساهمة  وتساهم  االقتصاد  تدهور 

تحقيق نسب معقولة من التوازن الجغرافي.
وختاماً نتأمل بأن اإلدارة الذاتية الديمقراطية لن 
تألَُو في جهٍد للتخفيف من آثار هذه األزمات على 
تأمين  في  وستسارع  للمواطن،  اليومية  الحياة 

أبسط مقومات العيش له.

محمد أرسالن

بشار جرار

مصطفى عبدو
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

ما وراء »المساجد« والنشاط اإلغاثّي في عفرين
تقرير/ رامان آزاد

لمقولِة  مباشٌر  تجسيدٌ  عفرين  في  المساجد  بناُء 
من  يُتوقُع  ال  إذ  باطل«،  بها  يُرادُ  حّقٍ  »كلمة 
منطقة  أمطرت  التي  التركّي  االحتالِل  سلطاِت 
دماِء  النار وأوغلت في  بالقذائف وحمم  عفرين 
مرتزقتها  وارتكب  واستباحتها  واحتلتها  أهلها، 
والقتل،  واالختطاف  والنهب  السرقة  جرائم 
على  خطباٌء  ليصعدَ  المساجِد  لبناِء  تسعى  أنّها 
وليدعوا  حرام  السرقة  أّن  ويقولوا  منابرها 
اإلغاثّي  النشاط  يختلف  وال  والرحمة،  للتآلف 
وسيلة  فهو  المساجد  بناء  غاية  عن  هدفه  في 
والبيانات  المعلومات  وتجميع  االحتالل  تجميل 
بحجم  الموّزعة  اإلغاثة  تُقارن  وال  اإلحصائيّة، 

النهب لخيرات المنطقة.

مشاريع مساجد يف عفرين

كشفت صور تداولتها مواقع إعالميّة أّن »جمعية 
العيش بكرامة – فلسطيني عرب 48« استولت 
ملكيتها  تعود  طويل  تل  قرية  في  أرٍض  على 
بلبله  بناحية  عشونة  قرية  من  كردّي  لمواطن 

بقصد بناء مسجد دون موافقة مالكها.
فيما شهدت مدينة عفرين السبت 2020/7/25 
مسجد  لبناء  األساس  حجر  لوضع  احتفالية 
، وقد تبنى بناءه  »الذاكرين« بسعة 1500 مصٍلّ
على   ،»İHH التركية اإلنسانية  اإلغاثة  »هيئة 
االحتفالية  وحضر  عام.  خالل  بناؤه  ينتهي  أن 
يمالك.  إرهان  المدعو  الهيئة  رئيس  نائب 
والموقع الذي تّم اختياره لبناء المسجد كان سوقاً 
شعبيّاً وسط مدينة عفرين وتجمعاً للباعة وتنشط 

فيه حركة التسوق.

واقع املنابر يف ظل االحتالل

واقع عفرين بعد االحتالل مختلٌف بأدق تفاصيل 
الحياة، ولم تكن المساجد ومنابر الخطبة بمنأى 
مسلح  اقتحاِم  مشهدَ  ولنتصور  التغييِر،  عن 
أسامة  لجامع  الشرقية«  »أحرار  مرتزقة  من 
الجمعة  خطبة  خالل  المحمودية  بحي  زيد  بن 
الجامع  إمام  خطبة  يعترض   2020/7/10
فيهدد  السرقة،  تحريم  حكم  حول  »الُكردي« 
المرتزُق الشيَخ ويقول: »إنَّ ما فعلناه ونفعله هو 
أخذ الغنائم وليس سرقة«. والسرقة هي العنوان 
يوميّاً  تكررت حوادثها في عفرين  التي  األبرز 
بحجج  المرتزقة  وعوائل  المستوطنين  قبل  من 

واهية.
وفق  اآلخر،  الطرف  من  المسألة  إلى  لننظر 
مبدأ المعاملة بالمثل، سنجد أنّه ال تجوُز الصالة 
خلف أو مع هؤالء، فهم مختلفون بالدين والعقيدة 
وأحكام الفقه، هم في طاعة أردوغان وليس هللا 
سبحانه وتعالى، وال يقبلون حكم القرآن رغم أنّهم 
والدين  بالتكبير،  ويضّجون  شعاراته  يرفعون 
يعرفون  وال  شكليّة،  طقوٍس  مجردُ  لهم  بالنسبة 
القتَل  الديُن  يحّرُم  أال  معنى!  والمودة  للرحمة 
الناس  والنهب والكذب والعدوان على  والسرقةَ 
والغدر  األرض  واحتالل  المكان  واغتصاب 
سيعارضون  ذلك،  بكل  يقومون  وهم  والخيانة؟ 
بالكردّي،  األمر  يتعلُق  عندما  والديَن  القرآَن 
والردةِ!!  بالكفر  ليتهموه  جاهزة  أحكاٌم  فلديهم 

وهل تُقبُل الصالة في مكاٍن مغتصٍب؟
اعترض  مشيٍن  آخر  عنصرّي  سلوٍك  في 
إماٍم  تعييِن  على  راجو  بلدة  في  المستوطنون 

وخطيٍب كرديين في جامعِ البلدة، ورفضوا أداء 
»عفرين  شبكة  ونقلت  خلفهما.  الجمعة  صالة 
أّن  راجو  بناحية  محليّة  مصادر  عن  بوست« 
الماضية  الجمعة  الصالة  رفضوا  متطرفين 
2019/12/13، خلف اإلمام الُكردّي »إبراهيم 
بعدم  وأفتوا  براجو  الفوقانّي  بالجامع  نعسان« 

جواز الصالة خلفه لكونه ُكردّي.
وكانت رئاسة الشؤون الدينيّة التركيّة »ديانت« 
سابق  وقت  في  عيّنت  قد  التركّي  للنظام  التابعة 
خطيباً  بالل  ومصطفى  إماماً،  نعسان  إبراهيم 
سلطات  وعيّنت  راجو.  ببلدة  الفوقانّي  للجامع 
الدين  لرجلي  شخصيّة  حماية  التركّي  االحتالَل 
أتراكاً، بعد تلقيهما تهديدات جديّة بالقتِل في حال 
عدم تنحيهما عن مهامهما بالجامع ممن يعتبرون 
ويضّجون  المسالمين«،  »المؤمنين  من  أنفسهم 

بحكاية المظلوميّة وقصص الترحيل القسرّي.
باُل  فما  دمويّاً  متطرفاً  داعش  كان  فإذا 
طرح  أّن  مؤكد  قسراً؟  المرّحلين  »المظلومين 
السؤاِل بهذه الصيغة خطأ! فالصورةُ التي يرفُض 
المستوطنين  من  كثيراً  أّن  بها  اإلقرار  البعض 
المرّحلين من مناطق أخرى إلى عفرين هم في 
طاعة السلطان والباب العالي، وقد أُمروا بحرِب 
أفواههم،  تقوله  ما  فهو  إسالُمهم  وأما  الكرِد، 
فيما تناقضه أفعالهم في شراكِة االحتالِل وتنفيذ 
التغيير الديمغرافّي، ولو قال الكردّي بوحدانية هللا 
لما قِبلوا ذلك منه! وحديث المظلوميّة والتهجير 
العنصرّي.  السلوِك  مع  مفاعيله  انتهت  القسرّي 
الصالة،  بعدم جواِز  أفتى  أّي مرجعٍ  ندري  وال 
وليهددوا اإلمام الكردّي بالقتِل!! رغم أنّه معيٌّن 

من مؤسسٍة دينيٍّة للمحتل.
الدين،  حول  أكثر  بإلحاحٍ  تُطرُح  األسئلةُ  باتِت 
فأنصار الدين ودعاته يدفعون الناس للشّكِ فيه، 
ويستهجنه  الفطرةُ  تعافه  وكلما برز فعٌل غريٌب 
الدين  من  ليس  هذا  للقوِل  البعُض  ينبري  العقُل 
في شيء، والدين بريٌء منه، رغم أّن كثيراً مما 
علماء  عن  صادرةٌ  شرعيّة  فتاوى  هو  نصادفه 
في  المعرفة  مراتب  أعلى  حازوا  أنّهم  يقولون 
فراغٍ،  يأتي من  الناس ال  للفتوى، وسلوك  الفقه 
الدينيِّة  المؤسساِت  بصمِت  تكمن  والمفارقة 
الرصينِة والمراجع المعتبرةِ وكبار علماء الدين، 
أعناُق  وتُلوى  الدين  على  التعدّي  يستمر  فيما 
التوسعيّة  والخطَط  االحتالَل  لتبرَر  النصوِص 
وأعراضهم،  وأمالكهم  الناس  دماء  وتستبيَح 
عقائدهم  عن  يدافعوا  أن  لواجبهم  األدنى  والحد 

وإيمانهم.

الدين يف خدمة السياسة

اإلفتاء  لدار  التابع  للفتوى  العالمّي  المؤشر 
وّظفوا  وأتباعه  أردوغان  إّن  قال:  المصريّة 
الخطاب الدينّي بصفة عامة واإلفتائّي على وجه 
العسكريّة،  لعملياتهم  غطاًء  ليكون  الخصوص 
والتنظيمات  الجماعات  شأن  ذلك  في  شأنهم 
أنّهم  واألمم  للشعوب  رين  مصدِّ اإلرهابيّة، 
نصرة  عن  والمسؤولون  الخالفة،  لواء  حملة 
االضطهاد  من  وخالصهم  العالم  في  المسلمين 
اإلسالميّة،  الشريعة  لتطبيق  والساعون  والظلم، 
في  األساسّي  محركهم  بأنَّ  الناس  عن  ويخفون 
هذه الحمالت االستعماريّة هو ما يجنيه أردوغان 

من مكاسب ماديّة وسياسيّة.
السياسة التي يتبعها االحتالل التركي في عفرين 
هي ذاتها التي تُطبق في تركيا منذ وصول حزب 
الدينّي  الجانب  تولي  وهي  والتنمية،  العدالة 
نوعيّاً ولكن وفق رؤيتها السياسيّة، وقد  اهتماماً 
أداةً  )ديانت(  الدينيّة  الشؤون  وزارة  أصبحت 
للتأثير في الرأي العام التركّي، ومهمة الخطباء 
سلوك  على  والتقديس  الشرعية  إسباغ  واألئمة 

هذه  وأضحت  أردوغان،  وشخص  الحكومة 
حسب  تصدر  التي  للفتاوى  مصدراً  المؤسسة 

الحاجة.
تغيير  إلى  االحتالل  سلطات  بادرت  عفرين  في 
عدٍد كبير من األئمة وخطباء المساجد، وعيّنت 

بدالً عنهم آخرين من المستوطنين.

ترميٌم يتضمُن التخريَب

الحرية  وميدان  وإيمان  عقيدة  مسألة  الدين 
بالتديِّن،  تكمُن  الخطورةَ  ولكن  الشخصيّة، 
خدمة  في  لتكون  الدينيّة  الحالة  توجيه  وأسلوِب 
عوائدها،  محددون  أفرادٌ  يجني  معينة  سياسة 
والمعنويّة،  العاطفيّة  للحالة  استثمار  مسألة  هي 
حملة  وقادت  المجال  هذا  في  أنقرة  نشطت  وقد 
كبيرة لبناء المساجد في كثير من الدول وترميم 

المساجِد العثمانيّة.
في  والمساجد  اآلثار  ترميم  مشروع  يستهدف 
سياسّي  وباطنه  دينّي  ظاهره  مخطط  إطار 
منه  والهدف  العقل،  تغيير  أي  وأيديولوجّي، 
أنّها  على  العثمانيّة  الدولِة  صورةِ  استحضاُر 
آخر مراحل لدولة الخالفة اإلسالميّة، والترويج 
الشرعّي  الوريث  هي  الحالية  تركيا  أن  لفكرة 
خطِة  الترميِم ضمن  سياسةُ  وتأتي  الدولة.  لتلك 
استثماِر القوةِ الناعمِة التركيِّة عبر العالم، لتقديم 
صورة تركيا على أنّها الحالة اإلسالميّة المعتدلة 

مقابل التطرف والتشدد.
هو  الترميم  عبر  بالضبط  أنقرة  إليه  تسعى  ما 

واالجتماعيّة،  الثقافية  الذاكرة  صياغة  إعادة 
مفاهيم  تستحضر  تحريض،  قوة  لكّل  ألّن  ذلك 
عملية  هو  أنقرة  تريده  وما  بعينها،  وحوادث 
إلحيائها،  تسعى  التي  العثمانية  للحقبة  تجميل 
وعلى هذا األساس تقوم بتغيير المعطى المكاني 

إلحداث تغيير مباشر في المخزون الفكرّي.
والية  أوقاف  مديرية  أعلنت   2020/5/15 في 
»هاتاي« التركيّة، ترميمها مقام »النبي هوري« 
منطقة  في  الخطاب  بن  عمر  ومسجد  األثرّي، 
أوميت  هاتاي،  أوقاف  مدير  وقال  عفرين. 
غوكهان جيجك، في مؤتمر صحفّي: »المديرية 
العامة لألوقاف تولي أهمية كبيرة لترميم وإحياء 
هو  كما  سوريا،  في  األجداد  خلفها  التي  اآلثار 
الحال في البوسنة والهرسك، وكوسوفو، وشمال 

مقدونيا«.
هوري  النبي  مسجِد  في  الترميم  أعمال  جاءت 
وجرفه  فيه  والتنقيب  للموقع  منتظمة  سرقة  بعد 
يحِدث  فلن  البناء  ترميم  وأما  معالمه،  وتغيير 
تغييراً جوهريّاً بالشكِل، بل في دالالته وإيحاءاته 
أُهمل  مهم  تاريخّي  شاهدٌ  فالموقُع  التاريخيِّة، 
وكان  ثمينة،  أثريّة  كنوزاً  احتوائه  رغم  لعقوٍد 
بحالة مزرية. ويستهدُف الترميُم تحويله إلى َمْعلٍَم 
سياحّي لالستجماِم ذي ريعيّة اقتصاديّة، وإضفاِء 
لمساٍت عثمانيّة عليه، ولتُستكمَل بذلك الخطة عبر 
مرحلتين: تغييُر المالمح ومحو الحقيقة التاريخيّة 
والثانية  والكردّي،  الهورّي  بالتاريخ  المتصلِة 
الترويُج السياحّي بهوية عثمانيّة. والخطةُ طويلة 
األمد ال تستهدُف الجيَل الحالي، ولكنها مع خطِة 
زمنيّة  أبعاداً  تأخذ  بالمنطقة  الديمغرافّي  التغيير 
إضافيّة، وتتوضُح خاللها نوايا االحتالل، بربِط 
وبذلك  التركيِّة.  بالثقافِة  مباشرةً  المنطقِة  ثقافِة 
الذاكرة  تخريب  يتضمن  التركّي  الترميم  فإّن 

التاريخيّة والثقافيّة.
الدولة  تاريخ  استعادة  بإمكانها  أّن  أنقرة  تعتقد 
الدينيّة  المؤسسات  نشاط  عبر  العثمانيّة 
ومؤسسات اإلغاثة، عبر إحداث خرٍق في ثقافة 
العثمانيّة  للثقافة  المتدرج  والترويج  المجتمعات 

والنشاط الدَّعوّي وفق رؤية مذهبيّة محددة، وهذا 
ما تقوم به في عفرين المحتلة.

نشاٌط مشبوٌه

ُعرفت   İHH التركية  اإلنسانية  اإلغاثة  هيئة 
تنظيمات  إلى  السالح  بنقل  المشبوه  بنشاطها 
قاعديّة في سوريا، وقد ُضبطت شحنات أسلحة 
 2014/1/1 وفي   2013/11/17( مرات  عدة 
دخولها  قبيل  شاحناتها  في   )2014/1/19 وفي 
االستخبارات  بحماية  السوريّة  األراضي  إلى 
كبيرة،  فضيحة  حينها  وتفجرت  التركية، 
اإلقالة واالعتقال. على  الحكومة عبر  واحتوتها 

إثر ذلك تمت المصادقة في 2014/4/17 على 
قانون يمنح الحصانة لجهاز االستخبارات ويمنع 

تفتيش عرباتها تحت أّي ظرف!! 
قال المدعي العام اإلقليمي أوزكان شيشمان: إن 
إخبارية من الشرطة جعلته يأمر بعملية التفتيش 
»لم  وأضاف:   ،2014/1/1 في  أحبطت  التي 
لجهاز  تابعة  كانت  لو  مرورها  منع  أريد  أكن 
ولكن  مساعدات،  وتنقل  الوطنية  المخابرات 
تقل  الشاحنة  أن هذه  تقول  لدينا معلومات  كانت 

أسلحة.. واضطررنا إلجراء تحريات«.
أن  التركية  »حرييت«  صحيفة  كشفت  والحقاً، 
أوقفوا  الذين  الشرطة  عناصر  أقال  أردوغان 
برفقة  تسير  كانت  أنها  إلى  مشيرةً  الشاحنة، 
الذين  التركية  المخابرات  جهاز  من  عناصر 
منعوا تفتيشها بحجة احتوائها مواد تعتبر بمثابة 

أسرار دولة.
أنَّ  التركيّة  »دوغان«  أنباء  وكالة  وأوضحت 
بالقاعدة  بصلتهم  يشتبه  من  داهمت  الشرطة 
وفي  وأضنة،  إسطنبول  بينها  من  مدن  في ست 
2014/01/14 داهمت الشرطة التركية مكاتب 
في  التركيّة  اإلسالميّة  اإلنسانيّة  اإلغاثة  هيئة 

كيليس.
واستندت السلطة إلى مبدأ أّن حمولة الشاحنة من 
»أسرار الدولة«، وانهالت االتصاالت الحكوميّة 
تهدّد »شيشمان« دون اعتباٍر لمبدأ فصل السلطة 
إثر  منصبه  من  وسّرح  القضائية،  عن  التنفيذيّة 
االستخبارات  جهاز  استعاد  فيما  بأيام،  الحادثة 
من  قليلة  ساعات  بعد  الشرطة  من  الشاحنة 

التوقيف.
صحيفة  نشرت   2015/5/29 وفي 
فيديو  ومقطع  صوراً  التركيّة  »جمهورييت« 
يؤّكد أنَّ شحنات أسلحة أُرسلت إلى »التنظيمات 
 ،2014 مطلع  المسلحة«  اإلسالميّة  السوريّة 
ترفض  التي  التركيّة  للسلطة  صفعةً  فكانت 
تداوُل  وتّم  سوريا،  إلى  أسلحة  بنقلها  اإلقرار 

المقطع المصّور بكثافٍة دون التشكيك بصحته أو 
إنكاره بشدة كما جرِت العادة، ولكن انتهى األمر 
»تشان  »جمهورييت«  صحيفة  تحرير  برئيس 
دوندار« إلى المحكمة. وأثارت القضية فضيحة 
سياسيّة عندما أّكدت وثائق سياسيّة نشرت على 
اإلنترنت أنَّ شاحناٍت تعود لالستخبارات التركيّة 

تنقل أسلحة وذخائر إلى إرهابيين في سوريا.
التعليق  يستطيع  ال  أنه  أوغلو  داود  أحمد  وقال 
وأضاف:  الدولة«،  »أسرار  بسبب  كامل  بشكل 
تركيا قدّمت المساعدة للشعب السورّي و«الجيش 
تلك  طبيعة  يحدد  لم  أنه  إال  الحر«.  السورّي 
المساعدات، وأضاف: »لقد قلت في ذلك الوقت 
لوجستيّة  مساعدات  تحمل  كانت  الشاحنة  أّن 
موّجهة إلى التركمان الذين هم بحاجة ماسة إلى 
شاحنات  »تفتيش  أّن  إلى  وأشار  المساعدات«، 
غير  عمل  التركّي  االستخبارات  لجهاز  تابعة 
القومّي،  وأمنها  تركيا  مصالح  ضد  قانونّي 
على  التأثير  هدفه  الوقت  هذا  في  الفيديو  ونشُر 

االنتخابات«.
وأمام البرلمان التركّي نفى وزير الداخلية التركّي 
»أفكان عالء« أيضاً المعلومات الصحفيّة وقال: 
للمجموعة  بمساعدات  محملة  كانت  »الشاحنة 

الناطقة بالتركيّة في سوريا«.
تلفزيونيّة في  في مقابلة  وقال أردوغان متسائالً 
آب: من كان هؤالء الذين حاولوا إيقاف شاحنات 
كنا  بينما  أضنة  في  الوطنيّة  المخابرات  جهاز 
نحاول إرسال مساعدات إنسانيّة إلى التركمان؟ 
واألمن  الموازي  القضاء  »إنّهم  قوله  وأضاف 
ويجري  شاحنة  في  يقفز  المدعي  الموازي.. 
شاحنة  تفتش  أن  لك  يجوز  ال  تفتيش..  عملية 
سلطة  لديك  فليس  الوطنية  المخابرات  لجهاز 
الداعية  أنصار  الموازي  باألمن  لذلك«. ويقصد 

فتح هللا غولن.
كانت هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية İHH أولى 
المؤسسات التي حضرت إلى عفرين بعد إعالن 
االحتالل، ومهمتها استخباراتيّة في ظاهر إغاثّي، 
أقَلُّهُ تدقيق المعلومات اإلحصائيّة وتجهيز قاعدة 

البيانات لالستخبارات التركيّة.

انحراف فلسطينّي عن
 جوهِر القضية

استيالُء مؤسسة فلسطينيّة على أرٍض في عفرين 
كان  لو  حتى  الغرابة  منتهى  في  هو  سبب  ألّي 
من  أكثر  الفلسطينّي  أّن  ويُفترض  مسجد،  لبناء 
يعلُم معنى االستيالِء على أراضي الغير بالقوة، 
على  وتضحياتهم  الكرد  تعاطف  يتنكر  وهو 
الفلسطينيّة، ولكن تزوُل  القضية  مدى عقود مع 
بالمعطى الدينّي، والقضية هنا لها أبعاد  الغرابةُ 
القضية  مع  التعاطي  بمتغيراِت  تتعلُق  إضافيّة، 
الفلسطينيّة وانحرافها المكانّي، لتكون بعيدة عن 
إلى  لتتحول  أنقرة،  لصالح  وارتهانها  أهدافها، 
العارمة  االحتفاالت  نذكر  ولعلنا  شعار،  مجرد 
التي شهدتها غزة بعد محاولة االنقالب في تركيا 

وبقاء أردوغان على رأس السلطة.
التركّي  واإلغاثي  الدينّي  فالنشاط  بالمجمل 
أذرعها  أحد  وهو  التركيّة  للسياسة  مباشٌر  تابٌع 
التركيّة،  الناعمة  القوة  وأداة  االستخباراتيّة 
لتثبيت التغيير الثقافّي والديموغرافي في عفرين 
المحتلة، وإال فما معنى إقامة مساجد في منطقة 
محتلة في بلٍد آخر وحيث تقع االنتهاكات وجرائم 
نهار  ليل  والنهب  واالغتصاب  والخطف  القتل 
األمن  ويغيُب  الفوضى  وتسود  محاسبة،  دون 

ويتكرُر وقوُع التفجيرات؟

السرقات األدبية... تاريخ طويل مع هذه الظاهرة

»الصحة العالمية« تصدر كتابًا قصصيًا لألطفال للتأقلم مع كورونا
العالمية فيروس  منذ أن أعلنت منظمة الصحة 
كورونا كجائحة عالمية واتخذت الدول التدابير 
الالزمة واإلجراءات الوقائية من إغالق وعزل 
كل  في  الناس  حياة  تأثرت  اجتماعي،  وتباعد 
مكان وتحولت إلى شكل جديد غير معتاد كان 
له تأثير كبير فيهم على كل المستويات، وبالطبع 
كان  اإلجراءات  بهذه  تأثراً  الفئات  أكثر  فإن 

األطفال.
فالصغار في جميع أنحاء العالم اختلفت بالدهم 
أمام مواجهة  أنهم توحدوا  وثقافتهم ولغاتهم إال 
عدو مجهول تحت اسم فيروس كورونا، جعلهم 
قابعين في منازلهم وعزلهم عن العالم وحرمهم 
المختلفة  والنشاطات  المدارس  إلى  الذهاب  من 

وحتى من زيارة أقرب أفراد األسرة.
مثل:  مصطلحات  مفهوم  شرح  فإن  وبالطبع، 
الوباء، الفيروس، التباعد االجتماعي، باإلضافة 
ارتداء  مثل  اتّباعها  المطلوب  اإلجراءات  إلى 
باستمرار،  األيدي  وغسل  والتعقيم  الكمامات 
شكل مشكلة لكثير من اآلباء في كل مكان حول 
الذين  السن  صغار  األطفال  مع  بخاصة  العالم 

سيصعب عليهم فهم مثل هذه األمور.
الحالي  الوضع  شرح  على  اآلباء  ولمساعدة 
العالمية  الصحة  منظمة  أصدرت  لألطفال، 
للصغار  األمر  إلى شرح  يهدف  قصصياً  كتاباً 
التأقلم معه،  بشكل مبسط وتوضيح كيف يمكن 
وهذا الكتاب هو ثمرة تعاون بين أكثر من 50 
بينها  من  اإلنساني،  القطاع  في  عاملة  منظمة 
منظمة الصحة العالمية، ومنظمة األمم المتحدة 
السامية  المتحدة  األمم  ومفوضية  للطفولة، 
لجمعيات  الدولي  واالتحاد  الالجئين،  لشؤون 
وصندوق  األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب 

إنقاذ الطفولة.
أنِت.  )بطلتي  عنوان  تحت  يأتي  الذي  الكتاب 
كيف يمكن لألطفال محاربة كوفيد-19( والذي 
و11   6 بين  األطفال  أساسي  بشكل  يستهدف 
المرجعية  للمجموعة  مشروع  ثمرة  هو  سنة، 
في  االجتماعي  النفسي  والدعم  النفسية  للصحة 
حاالت الطوارئ التابعة للجنة الدائمة المشتركة 
بين الوكاالت، والتي تشّكل إطاراً فريداً للتعاون 
غير  والمنظمات  المتحدة  األمم  وكاالت  بين 
الدولية  والوكاالت  والدولية  الوطنية  الحكومية 
في  والعقلي  النفسي  الصحي  الدعم  تقدم  التي 

سياقات الطوارئ.
تستهدف منظمة الصحة العالمية من خالل هذا 
األطفال  أكبر عدد ممكن  إلى  الوصول  الكتاب 
حول العالم ومن أجل هذا، ترجمت القصة إلى 
معظم اللغات إضافة إلى إصدار الكتاب بصورة 
تحميله  ويمكن  ومسموعة   مقروءة  إلكترونية 
مع  المطلوبة  باللغة  المنظمة  موقع  من  مجاناً 

السماح بطباعته وتداوله بشكل غير تجاري.

الوصول إىل أطفال العامل رغم 
اختالف الثقافات واللغات

من  كبيراً  احتفاًء  صدوره  فور  الكتاب  القى 
المنظمات الكبرى المشاركة فيه، إذ قالت هنرييتا 
التنفيذية لمنظمة اليونيسيف: »لقد  فور المديرة 
انقلبت حياة األطفال رأساً على عقب في جميع 
أنحاء العالم، حيث يعيش أغلبهم في بلدان تطبق 
قيوداً أو حظراً تاماً على الحركة، وهذا الكتاب 
المشهد  هذا  فهم  على  األطفال  يساعد  الرائع 
القيام  يمكنهم  وتعلّم كيف  معه  والتعامل  الجديد 
بطالً  منهم  واحد  كل  تجعل  صغيرة  بخطوات 

لقصته الخاصة«.
العامة  المديرة  أزوالي  أودري  قالت  بينما 
إبداع  على  أثني  أن  أودّ  اليونسكو«  لمنظمة 
والناشرين  والمؤلفين  الفنانين  جميع  وشغف 
الذين يبحثون عن طرق خالقة لتأليف وترجمة 
القصص واألعمال الفنية كي تصل إلى األطفال 
واألسر، فترفّه عنهم وترشدهم خالل األوضاع 
العصيبة، واليونسكو فخورة بدعم هذه المبادرة 
األوساط  مساهمة  على  مثاالً  فيها  نرى  التي 

الفنية في تعزيز رفاهية وصمود الجميع«.
قصة  مؤلفة  باتوك  هيلين  والرسامة  الكاتبة 
المشروع  بداية  عن  تقول  أنِت(  )بطلتي 
استبيان  تنفيذ  تم  منه  األولى  المرحلة  »أثناء 
ترجمته  تم  الرعاية  ومقدمي  والمعلمين  لآلباء 
الفرنسية،  اإلنجليزية،  العربية،  اللغات  إلى 
اإليطالية، البرتغالية واإلسبانية لمعرفة آراءهم 
الجائحة  مع  للتأقلم  يفعلونه  ما  وتعليقاتهم حول 
االجتماعي  التواصل  منصات  عبر  وإطالقه 
للمنظمات المشاركة وتم بعدها تجميع اإلجابات 

وتحليلها إحصائياً«.
وتضيف »شارك في االستبيان 1700 شخص 

بداية  قبل  فإنه  هنا،  ومن  العالم  أنحاء  كل  من 
العمل كان لدينا تصور عن العناصر األساسية 
عن  معلومات  مثل  قصتنا  في  نحتاجها  التي 
غسيل األيدي والتباعد االجتماعي باإلضافة إلى 
التأقلم مع بعض  لمساعدة األطفال على  وسيلة 
الحقائق المتعلقة بالجائحة مثل افتقاد األصدقاء، 

البقاء في المنزل، وربما فقدان أحد األقارب«.

ترجمة إىل 30 لغة والقت صدى 
واسعاً عند األطفال حول العامل

ككتابة قصة لتناسب األطفال في كل مكان في 
العالم مع اختالف البلدان والثقافات والظروف 
المختلفة التي يعيشون فيها والتي قد تتفاوت بشدة 
تحدياً  تمثل  أنها  في  األحيان، الشك  بعض  في 
يكونوا  أن  يمكن  للقصة  أبطال  واختيار  كبيراً، 
مقنعين لألطفال في العالم كله، يمثل تحدياً أكبر 
وقد حرصت المؤلفة على أن ال تذكر اسم البالد 
التي مّر بها األبطال خالل رحلتهم حتى يشعر 
كل طفل أنه يمكن أن تكون بلده باستثناء بداية 
مصر،  أهرامات  أمام  من  كانت  التي  الرحلة 
بيئات  في  أطفاالً  تظهر  أن  على  كما حرصت 
وظروف مختلفة مثل طفل على كرسي متحرك 
وتعافى  بفيروس كورونا  بالفعل  أصيب  وطفل 
منه. فماذا عن أبطال القصة وكيفية اختيارهم؟ 
عن هذا األمر تقول هيلين »الشخصيات الرئيسية 
في القصة، هي فتاة سمراء شجاعة تحاول أن 
سالمتهم  على  الحفاظ  في  األطفال  بقية  تساعد 
تنين  على شكل  وكائن خرافي  )سارة(،  تدعى 
لألطفال  يشرح  )آريو(  اسم  يحمل  سحري 
من  وأصدقاءهم  وأسرهم  أنفسهم  يحمون  كيف 
فيروس كورونا، وكيف يتعاملون مع المشاعر 
المضطربة التي تغمرهم عندما يواجهون واقعاً 

جديداً وسريع التغير. وهناك شخصيات أخرى 
في القصة ألطفال ذوي خلفيات عرقية متنوعة 
أصبحوا جميعاً أصدقاء من خالل رحلة خيالية 
يجعل  ما  آريو  صديقها  مع  سارة  بها  قامت 
القصة ذات قيمة ومعنى لألطفال في كل مكان 

في العالم«.
وتضيف »تنطلق سارة في رحلة حول العالم مع 
صديقها آريو، فِمن أهرامات الجيزة إلى الجبال 
مخيمات  إلى  الكبرى  المدن  في  المنازل  ومن 
الالجئين ومن خالل الرحلة ومقابلة سارة وآريو 
يتم  الذين يعيشون في ظروف مختلفة  لألطفال 
بّث مفاهيم مثل، غسيل األيدي والتباعد وكيفية 
التواصل مع األهل واألصدقاء خالل هذه الفترة 

باإلضافة إلى التعامل مع القلق.

دول تعيد تشديد قيود كورونا 
مع ارتفاع أعداد اإلصابات

مدى  السابقة  اإلنسانية  الطوارئ  أثبتت  لقد 
عندما  وقلقهم  الصغار  مخاوف  معالجة  أهمية 
على عقب،  يعرفونها رأساً  التي  تنقلب حياتهم 
المصّور  الكتاب  هذا  يساعدهم  أن  في  ونأمل 
مختلف  حول  رحلة  في  يأخذهم  الذي  الجميل، 
تعليق  هذا  كان  الزمنية«.  والمناطق  القارات 
المدير  غيبريسوس  أدهانوم  تيدروس  الدكتور 
الكتاب  عن  العالمية  الصحة  لمنظمة  العام 
ربما  والمخاوف  القلق  إن  إذ  صدوره،  عند 
عند  األطفال  يواجهه  الذي  األكبر  التحدي  هي 
تعاملهم مع عدو مجهول مثل فيروس كورونا، 
فكيف يمكن من خالل القصة معالجة هذا األمر 
تقول  األمر  هذا  مخاوفهم؟ عن  تقليل  ومحاولة 
هيلين »كان واضحاً لي أن بطلتي سارة تحتاج 
إلى طريقة لتخبر كل أطفال العالم بأنهم يمكن أن 
يصبحوا أبطاالً ويشاركوا قصصهم مع بعضهم 
بعضاً وكذلك آريو صديقها التنين السحري الذي 
سألها عما تحتاجه خالل لحظات خوفها والذي 
قال لها إنه قادم من قلبها. فقبل إعدادي للكتاب 

نفسية  طبيبة  علّمتني  السابق  في  أنه  تذّكرت 
أبحث  أن  ويعني  اآلمن(  )المكان  يسمى  تكنيكاً 
في ذهني عن مكان أطمئن إليه أجد فيه مناظر 
أصدقائي  أحبهم،  أشخاصاً  خالبة،  طبيعية 
المفضلين وأجد فيه نفسي كما أحبها وحاولت أن 
أشارك هذا األمر مع آخرين من خالل االعتماد 
إيجاد  على  األطفال  لمساعدة  القصة  في  عليه 

المكان اآلمن في داخلهم

رسد القصص وسيلة للتواصل

مجال  في  رحلتها  بدأت  أن  منذ  القصة  مؤلفة 
مع  التعامل  في  باع طويل  لها  لألطفال  الكتابة 
األطفال ذوي الظروف الصعبة، مثل المتواجدين 
في مخيمات الالجئين واألطفال الذين تعرضوا 
توجيه  خالل  من  بدنية  أو  نفسية  العتداءات 
القصص لهم كإحدى اآلليات الفعالة في التعامل 
الحالي  الوضع  الظروف وبالطبع  مع مثل هذه 
ظرفاً  يمثل  عالمية  جائحة  انتشار  في  المتمثل 
حكاية  فكرة  تمثل  فماذا  األطفال،  على  صعباً 
القصص في مثل هذه الظروف؟ عن هذا األمر 
معروف  شيء  األدب  قوة  »إن  هيلين  تقول 
هي  القصص  وحكاية  والصور  والكلمات 
وسائل فعالة منذ القدم في نقل المعلومات الهامة 
جاءتنا  التي  األفعال  وردود  لألطفال  وبخاصة 
من كل القارات، كانت أكثر من رائعة حيث تم 
توظيف القصة بأشكال وعروض فنية مختلفة، 
استغالله  ولكن  الكتاب  هذا  أبدع  العمل  ففريق 
بأشكال مختلفة من الناس أعطى له أجنحة حلّق 

بها في العالم أجمع«.
المجال  هذا  في  عملي  فترة  »طوال  وتضيف 
وجدت أن القصة هي أداة فعالة للغاية بخاصة 
ال  أو  مستضعفين  أشخاص  مع  نتعامل  حينما 
نتواصل  أن  دائماً  فبإمكاننا  باألمان،  يشعرون 
أو  اختالفاتنا  كانت  مهما  الكلمات  طريق  عن 
من  المغزى  يكمن  وهنا  نخشاها  التي  األشياء 
مع  التواصل  في  الرغبة  وهو  والكتابة  القراءة 

آخرين في الحياة«.

السرقات األدبية معروفة في تاريخ األدب، وكما 
الخزائن  شيفرات  فتح  يتقنون  لصوص  للبنوك 
القصائد  شيفرة  فك  عمليات  يتقن  من  فهناك 

وتبييضها كما تُبيّض األموال المنهوبة.

لسرقة المال أسبابها، قد تكون من فقر ذات اليد 
والحاجة وال أبررها تحت أي مسمى؛ وال أعتقد 
الغير،  أموال  لسرقة  تدعو  نبيلة  أسباباً  ثمة  أن 
ما  أبداً،  تُغتفر  ال  فأسبابها  األدبية  السرقة  أما 
هو المبرر السلوكي والنفسي وخاصة إذا كانت 
المادة المسروقة ثمة نص شعري ال يباع بمال أو 
يشترى فهو ليس سيناريو تلفزيوني ليدخل خانة 

سرقة المال وليس األدب، فالسيناريو يباع كأية 
بضاعة، أما سرقة الشعر!

سابق  شرط  مع  نفسي  أحدهما  سببين  فهناك 
اإلصرار والترصد والذي يأتي بدافع اإلعجاب 
واالنبهار الزائد بها، والذي كما برره نزار قباني 
حينما لجأ إلى سرقة نص مكتوب باللغة الفرنسية 
من  األغلب  يفعل  كما  جزئي،  ال  كامل  بشكل 
للعربية  ثم ترجمه  المجال ومن  بهذا  اللصوص 
وبأسلوبه الخاص ونسبه إلى نفسه والذي تحّول 
إلى أغنية مشهورة غنتها الفنانة ماجدة الرومي 
)رجل الجريدة( قال نزار: بعد افتضاح أمره أنه 
وجدها وكأنها له. وقال وجدتها بكل ذاك الجمال 
ولن  لي  وأصبحت  بروحي  وزينتها  فترجمتها 

أتنازل عنها  وأوردها في ديوانه.
مغموراً  فرنسياً  شاباً  القصيدة  صاحب  وكان 
أن  سوى  يحرك ساكناً  ولم  الشهرة  له  تكتب  لم 
الصحافة آنذاك ضجت بالخبر ولكن غنى نزار 
الشعري لم يسقطه بسبب تلك الهفوة وربما فعلها 

مرات ومرات هو أو غيره.
الشعر  ُمدعي  قريحة  فقر  هو  الثاني  والسبب 
وادعائه  للغير  اإلبداعية  النتاجات  على  وتطفله 
الشاعرية وهو باألساس مركب من عقدة نقص 
نفسية  الحالة  هذه  جذور  أن  وأعتقد  مجتمعية، 
وتفصيالً،  جملة  نزار  سرق  من  وهناك  أيضاً. 

للسرقة  نصوصه  تعرضت  شاعر  أكثر  هو 
أيضاً، أسلوباً وكلمات ومفردات وجمل وصور 
الشاعر  وقصائد  أدب  تعرض  كما  شعرية، 
كردياً،  والسطو  للنهب  خوين  جكر  الكردي 
سرقة  على  تعتمد  لصوصية  أساليب  وظهرت 
إفريقيا  من  أجنبية  آداب  من  مترجمة  نصوص 

واليابان وأثيوبيا وأستراليا وكردستان.
بعيدة  أجنبية  نصوص  اللصوص  يختار  غالباً 
كانوا يسرقون من مجالت  القّراء،  متناول  عن 
شعر إفريقية بلغتها األصلية مع أعمال الترجمة 

وبعض التحوير أو من دواوين قديمة أو جرائد 
التواصل  صفحات  باتت  وحالياً  جداً،  قديمة 
باإلضافة  واللصوص؛  الفرص  لقناصي  مرتعاً 
إلى أن محركات البحث كغوغل قادرة على نبش 
وضبط  نشرها  وتواريخ  األصلية  النصوص 

اللصوص بجرمهم المشهود.
التقنية  عالية  تكون  المنهوبة  النصوص  أن 
إبداعية تملك إغراء يدعو الغير ممن يبحث عن 
جماليات محددة أن يقتنصها، وهو ما يحصل مع 

لصوص األموال والمجوهرات والتحف الفنية.

عبدالوهاب بيراني
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

المجبر العربي بين الطّب والُعرف..
روناهي/ جل آغاـ ما كان من بعض الناس الذين يملكون حب المساعدة وتقديمها لآلخرين إال أن امتهنوا ِمَهَن األجداد التي ال تزال تلقى رواجًا 
شعبيًا واسعًا؛ مواريث تقليدية متجذرة في عمق التاريخ لم تستطع رياح التطور والتقدم مسحها من عقوٍل آمنت بتلك المهن وأصحابها، لكن 

السؤال الذي يطرح نفسه هل نحتاج هذه المهن في زماٍن تقدم فيه الطب واحتل فيه العلم الصدارة في كل المجاالت؟

مهٌن فرضتها الحاجة منذ أبعد األزمان؛ فنتيجةً 
دائماً  بشرية  هناك ضحايا  المتواصل  لالحتالل 
خالط  من  ومنهم  والمطعون،  المكسور  فمنهم 
والوسائل  قليلة  واإلمكانات  الرصاص  لحمه 
بسيطة والطبابة شبه معدومة، وكذلك نتيجة البعد 
الجغرافي لبعض األماكن في البادية والصحراء 

فوجدت هذه المهن لقضاء حاجة الناس.

خمسون عاماً وهو ميارس مهنته

يعمل  عاماً  الثمانين  ذو  الحسن  إبراهيم  الحاج 
قرية  من  سنة  خمسين  من  أكثر  منذ  بالتجبير 
القاصي  يقصده  آغا،  جل  ريف  في  الظاهرية 
وذلك  والفقير؛  الغني  والقريب،  البعيد  والداني، 
اسم  له  فأصبح  جيد  بشكل  وإتقانه  عمله  لحسن 
مشهور في األوساط، فالحاج إبراهيم ال يتحدث 
عن نجاحه وإنما ترك الناس يتحدثون عنه؛ فكم 
الخير  عمل  قاصداً  إليه  فقير ساعده وذهب  من 

دون أي أجر أو مقابل، ليحدثنا عن تجربته قائالً: 
»أعمل منذ خمسين عاماً في هذه المهنة ال يثنيني 
برد الشتاء وال حر الصيف عن تقديم يد العون 

للناس وال تعب السنين«.

أول تجربة تجبري له

 كانت لنعجته

عن  »روناهي«  لصحيفتنا  حديثه  الحسن  تابع 
فكرة تعلمه للتجبير، حيث قال بأنه اشترى نعجة 
والنفيس  الغالي  دفع  غيرها،  يملك  لم  وحيدةً 
ليرة   25( ثمنها  للتاجر  دفع  إن  وما  لشرائها، 
حتى  آنذاك(  ثروة  تعد  كانت  والتي  سورية 
في  وفكر  الحزن  أشد  فحزن  رجلها؛  ُكسرت 
ومن  ذلك،  في  نجح  أن  إلى  وحاول  تجبيرها، 
الحج  وعرف  القُرى  بين  صيته  ذاع  يومها 

إبراهيم بـ »المجبر«.

مهنة متوارثة يف عائلته

بها  تعمل  جدته  كانت  التي  المهنة  هذه  امتهن 
الجميل،  المتقن  بعملها  نظره  لفتت  فلطالما 
لم يكن  العدد، والوعي  بهذا  لم يكونوا  فاألطباء 

منتشراً بتلك الحقبة من الزمن بحسب تعبيره.
»كانت  قال:  بشري  تجبير  تجربة  أول  أما عن 
لرجل كبير بالسن وكانت جدتي قد كبرت، ولم 
متألم  والرجل  مهنتها،  مزاولة  على  تقوى  تعد 
جدتي  أرشدتني  أساعده، حيث  أن  فقررت  جداً 
لبيته  الرجل  مع  ذهبت  وبالفعل  سأفعل،  ماذا 
التجبير،  عملية  عند  يتحرك  أن  يجوز  ال  ألنه 
قمت بتثبيت رجله ومعرفة مكان الكسر، وثبتته 
والطحين  البيض  ووضعت  خشبيتين  بقطعتين 

على قطعة القماش البيضاء، وقمت بوضع ثقل 
وهو عبارة عن كيس من الرمل لكي ال يستطيع 
البيض  بأكل  نصحته  وقد  هذا  رجله.  تحريك 
والحليب لكي يكلس العظم مع شوربة العظام لما 
لها من فائدة أيضاً، وبالفعل اهتممت بهذا الرجل 

جداً وتابعت وضعه إلى أن تعافى تماماً«.

وتابع الحج إبراهيم قائالً: »ال تتخيلون فرحتي 
عندما رأيت هذا الرجل يمشي ثانيةً«.

اعتذاره من املريض عند 

الحاجة الطبية

»استعنت  قال:  فقد  مهنته  تطور  عن  أما 
بالتصوير مع تقدم العلم وتطوره، وأعمل على 
التعامل  وكيفية  الحالة  تشخيص  في  أساسها 
صاحب  من  أعتذر  »أحياناً  وأضاف:  معها«، 
»رحم  يقال  كما  ألنه  الطب  تطور  بعد  الحالة 
هللا امرءاً عرف قدر نفسه »، مردفاً بأنه أحياناً 
يكون العظم مفتتاً أو ملتهباً أو في حالة نزيف أو 
كسر الموت كما يقال طبياً للمسنين، وهنا يكون 
المفصل قد تآكل وبحاجة لمفصل، وهذا يصعب 

على التجبير العربي، بحسب الحسن.
سأضر  الحالة  هذه  في  أنني  »حيث  وتابع: 
المرضى يصرون  أن  أنفعه رغم  الشخص وال 
لكني أرفض ألني ال أعرف كيف  على تدخلي 

يُرد العظم لمكانه في هذه الحالة«.

ينصح بالطبيب.. وال يتطفل 

عىل الطب

الطبيب  عيادة  يقصدوا  كي  وينصحهم  كما 
الطب  على  تطفالً  تدخله  معتبراً  المختص، 
بتر  إلى  ويؤدي  المريض  يضر  ربما  وتدخالً 
الكسور،  هذه  مع  بالتعامل  الخطأ  نتيجة  طرفه 
على  تقتصر  »فمساعدتي  بالقول:  الحسن  ونوه 
الكسر الواضح والشعر والرضوض واللصقات 

الطبية«.

االبن مييش عىل ُخطا األب 

هذا ويمارس االبن »محمد إبراهيم الحسن« هو 
بهذا  يقول  حيث  اإلنسانية،  المهنة  هذه  اآلخر 
ثالثين  منذ  المهنة  هذه  في  الخصوص: »أعمل 

أجراً  أتقاضى  وال  والدي  يد  على  تعلمت  عاماً 
مقابل ذلك«.

أما عن حاالت التهاب العصب فقد قال: »يجري 
خلطة  بصنع  فأقوم  الصورة؛  عبر  تشخيصها 
دوائية من العسل وحبة البركة و«إلية الخاروف« 
على  وأضعها  بعضها  مع  وأخلطها  أسحقها 

المكان المصاب حتى يشفى العصب«.

معتقدات املجرب الخاطئة

 أما عن الصعوبات التي تواجههم في عملهم فقد 
المرضى  التزام  عدم  عن  الحسن  محمد  تحدث 
يضع  »حيث  قائالً:  وذكر  بتوصياته،  أحياناً 
فيخاف  بالورم  يتسبب  مما  عطراً؛  بعضهم 
يستعمل  بأال  عليه  أؤكد  أنني  مع  المريض، 
الكسر،  لحساسية  وذلك   يشمه  حتى  أو  العطر 
وأيضاً يجب تناول األطعمة التي تقوي المناعة 
لديه واالبتعاد عن المأكوالت التي ال تنفع كسره، 
سنة،  لكل  يوماً  يستغرق  الكسر  جبر  أن  حيث 
فإن كان عمر المكسور عشر سنوات فإن كسره 

يجبر في عشر أيام«.

رأي األطباء بني الرفض والتأييد 
لعمل املجرب

»المجبر«  الرجل  هذا  تقصد  السيارات  كانت   
من كل حدب وصوب؛ فكان لنا تساؤالتنا التي 
حول  العظمية  أطباء  من  نخبة  على  طرحناها 
األطباء: »عندما  أحد  فقال  الكسور وجراحتها، 
وال  وكاٍف  واعٍ  بشكل  موجودة  الخبرة  تكون 

يتدخل بعمل الطبيب فهو عمل بناء«.

»الكسر  بأن  مهمة  نقطة  على  األطباء  وأكد 
حساس وهذه أرواح بشر فكم من مجبر عربي 
أتلف عصباً بضغطه عليه أو مزق أوعية دموية 
ال يجوز الضغط عليها مما فاقم الحاالت وزادها 
سوءاً لتتدخل الجراحة وربما تنتهي بالبتر وهذا 

ال يجوز« بحسب قولهم.
أما فيما إذا كان العطر سبباً في ورم اإلصابة؟ 
فقد أوضحوا بأن »هذه خرافة ال أساس لها من 

الصحة والورم ناتج عن تجبير خاطئ«.

»الكرس ال يحتمل الخطأ« 

ينكرون بشكل قطعي  بأن األطباء  يعني  هذا ال 
مهنة المجبر لكن أشار البعض منهم بأن »الكسر 
أكثر  يعاني  مريض  من  فكم  الخطأ،  يحتمل  ال 
كأطباء  هم  واستعانوا  المكان  بنفس  كسر  من 
ويأتي  لمشفى  احتاجوا  وربما  البعض  ببعضهم 
ولم  للمجبر  أخذناه  لهم  ليقولوا  المريض  أهل 
يتحسن، بالتأكيد لن يتحسن ألن لكل كسر طريقة 
يعامل بها ويختلف من شخص آلخر حسب رأي 
الطب والعلم«، وقالوا أيضاً: »لذا ننصح وقبل 
كل شيء بالتصوير الشعاعي ومراجعة الطبيب 
األمر  تزيد  اختالطات  بغنى عن  المريض  ألن 

سوءاً فتزيد فترة العالج زمنياً ومادياً«.

»التجبري عرف بعيد عن الطب«!

العربي  »التجبير  بأن  جزم  من  األطباء  ومن   

تقرير/ غزال العمر
تقرير/ غزال العمر

االحتالل التركي يحارب الطاقة الكهربائية في شمال وشرق سوريا

أسماء وعناوين الصاالت االستهالكية 

التي افتتحتها اإلدارة الذاتية

روناهي/ ُجل آغا ـ الكهرباء مؤنسة الوحشة في الشتاء وراحة الُمتعبين في الصيف، وطاقة حيوية، وشيء مهم في حياة اإلنسان كالخبز والماء؛ فهي نور الحياة وجوهرها 

ومحركها األساسي؛ انقطاعها غير ُمحبب وال مرغوب به ألنه ُمتعب وشاق ينعكس سلبًا على حياة اإلنسان العملية واالجتماعية واالقتصادية نظراً ألهميتها في المجاالت 

كافة. 

حروب تجر معها مآس وويالت؛ تدمر شبكات 
فالطاقة  توليد،  ومحطات  مولدات  وتعطل 
الكهربائية لم تسلم من همجية االحتالل التركي 
المسبوق بمرتزقة داعش من األذى والخراب 
هناك  كان  إن  وينسون  الناس  حياة  لتتأثر 

كهرباء لتكيفهم مع غيابها.

اإلدارة الذاتية تهتم 

بأعطال الكهرباء

تحاول اإلدارة الذاتية مع مؤسساتها المختصة 
نفض  الكهرباء  وتوليد  وإصالح  صيانة  في 
غبار العتمة عن أرواح أتعبتها أشباح الظالم 
إنه  إال  ذلك  في  أشواطاً  وقطعت  ونجحت 
محطة  وإيقاف  التركي  العدوان  وجود  وبظل 
مبروكة في سري كانيه/ رأس العين أثّر ذلك 
التقنين لشدة الضغط على عمل  على ساعات 
من  يخفف  الذي  الصيف  جو  في  المولدات 

نشاطها.

املواطنون يستغيثون باملسؤولني
وعبر  ناشدوا  أن  إال  المواطنين  من  كان  فما 
المعنية؛  الجهات  »روناهي«  صحيفتنا  منبر 
ذو  الظاهر  حسين  بالمواطن  التقينا  حيث 
يالحق  الشارع  في  الجالس  عاماً،  األربعين 
السيئة حيث  الكهرباء  ويتذمر من حالة  الظل 
من  محرومين  هكذا  سنبقى  متى  »إلى  قال: 
شربة الماء الباردة والنومة الهنيئة بعد يوم من 

العمل الشاق بسبب قلة ساعات التقنين«.
البيت  ترك  الذي  الوحيد  الظاهر  يكن  ولم 
وجلس في الفيء إنما كان لجاره خضر األسعد 
ذو الخمسة والخمسين عاماً كلمة قال فيها: »ال 
والعشرين  األربع  مدار  على  الكهرباء  نريد 

ساعة لكن نريد ست ساعات على األقل«.
ستة  العمر  من  تبلغ  السيد  هناء  المواطنة  أما 
وثالثين عاماً؛ فحدثتنا عن مأساتها مع أطفالها 
النهار  يقضون  بأنهم  الصغار حيث أوضحت 
بالصراخ من شدة الحر، وعن سؤالنا عن عدد 
ساعات التقنين لديهم في مدينة جل آغا قالت : 
»أحياناً ال نرى الكهرباء طوال اليوم؛ وأحياناً 
ثماني  وبالنادر  والنهار  الليل  طوال  ساعتين 

ساعات في اليوم«..

رأي الجهات املعنية

 بكارثة الكهرباء

للمسؤولين  نقلناها  حقيقية  إنسانية  مأساة 
الطاقة  ولهيئة  آغا  جل  في  الكهرباء  عن 
أسئلة  من  جعبتنا  في  ما  لنفرغ  والمواصالت 
أعطال  بين  احتاروا  الذين  المواطنين  أرهقت 
الكهرباء وبين أعطال مولدات االشتراك التي 
ال تقل معاناتها سوءاً؛ فكان لنا لقاء مع رئيس 
دائرة استثمار الطاقة الكهربائية المهندس نهاد 
وآلية  منظومة  تحدث عن  الذي  محمد عثمان 
عمل الطاقة التي هي عبارة عن »توليد، نقل، 
وتوزيع« وأكد بأن مصدر الطاقة من جهتين 
السويدية  محطة  توليد  منشأة  من  مختلفتين 
وهي عبارة عن عنفات »غازية« تعمل على 
على  تعمل  »هيدروليكية«  وعنفات  الغاز 
»سد  سدود  ثالثة  مصدرها  المائية  الطاقة 
حيث  الطبقة«؛  وسد  الحرية  وسد  آفا  روج 
بين  ما  الوسطي  الكهرباء  إنتاجية  معدل  يبلغ 
وهذه  المولدة  الطاقة  من  ميغا   70 ـ   60 الـ 
الكمية توزع على كل من »قامشلو، الحسكة، 
علو، طويبة،  تل  ديرك،  الدرباسية،  عامودا، 
وتل كوجر، كما وتغطي كركي لكي وريفها، 
على  ضغطاً  سبب  مما  العشرة  لخط  إضافة 

محطة السويدية«.

تعطيل محطة مربوكة املتعمد 
من قبل األتراك

هذا وأكد رئيس دائرة استثمار الطاقة الكهربائية 
»تعطيل  قائالً:  عثمان؛  محمد  نهاد  المهندس 
التركي  االحتالل  قبل  من  مبروكة  محطة 
الكهرباء، وكذلك حرارة الصيف  فاقم مشكلة 
والمرس«،  والكابالت  القواطع  على  تؤثر 
وتابع عثمان قائالً: »في كل شهر؛ يتم توزيع 
مثل  المتضررة  للمناطق  وبخاصة  محوالت 
مناطق  ألنها  حميس؛  وتل  الشدادي،  الهول، 

منكوبة«.
للقواطع  عامة  صيانة  يوجد  بأنه  وأضاف 
وللحمايات ومقاييس الفولط والمحطات ويوجد 
تسببها  التي  األعطال  لتصليح  مركز   14

الظروف الجوية من عواصف وثلوج..

العنفات بحاجة للتجديد
استهالك  ترشيد  إلى  عثمان  وتطرق  هذا 
الكهرباء وأوضح بأن هذا األمر حساس للغاية 
في ظل هذه الظروف والمخالفات والتجاوزات 
مباشر  سحب  من  المواطن  يواجهها  التي 
عدادات  وجود  دون  األعمدة  من  للكهرباء 

نظامية في بعض المنازل.
وصّرح رئيس دائرة استثمار الطاقة الكهربائية 
المولدات  بأن  عثمان  محمد  نهاد  المهندس 
القديمة باهظة الثمن وقطع الغيار غير متوفرة 
األزمة  وكذلك  كورونا  فيروس  أزمة  بسبب 
وتشكل  قيصر  قانون  خلّفها  التي  االقتصادية 

بأن  عثمان  وتابع  حقيقية؛  أزمة  مجتمعة 
وتدارك  لتنفيذ  شهرية  وخطط  ميزانية  هناك 
من  أفضل  واحدة  كهرباء  فساعة  األعطال؛ 
العدم وأوصي بعدم حرق األراضي الزراعية 
الذي أثّر على أعمدة الكهرباء وأكمل عثمان: 
الصيف  في  الكهرباء  على  الضغط  »ذروة 
راحة  وقت  ألنه  الظهيرة  وقت  أوجها  تبلغ 

األهالي«.

رضورة استغالل الكهرباء 

دون هدر
استثمار  لدائرة  المشتركة  الرئاسة  أما عضوة 
روجين  آغا  جل  ناحية  في  الكهربائية  الطاقة 
»انخفاض  ذاتها:  المشكلة  عن  قالت  علي 
منسوب مياه نهر الفرات بسبب قطع المياه من 
قبل االحتالل التركي واتباع سياسة التعطيش 

أدى لنقص في توليد الطاقة الكهربائية«.
أوضحت  المتزايدة  المواطنين  شكاوى  وعن 
يتخيله  مما  أكبر  األزمة  »إن  قائلة:  روجين 
مستهدف  وتدمير  محتل  فهناك  المواطن؛ 
على  العبء  يزيد  مما  الحيوية؛  للطاقات 
محطات التوليد التي تغذي المنطقة في شمال 
الطاقة  وتابعت: »لكن هيئة  وشرق سوريا«؛ 
هذه  لتالفي  جدي  بشكل  تعمل  والمواصالت 

األزمة«.
كما وناشدت عضوة الرئاسة المشتركة لدائرة 
آغا  ناحية جل  في  الكهربائية  الطاقة  استثمار 
استخدام  لترشيد  المواطنين  علي  روجين 
المصابيح  ترك  المعقول  غير  فمن  الكهرباء 
كل  تشغيل  أو  إطفائها  دون  النهار  في وضح 
ما في البيت من أدوات كهربائية دون الحاجة 
ويزيد  الشبكات  على  يسبب ضغطاً  مما  إليها 

من األعطال.
المواطن  تهم  معضلة؛  الكهرباء  مشكلة 
والمسؤول يحتاج لتعاون وتساند وتعاضد بين 
الجهتين؛ ألنها مسألة وقضية يحاربنا األعداء 
بها. لذا؛ على الجميع أن يملك الوعي الكافي 

ِلنُخرج النور من دامس الليالي المظلمة

مع استمرار األزمة االقتصادية التي تتعرض 
سوريا  وشرق  وشمال  عام  بشكل  سوريا  لها 
وتداعياتها  كورونا  وأزمة  خاص  بشكل 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  تعمل  االقتصادية؛ 
من  المشاريع  من  العديد  على  سوريا  وشرق 
على  االقتصادية  األزمة  تأثير  تخفيف  أجل 

المواطنين.
ومن التدابير والقرارات التي اتخذتها اإلدارة، 
المواطنين  أمام  استهالكية  صاالت  فتح 
التي  اليومية  األساسية  االحتياجات  لتأمين 
تشمل حوالي 30 مادة أساسية، وتم فتح هذه 
الصاالت التي سوف تقوم ببيع المواد الغذائية 

األساسية بأسعار التكلفة.
وشرق  شمال  مستوى  على  االفتتاح  وبدأ 
مدينة  في  صالة  اُفتتحت  البداية  في  سوريا، 
الرقة، ومنطقة الطبقة، إضافة إلى افتتاح صالة 
وناحية  الحسكة،  مدينة  في  أخرى  استهالكية 
في  أخرى  صالة  تجهيز  ويتم  أيضاً،  عامودا 
ديرك، كما ستفتتح صاالت استهالكية أخرى 
قريباً،  الجزيرة  إقليم  نواحي  مستوى  على 
والجدير بالذكر أن هذه الصاالت سوف تساهم 
من  واسعة  شريحة  على  العبء  تخفيف  في 
المواد  أسعار  تخفيض  خالل  من  المواطنين 

األساسية.

صالة نوروز بالرقة عند دوار الباسل بجانب 
في  نوروز  وصالة  الغربي،  األسايش  قسم 
الكراج،  مقابل  الغاز  مؤسسة  بجانب  الطبقة 
غويران  بمنطقة  الحسكة  في  نوروز  صالة 
عامودا  في  نوروز  صالة  العام(،  )الشارع 
الهال  سوق  مقابل  روهالت  شركة  بجانب 
على طريق الحسكة. كما تعمل اإلدارة الذاتية 
على افتتاح المؤسسات االستهالكية في جميع 
لتأمين االحتياجات  مدن شمال وشرق سوريا 
اليومية للمواطنين بأسعار مناسبة ومنع التجار 
من احتكار السلع واستغالل األزمة االقتصادية
المركز اإلعالمي بهيئة االقتصاد

إبراهيم احلسن حممد إبراهيم احلسن
روجني علي نهاد عثمان

متعارف  قديم  وتقليد  سائد  ُعرف  عن  عبارة 
عليه شعبياً وال يستند ألساس علمي، فهو عادة 
خاطئة والمجبر ال يملك الكفاءة العلمية المطلوبة 
لقراءة وتحليل أبعاد صورة شعاعية يشخص من 
خاللها الكسر وماذا يحتاج وكيف يُرد ويثبت«. 
وأضاف أحد األطباء: »طبيب العظمية يختص 
أربع  عن  تقل  ال  لفترة  ويتدرب  سنوات  ست 
سنوات ويستعين بالكتب والمراجع وبزمالئه في 
بعض الحاالت وربما يعجز عن بعض الحاالت 

فما بالك بالمجبر العربي«.

املجرب ال يحاسب إذا أخطأ

أما فيما إذا كان الكسر مرتبطاً بالعمر فأجمعوا 
بأن »فترة الجبر تختلف من شخص آلخر حسب 
الدواء  حيث  من  الطبيب  بتوصيات  التزامه 

والغذاء«.
المرضى  من   %  90 بأن  األطباء  أحد  وأكد 
بعواقب  تفكير  دون  العربي  المجبر  يقصدون 
والمجبر  نتائج  من  عليها  يترتب  وما  األمور 
إليه  الناس يذهبون  ال يحاسب حين يخطئ ألن 

طوعاً«.
بالرغم من أن المجبر يعمل كل ما بوسعه ومن 
من   هناك  ولكن  الناس،  لمساعدة  إنساني  دافع 
الناس  عقول  في  راسخ  قبلي  معتقد  بأنه  يقول 
سببه الحالة االقتصادية التي ترافقهم في حياتهم، 
لكن العلم فضل على العقل بأنه مهما كانت لهذه 
وعي  هناك  يكون  أن  يجب  شعبية  من  المهنة 
كاٍف لخطورة احتمال وقوع أخطاء فيها أيضاً.


