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إعالم قسد يكشف التضليل الرتكي 
وتزييفه لصور وفيديوهات ونسبها لهم
كشف المركز اإلعالمي لقوات سوريا الديمقراطية )قسد( التضليل التركي وتالعبه 
بالمحتوى اإلعالمي عبر نشره صور وفيديوهات مزيفة ونسبها للقوات في إطار 
حملة التشويه الشعواء التي تنتهجها تركيا للتغطية على جرائم غزوها للمناطق 

اآلمنة في شمال وشرق سوريا...«2

نوروز أحمد: واجبنا إنهاء االحتالل الرتكي 
ألراضينا المحتلة

أوضحت عضوة القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية نوروز أحمد أن االحتالل التركي لكري سبي 
وسري كانيه جاء في إطار مؤامرة كبرى لتصفية الكرد بدعم من القوى الدولية، وأشارت إلى أن على حكومة 

دمشق القيام بمسؤولياتها في الدفاع عن األرض السورية والتنسيق مع »قسد« إلنهاء االحتالل التركي لألراضي 
السورية المحتلة...«4

في الذكرى الثانية.. أهالي سري كانيه: 
عزيمتنا قوية.. وسنحّرر أراضينا من المحتل

أكد أهالي سري 
كاني�ه أنهم لم 

يفقدوا األمل من 
العودة إلى ديارهم، 

وأشاروا إلى أنهم 
تشبثوا بأرضهم أكثر 

إثر احتالل الدولة 
التركية لمناطقهم، 

وشددوا على ضرورة 
وقوف شعوب 

شمال وشرق 
 
ً
 واحدا

ً
سوريا صفا

في مواجهة إجرام 
المحتل التركي 

ومرتزقتِه...«6

بعدسة: جوان محمد

غضٌب شعبي عارم في يوم المؤامرة الدولية واحتالل 
مناطق شمال وشرق سوريا..

غضب  ـ  محمد  آالن  ـ  دخيل  حسام  روناهي/ 
شعبي في الحسكة والشدادي في يوم المؤامرة 
وعامان  أوجالن  عبدهللا  القائد  على  الدولية 
على احتالل مدينة سري كانيه وكري سبي/ تل 
أبيض، وممارساٌت تُثبت حجم المؤامرة الدنيئة 

على الشعوب الحرة.

مشؤوم  تاريخ  األول  تشرين  من  التاسع 
مصحوب بذكرى مؤلمة، هذا ما خلّفه االحتالل 
التاريخ،  هذا  في  إجرامي  طابعٍ  من  التركي 
الدول  بعض  مع  دنيئة  مؤامرةٍ  على  مستندين 
المتخاذلة والحاقدة، أولها كان خطف القائد عبد 
هللا أوجالن، وثانيها احتاللهم للمناطق المحاذية 
لحدودهم كمدينة سري كانيه وغيرها من المدن 
والبلدات، في حالٍة تكرس تعطشهم لسفك الدماء 
ظّلِ  وفي  لشعوبهم،  بالحرية  المطالبين  وقمع 
التركي  االحتالل  لجيش  االنتهاكات  استمرار 
مستمرة،  زالت  ال  التي  اإلرهابية  ومرتزقته 
خرج اآلالف من أهالي مدينة الحسكة والنواحي 
للتنديد  وغاضبة  حاشدة  بمظاهرةٍ  لها  التابعة 
التركي  االحتالل  بممارسات  العبارات  بأشدّ 
االحتالل  جيش  برحيل  مطالبين  ومرتزقتِه، 
ودعم  أوجالن  هللا  عبد  القائد  عن  واإلفراج 
المقاومة في كافة الجبهات المفتوحة ضد جيش 

االحتالل التركي ومرتزقتِه. 
عن  يُعبر  التظاهرة  انطالق  قبل  التكتل  كان 
بالعاطفة  المملوء  الالشعوري  الغضب  لغة 
المغتصبة  األراضي  استعادة  على  واإلصرار 
تزامن  الذي  أوجالن  القائد  بحرية  والمطالبة 
بنفس  كانيه  سري  مدينة  واحتالل  اعتقاله 
التاريخ، وانطلقت التظاهرة بمشاركة العديد من 
ممثلين  الديمقراطية،  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات 
النواحي  ومجالس  الحسكة  مقاطعة  بمجلس 
ومشاركة  األطياف  مختلفة  سياسية  وأحزاب 
شعبية، رفع المتظاهرون من خاللها صور القائد 

بهمجية  تندد  تعبيرية  والفتات  أوجالن  عبدهللا 
المدنية  للمرافق  استهدافِه  وعشوائية  االحتالل 
وقتلِه للكثير من األطفال والنساء بغير وجِه حق، 
وهتف الجميع بصوٍت واحد مستنكرين الصمت 

الدولي.

املقاومة ذراع الشعب التي ستهزم 
املحتل

لمجريات  »روناهي«  لصحيفتنا  متابعٍة  وفي   
المشتركة  الرئاسة  هيئة  أكدت عضوة  الفعالية، 
لحزب االتحاد الديمقراطي فوزة يوسف بأّن يوم 

التاسع من تشرين األول هو يوٌم أسود لشعوب 
اإلجرام  يتزامن  قاطبين، حيث  األوسط  الشرق 
كانيه  سري  واحتالل  القائد  اعتقال  في  التركي 
ولفتت:  التاريخ،  بنفس  أبيض  تل  وكري سبي/ 
المؤامرات  هذِه  عليها  تنطلي  تعد  لم  »شعوبنا 
التركي  االحتالل  جيش  ارتكبهُ  فما  القذرة، 
كاني  وسري  عفرين  في  المأجورة  ومرتزقتِه 
وكري سبي من قتٍل وتهجيٍر قسري هو بضوٍء 
أخضر من بعض الدول المتخاذلة معهُ وتشاركهُ 

بنفس النهج اإلجرامي«.
لوضع  تدعوه  الدولي  للمجتمع  كلمةً  ووجهت 
المنطقة  شعوب  دمر  الذي  المحتل  إلجرام  حٍد 

الكرد في كل مكان، وأضافت فوزة  ويستهدف 
وأراضينا  شعبنا  سالمة  ضمان  بأن  يوسف 
ودعمنا  وتوحيد صفوفنا  شعبنا  بوحدة  مرهونةً 

للمقاومة في كافة الجبهات. 

شهداؤنا.. عىل دربكم سائرون

وفي ختام كلمتها عاهدت عضوة هيئة الرئاسة 
المشتركة في حزب االتحاد الديمقراطي، فوزة 
مشروع  بناء  في  المسير  مواصلة  على  يوسف 
عبد  القائد  نهج  على  والسير  الديمقراطية  األمة 
هللا أوجالن، ومتابعة المسير في طريق الشهداء 
المحتل  دحر  أجل  من  بأنفسهم  ضحوا  اللذين 
ضد  الدنيئة  المؤامرة  وإجهاض  واإلرهابيين 

شعبنا وأرضنا.
رفعها  التي  الشعارات  أبرز  من  وكان   
المتظاهرون الفتة تحمل شعار ’’بروح مقاومة 
إمرالي سنفشل مؤامرة التاسع من تشرين األول 
داللٍة واضحة على  في  الخيانة’’  نهج  وسنهزم 
الدم  بها  يربطنا  التي  الجهات  بعض  مسير 
قتل  في  التركي  االحتالل  جيش  مع  للتكاتف 
األبرياء من النساء واألطفال وقبض ثمن دمائهم 
وأرواحهم الطاهرة مقابل حفنة من المال وبعض 
االمتيازات الرخيصة مقابل التضحية بشعوبهم، 
لدى  والمعلومة  الراسخة  التاريخ  مدونات  ومن 
مدته  طالت  مهما  احتالل  أي  بأّن  األمم،  جميع 
الحقوق ألصحابها شاء من  النهاية  في  سترجع 
شاء وأبى من أبى، فعلى جميع القوى االحتاللية 
كالجبال  راسخٍة  كحقيقٍة  األمر  هذا  إدراك 
وواضحة ٍ مثل عين الشمس، ويجب أن يفهموا 
جيداً بأّن إرادة الشعوب ال تقهر تحت أي ظرٍف 

من الظروف.

لن يستطيعوا حجب فكر القائد 

عنا..

الشدادي  ناحية  أهالي  استنكر  ذاته  السياق  وفي 
جنوب الحسكة شمال وشرق سوريا في مظاهرة 
هللا  عبد  القائد  على  الدولية  بالمؤامرة  منددة 
كانيه  سري  مدينتي  على  والهجمات  أوجالن 

وكري سبي/ تل أبيض واحتاللهما.   
ستار  مؤتمر  في  اإلدارية  ألقت  الصدد  وبهذا 
فيها:  قالت  العريشة رجاء الصالح كلمة  بناحية 
»مرَّ ٢٣ عاماً على بدء المؤامرة على القائد عبد 
إخراج  من  المؤامرة  بدأت  حيث  أوجالن،  هللا 
باعتقاله  وانتهت  السورية  األراضي  من  القائد 

في منتصف شباط من عام ١٩٩٩«.
المؤامرة  على  عاماً   ٢٣ مرور  »بعد  وتابعت: 
هذا  حتى  مستمرة  المؤامرة  تزال  ال  الدولية 
التركية على  فالهجمات  آخر  بشكل  اليوم ولكن 
مناطق  واحتاللها  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 

واالنتهاكات  وعفرين  كانيه  وسري  سبي  كري 
الحائط  بعرض  ضاربةً  أهاليها  بحق  المستمرة 
إلنعاش  منها  محاولة  في  الدولية  المواثيق  كل 
مرتزقة داعش في المنطقة وضرب المكتسبات 

التي حققتها الشعوب«.
الجنوبية  المنطقة  باسم مجالس  كلمة  ألقيت  كما 
ألقاها محمد بوزان وقال فيها: »اليوم نقف وقفة 
أجمع  العالم  لدول  لنقول  وشموخ  وكرامة  عز 
بتآمركم المشين مع الدولة التركية العتقال القائد 
انفرادية  عزلة  في  ووضعه  أوجالن  هللا  عبد 
جبين  لها  يندى  بشعة  جريمة  عاماً   ٢٣ لمدة 

اإلنسانية«.
وأضاف: »بعد ٢٣ عاماً استطاعت غربان الشر 
اعتقال القائد جسدياً ولكن لن ولم تستطع حجب 
أفكاره عنَّا، وإن القائد استطاع أن يحول معتقلة 
إلى مركز ثقافي ومدينة من العلم والنور لجميع 
األحرار والشرفاء من مختلف الشعوب الطامحة 

لنيل حريتها«.

عجلة النشاطات الرياضية يف إقليم 
الجزيرة تعود للدوران مجددًا

تحديات عدة تظهر قبل وبعد 
العملية االنتخابية بالعراق

الشهر الوردي شهر التوعية 
لسرطان الثدي...

بعد التوقف لفترة عادت عجلة 
الرياضة مجدداً للدوران في 

إقليم الجزيرة، وبدأت األندية 
بالنزول للتدريبات، وانطلقت 
نشاطات المدارس الكروية، 
وافتُتحت الصاالت الرياضية 
لمختلف األلعاب القتالية مثل 
التايكواندو والكاراتيه...«10

يُعدُّ شهر تشرين األول هو شهر 
التوعية ألهمية الكشف المبكر عن 

سرطان الثدي عالمياً، وتقام فيه 
ندوات وجلسات توعوية للنساء 

بهذا الخصوص في مختلف 
بلدان العالم، وتنتشر اإلعالنات 

المتعلقة بهذا الموضوع ويسمى 
»الشهر الوردي«...«3

فتحت العراق أبواب 38 دائرة انتخابية في ظل االنقسامات 
السياسية والتدهور االقتصادي لتوقف خلل فني، حيث إنَّ 

سير العملية أدى 
إلى تراجع عدد 
من المصّوتين 
إلى االنسحاب 

من مراكز 
االقتراع...«2
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نجح باحثون في جامعة زيورخ السويسرية 
بتطوير تكنولوجيا جديدة تجعل األورام 

السرطانية تحارب نفسها بنفسها.
وتمكن هذه التكنولوجيا الجسم 
من إنتاج عوامل عالجية عند 

الطلب بعد أن قام العلماء بتعديل 
فايروس تنفسي شائع يسمى 

)الفايروس الغدي( ليعمل على 
إيصال الجينات الخاصة بعالج 

السرطان مباشرةً إلى الخاليا 
السرطانية.

وعلى عكس العالج الكيميائي أو العالج 
اإلشعاعي؛ فإن هذا النهج ال يضر بالخاليا 

السليمة الطبيعية ما يعني التقليل من آثاره الجانبية 
السلبية.

من جهتها قالت شينا سميث التي قادت فريق 
الباحثين: »إننا نخدع الورم ليقضي على نفسه 

بنفسه وذلك من خالل إنتاج 
عوامل مضادة للسرطان 

بواسطة خالياه«.
ووجدت نتائج 

الباحثين أنه بعد 
أيام قليلة من 

تطبيق االبتكار 
أنتج الجسم 
المزيد من 

األجسام المضادة 
في الورم مقارنةً 
مع ما يتم إنتاجه إثر 

العالجات األخرى.
كما أفاد الباحثون بأنهم يقومون حالياً 

بتطبيق تقنيتهم في مشروع يهدف إلى عالج 
فايروس كورونا ما سيسمح بإنتاج المزيد من 

األجسام المضادة للفايروس في خاليا الرئة.

محررة الصفحة - سيدار  رشيد محررة الصفحة - بيريفان خليل

211  المنوعاتاألخبار

إعالم قسد يكشف التضليل التركي وتزييفه لصور 
وفيديوهات ونسبها لهم

االعتالل الدماغي الكبدي.. أعراض وعالج

متحورة جديدة من كورونا مقاومة للقاحات
 اسمها )ميو(

تكنولوجيا تهزم األورام 
السرطانية

أخطاء تمنع محاوالت فقدان الوزن

12 دولة أوروبّية ُتطالب بتمويل بناء 
حواجز لمنع دخول المهاجرين

تحديات عدة تظهر قبل وبعد العملية 
االنتخابية بالعراق

طهران ُتعلن امتالكها أكثر من 120 كيلوغراما
ً من اليورانيوم الُمخّصب

مركز األخبار ـ كشف المركز اإلعالمي لقوات 
التركي  التضليل  )قسد(  الديمقراطية  سوريا 
وتالعبه بالمحتوى اإلعالمي عبر نشره صور 
إطار  في  للقوات  ونسبها  مزيفة  وفيديوهات 
تركيا  تنتهجها  التي  الشعواء  التشويه  حملة 
للتغطية على جرائم غزوها للمناطق اآلمنة في 

شمال وشرق سوريا.
لقّوات  اإلعالمي  المركز  في  اإلداري  وأصدر 
األحد  يوم  شامي،  فرهاد  الديمقراطية  سوريا 
الموقع  نشره  إعالمياً  بالغاً  األول  تشرين   ١0
التركي  التضليل  بخصوص  لقسد،  الرسمي 
صور  ونشر  اإلعالمي  بالمحتوى  والتالعب 

وفيديوهات مزيفة ونسبها للقوات.
اإلعالمية  المنصات  »دأبت  البالغ:  في  وجاء 
التركي  لالحتالل  التابعة  االستخباراتية   –
مزيفة  وفيديوهات  صور  نشر  على  ومرتزقته 

الشعواء  التشويه  إطار حملة  لقواتنا في  ونسبها 
التي تنتهجها تركيا للتغطية على جرائم غزوها 

لمناطقنا اآلمنة في شمال وشرق سوريا«.
وأضاف البالغ »ومن ضمن ذلك، نشر الحساب 
الرسمي لوزارة الدفاع التركية على التويتر في 
ذكرى احتاللها لمنطقتي سري كانيه/ رأس العين 
اإلرهابية  لعملياتها  ترويجي  فيديو  أبيض  وتل 
بمساندة من  قواتنا،  التي حررتها  المناطق  ضد 
)داعش(،  تركيا  وكيل  من  الدولي،  التحالف 
حيث استخدمت الوزارة التركية مشاهد مصورة 
قوات حكومة دمشق  بها  قامت  لعمليات قصف 
في  قواتنا  إلى  ونسبتها   ٢0١6 عام  حلب  في 
إطار عمليات تضليل واسعة وممنهجة وتالعب 
على  تدل  اإلعالمي  بالمحتوى  أخالقي  ال 
اإلرهابية  غزواتها  تبرير  في  التركي  اإلفالس 
لصق  في  وفشلها  المسالم  وشعبنا  مناطقنا  ضد 

على  ذلك  في  وتعّول  بقواتنا،  الكاذبة  اتهاماتها 
من  مرتزقتها  لدى  واإلغراء  اإلرهاب  اجتماع 

بقايا داعش والقاعدة«.
وشدد اإلداري في المركز اإلعالمي لقسد على 
أن »حملة التضليل والتشويه التي تنتهجها تركيا 
المجرمين  مالحقة  عن  تثنينا  لن  ومرتزقتها 
عودة  وتمكين  المحتلة  مناطقنا  وتحرير 
شبكات  ندعو  المناسبة  وبهذه  إليها.  المهّجرين 
التويتر  وخاصة  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
التضليل  لعمليات  حدّ  وضع  إلى  والفيسبوك 
المحتويات  على  عالمات  ووضع  التركية 
اإلعالمية واالستخباراتية التركية التضليلية بغية 

كشفها للرأي العام«.
الفيديو  برابط  البالغ  ختام  فرهاد شامي  وأرفق 
المضلل لوزارة الدفاع التركية، وفي أسفله رابط 

الفيديو األصلي المنشور في ٢0١6.

يهاجم  مرضاً  الكبدي  الدماغي  االعتالل  يُعد 
السموم من  الكبد عن طرد  الدماغ بسبب عجز 
لطب  األلمانية  الجمعية  قالته  ما  وفق  الجسم، 
الجهاز الهضمي مشيرةً إلى أنه يُصيب مرضى 

الكبد على وجه الخصوص.
وأضافت الجمعية أن أعراض االعتالل الدماغي 
نمط  على  الطارئة  التغيرات  في  تتمثل  الكبدي 
وضعف  النسيان  وكثرة  النوم  ونمط  التفكير 
القرارات،  اتخاذ  على  القدرة  وعدم  التركيز 
وعدم  الذهني  والتشتت  الدوار  إلى  باإلضافة 
القدرة على التحدث بشكل طبيعي وعدم القدرة 

على التحكم في حركة اليدين وفقدان الوعي.
وتتم مواجهة االعتالل الدماغي الكبدي من خالل 
الحيوية،  المضادات  بواسطة  االلتهابات  عالج 
مع  الملينات،  بواسطة  السموم  من  والتخلص 
حال  في  الهضمي  الجهاز  في  النزيف  إيقاف 

وجوده.
يتعين  الكبدي  الدماغي  االعتالل  من  وللوقاية 
على مرضى الكبد المواظبة على تناول األدوية 
وظائف  فحوصات  وإجراء  لهم  الموصوفة 
حياة  أسلوب  اتباع  جانب  إلى  بانتظام،  الكبد 
والمواظبة  الصحية  التغذية  على  يقوم  صحي 

على ممارسة الرياضة مع اإلقالع عن التدخين 
وشرب الخمر.

أعراض االعتالل الدماغي الكبدي
التفكير  الطارئة على نمط  التغيرات  تتمثل في   

ونمط النوم وكثرة النسيان وضعف التركيز
تحويل  الكبد  يستطيع  الطبيعي  الوضع  وفي 
المواد السامة التي ينتجها الجسم إلى مواد غير 
سامة يتخلص منها الجسم عن طريق الكلى، ثم 

تخرج عن طريق البول. 
السامة  المواد  هذه  تتراكم  الكبد  يُصاب  وعندما 
األنظمة،  لمختلف  الضرر  وتُسبب  الجسم  في 

على وجه الخصوص الدماغ.
الكبدي  الدماغي  االعتالل  اضطراب  ويحدث 
الكبد،  تليف  من  يُعانون  الذين  الناس  عند  عادةً 
ينجم  الذي ال  الدماغ  وينعكس في ضعف عمل 
عن مرض عصبي آخر، ومن الممكن أن ينعكس 
ضعف الدماغ في حدوث تغيير في الشخصية، 

وتراجع المعرفة، وتدنّي مستوى الوعي.
الدماغ  إلى  الدم  المرض عن مرور  وينجم هذا 
الكبد،  في  تنقية  بعملية  مروره  دون  مباشرة 
ولذلك يُمكن أن يُصيب هذا المرض األشخاص 

الذين ال يُعانون من تليف الكبد ولكن لديهم سبب 
الكبد  في  الدم  من  كبير  جزء  تنقية  يمنع  آخر 
ويُقدر أن نحو 70 في المئة من المرضى الذين 

يُعانون من تليف الكبد يُعانون من درجة معينة 
من االعتالل الدماغي الكبدي.

الدماغي  لالعتالل  العامة  األعراض  وتشمل 

الكبدي ما يلي:
ـ انبعاث رائحة تُشبه رائحة الفاكهة من الفم.

ـ تغييرات في نمط النوم.
 ـ تغييراً في طريقة التفكير.

 ـ ارتباكاً خفيفاً.
 ـ نسيان األشياء.

 ـ تغيرات في الشخصية والمزاج.
 ـ نقص في التركيز.

 ـ تدني مستوى الحكم على األمور.
 ـ تردي الكتابة اليدوية.

ـ صعوبة تنفيذ عمليات دقيقة باليدين.
غير  حركات  صعوبة:  األكثر  الحاالت  وفي 
والتململ  اليدين،  في  الرعشة  تُشبه  طبيعية 
الصرعية،  النوبات  حد  إلى  المفرط  والتحفيز 
في  شديدة  وتغيرات  سيء  وسلوك  والتَوهان، 
المفهوم،  وغير  البطيء  والكالم  الشخصية، 
وحركات بطيئة وغير مبررة، وغيبوبة عميقة. 
وقد تأتي هذه األعراض قوية نتيجة الضطراب 
معين، أو يُمكن أن تكون جزًءا من مرض مزمن 

في الكبد وتتفاقم ببطء.

أعلنت منظمة الصّحة العالمية أنّها تراقب نسخة 
متحّورة جديدة من فايروس كورونا اسمها )ميو( 

ُرصدت للمرة األولى في كولومبيا.
األسبوعية  الوبائية  نشرتها  في  المنظمة  وقالت 
المتحّورة  النسخة  إّن  الجائحة  تطّور  حول 
تّم  العلمية،  تسميتها  بحسب  )بي.6٢١.١(، 
يجب  )متحّورة  الراهن  الوقت  في  تصنيفها 

مراقبتها(.
وأوضحت أّن لدى هذه المتحّورة طفرات يمكن 
)مقاومة  مناعي  تنطوي على خطر هروب  أن 
الضروري  من  يجعل  الذي  األمر  للّقاحات(، 
لفهم  عليها  الدراسات  من  المزيد  إجراء 

خصائصها بشكل أفضل.
وجميع الفايروسات، بما في ذلك سارس كوف 
ـ٢ المسبّب لمرض كوفيد – ١٩، تتحّور بمرور 
الوقت. وألن كان للغالبية العظمى من الطفرات 
تأثير ضئيل أو معدوم على خصائص الفايروس 
على  تؤثّر  أن  يمكن  الطفرات  هذه  بعض  فإّن 
خصائص الفايروس كأن تزيد على سبيل المثال 
يسبّبه  الذي  المرض  يشتدّ  أو  انتشاره  سهولة 
وأدوات  واألدوية  للّقاحات  مقاومته  تتعزز  أو 
االجتماعية  التدابير  من  وغيرها  التشخيص 

والصّحية العاّمة.
 ٢0٢0 نهاية  في  متحّورات  ظهور  وبسبب 
العاّمة  الصّحة  على  متزايداً  خطراً  شّكلت 
عمدت منظمة الصحة العالمية إلى وضع قائمة 
المثيرة  وتلك  مراقبتها  يجب  التي  بالمتحّورات 
ألنشطة  األولوية  إعطاء  أجل  من  وذلك  للقلق، 

المراقبة والبحث على المستوى العالمي.
وقّررت منظمة الصّحة العالمية أن تطلق على 
المثيرة  وتلك  مراقبتها  يجب  التي  المتحّورات 

من  بدالً  اليونانية  األبجدية  أحرف  أسماء  للقلق 
اسم البلد الذي رصدت فيه للمرة األولى، وذلك 
منعاً إللحاق أّي وصمة بهذا البلد ولتسهيل نطق 

األسماء على عامة الناس.
وفي الوقت الراهن هناك، وفقاً لمنظمة الصحة 
من  للقلق،  مثيرة  متحّورة  نسخ  أربع  العالمية، 
بينها المتحورة ألفا التي انتشرت حتى اليوم في 
حتى  انتشرت  التي  دلتا  والمتحّورة  دولة   ١٩٣
خمس  هناك  حين  في  دولة،   ١70 في  اليوم 
ذلك  في  )بما  مراقبتها  يجب  أخرى  متحّورات 

المتحورة )ميو(.
في  األولى  للمرة  )ميو(  المتحّورة  ورصدت 
كولومبيا، حيث تم اإلبالغ عن إصابات بها في 

عدد من دول أميركا الالتينية وأوروبا.
على  أنّه  العالمية  الصحة  منظمة  وأوضحت   
الّرغم من أّن االنتشار العالمي للمتحّورة )ميو( 
حالياً  ويقّل  انخفض  قد  المتسلسلة  الحاالت  بين 
عن 0.١ في المئة، إال أن انتشارها في كولومبيا 
)٣٩ في المئة( واإلكوادور )١٣ في المئة( يزيد 

باطراد.
يراقبون  الذين  الوراثة  علم  باحثو  ويقول 
إنهم  كورونا  فايروس  من  الجديدة  المتحورات 
من  العديد  تحمل  مقلقة  جديدة  ساللة  اكتشفوا 
السمات المميزة مثل السالالت األخرى، بما في 

ذلك ألفا وبيتا وغاما.
يراقبونها،  التي  المتحورة  بأن  الباحثون  وأفاد   
أنحاء  جميع  في  ظهرت  )سي.١.٢(،  المسماة 
جنوب أفريقيا، وكذلك في سبع دول أخرى في 

أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.
الطفرات  إذا كانت كوكبة  المؤكد ما  ومن غير 
خطورة،  أكثر  ستجعلها  بالمتحورة  الخاصة 

المتحورات  منحت  تغييرات  تحمل  ولكنها 
األخرى قدرة على قابلية االنتقال والتهرب من 

استجابة الجهاز المناعي إلى حد ما.
عالمة  يضم  الباحثين  من  فريق  ويقول 
الوطني  المعهد  من  مور،  بيني  الفايروسات 
لألمراض المعدية في جنوب أفريقيا، إنه يراقب 

هذه المتحورة.
اإلنترنت  على  نُشر  تقرير  في  الفريق  وكتب   
هذه  تأثير  بتقييم  حالياً  )نقوم  أولية  كمطبوعة 
بعد  المضادة  األجسام  تحييد  على  المتحورة 
أو   ،)٢ ـ  كوف  ـ  )سارس  بفايروس  اإلصابة 
جنوب  في   )٢ ـ  كوف  ـ  )سارس  التطعيم ضد 
أفريقيا. ومن السابق ألوانه أن تصنف المتحورة 
باعتبارها متحورة مثيرة لالهتمام أو مثيرة للقلق 
ليست  لذلك  العالمية،  الصحة  منظمة  قبل  من 

لديها تسمية باألبجدية اليونانية حتى اآلن.
الفريق  رئيسة  كيركوف،  فان  ماريا  وأشارت 
التقني المعني بكوفيد – ١٩ في منظمة الصحة 
العالمية، إلى أن القليل جداً من األشخاص الذين 
اكتُشفت  كورونا  بفايروس  إصابتهم  شخصت 

إصابتهم بالمتحورة )سي.١.٢(.
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن عالمة 
الفايروسات في جامعة سيدني األسترالية ميغان 
جاء  الجديدة  بالمتغيرة  االهتمام  إن  قولها  ستين 
وأضافت  عليها.  تحتوي  التي  الطفرات  بسبب 
غير  عدد  على  تحتوي  »المتحورة  أن  ميغان 
في  رأيناها  التي  الرئيسية  الطفرات  من  قليل 
المتغيرات األخرى التي أصبحت فيما بعد ضمن 

تصنيف االهتمام أو القلق«.
حتى  الوقت  بعض  سيستغرق  األمر  إن  وقالت 
يقوم العلماء باالختبارات المعملية لمعرفة ما إذا 

كان الفايروس )أكثر أو أقل فاعلية(.
أكثر  فايروس  إلى  الطفرات  تؤدي  أن  ويمكن   
إلى  أو  الفتك،  أو  االنتشار  ضراوة وقدرة على 

فايروس أضعف.
موت  إلى  تؤدي  الطفرات  بعض  أن  كما 
أن  ستين  وتوقعت  المتحورة.  الفايروسات 
المتحورات  أمام  جيد(  بشكل  اللقاحات  )تصمد 
الدراسات  من  الكثير  إن  قالت  لكنها  الجديدة، 
بقولها  للتأكد من هذا، مطمئنة  تُجرى  أن  يجب 

»ال داعي إلى الذعر حتى اآلن«.
األمراض  في  المتخصص  ونقلت رويترز عن 
مؤلفي  أحد  وهو  ليسيلز،  ريتشارد  المعدية 
الطفرة  اكتشاف  عن  فيها  أعلن  التي  الدراسة 
هذا  بأن  يخبرنا  الطفرة  »ظهور  إن  الجديدة، 
يزال  ال  الفايروس  هذا  وأن  بعد  ينته  لم  الوباء 
وحتى  لنا«.  إصابته  لتحسين  طرقا  يستكشف 
األسرع  البديل  هي  دلتا  متحورة  تزال  ال  اآلن 

انتشاراً في العالم.

تعتبر محاوالت خسارة الوزن من األمور المليئة 
بالتحديات وبالتالي يجب تجنب ارتكاب األخطاء 

التي يمكن أن تفسد خططك.
وفيما يلي بعض األخطاء الشائعة التي يجب 

تجنبها في حال كنت تريد التخلص من الدهون 
العنيدة.

ـ تجاوز اإلحماء
من المهم اإلحماء قبل ممارسة التمارين نظراً 

ألنه يساعد على تجهيز العضالت والقلب 
والرئتين للنشاط البدني، ويقلل خطر اإلصابات.

 ويعني تخطي اإلحماء جعل نفسك 
أكثر عرضة إلصابة في العضالت 

إضافة إلى مشاكل صحية أخرى.
ـ التضارب

من المغري تجربة تمارين 
جديدة من حين آلخر ولكن 

التأرجح بين أنظمة التمارين 
الرياضية ليس تقنية جيدة إذا ما 

كنت تحاول خسارة الوزن. 
ويجب تجربة التمسك بنوع واحد من 
التمارين للحصول على أفضل نتائج.

ـ الهاتف خالل التمارين
التحدث عبر الهاتف أو النظر فيه يمكن أن يؤثر 

على التركيز ومدى فعالية التمرين.
 إذا ما كنت من محبي التقاط صور لتمرينك 
يمكن االنتظار حتى النهاية لفعل هذا حتى ال 

يتعارض مع التمرين.
ـ عدم تحديد أيام للراحة

المبالغة في التمارين يمكن أن تجعل المرء يشعر 
باإلجهاد وتجعله عرضة لالستنزاف واإلصابات.
 وبالتالي من الضروري السماح لجسدك بالراحة 

والسماح أللياف العضالت بالتجدد وأن تنمو 
بشكل أقوى.

 وأخذ راحة سوف يساعد في تحسين األداء.
ـ عدم احتساء السوائل

عند ممارسة الرياضة، ترتفع 
درجة حرارة الجسم ما 

يؤدي إلى اإلجهاد.
 ويمكن لشرب كمية 

كافية من السوائل 
المساعدة في تخفيف 
التوتر وتعزيز أدائك 

العام.
ـ ما يكفي من النوم

عدم الحصول على ما 
يكفي من النوم يمكن أن 

يدمر خطط فقدان الوزن، ومن 
الضروري الحصول على 6 إلى 8 ساعات من 

النوم للسماح للعضالت بالتعافي. والنوم مفيد 
أيضاً في جوانب صحية أخرى، بما في ذلك 

الوظائف اإلدراكية وتحسين الحالة المزاجية، بين 
أشياء أخرى.

الـ27  الدول  من   12 طلبت  ـ  األخبار  مركز 
النمسا  بينها  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء 
المفوضية  من  والمجر،  وبولندا  واليونان 
حدودها  على  حواجز  بناء  تمويل  األوروبية 
رسالة  في  وذلك  المهاجرين،  دخول  لمنع 
الفرنسية  الصحافة  وكالة  عليها  أطلعت 

الجمعة.
الداخلية  للشؤون  المفوضية األوروبية  وردت 
أن  إليها  الرسالة  التي وجهت  يوهانسون  إيلفا 
البلدان تمتلك »إمكانية بناء أسوار والحق في 

ذلك«.
ختام  في  صحافي  مؤتمر  في  إيلفا  وأضافت 
في  االتحاد  دول  في  الداخلية  لوزراء  اجتماع 
لوكسمبورغ »لست ضد ذلك، لكن فيما يتعلق 
باستخدام األموال األوروبية المحدودة لتمويل 
تقل  ال  أخرى  أمور  من  بدالً  األسوار  بناء 

أهمية، فهذه مسألة أخرى«.
جديدة  مقترحات  تقديم  يكن  »لم  أنه  ورأت 
فكرة جيدة« بينما ما زالت المقترحات المتعلقة 
إصالح  خطة  وهي  واللجوء،  الهجرة  بميثاق 
الدول  بين  انقساماً  تثير  المفوضية،  اقترحتها 

األعضاء و»مطروحة على الطاولة«.
للرسالة  الموقعة  الـ١٢  الدول  وزراء  وقال 
لحماية  فعاالً  إجراًء  يبدو  مادياً  »حاجزاً  إن 
الحدود يخدم مصالح االتحاد األوروبي بأسره 
وليس فقط الدول األعضاء الواقعة على الخط 

األول«.
منها  نسخة  أرسلوا  التي  رسالتهم  في  وأكدوا 
أيضاً إلى نائب رئيسة المفوضية مارغريتيس 
سخيناس أن »مراقبة الحدود ال تمنع محاوالت 

العبور بشكٍل غير قانوني«.

وأضافوا أن »هذا اإلجراء الشرعي يجب أن 
يحصل على تمويل إضافي وكاٍف في الميزانية 

األوروبية«.
وبلغاريا  النمسا  داخلية  وزراء  الرسالة  وقدّم 
والدنمارك  التشيكية  والجمهورية  وقبرص 
والتفيا  وليتوانيا  والمجر  واليونان  وإستونيا 

وبولندا وسلوفاكيا.
لمواجهة  قوي  »رد  إلى  الدول  هذه  وتدعو 
والتهديدات  الشرعية  غير  الهجرة  استغالل 
المتنوعة«، بينما تعد المفوضية تعديال لقانون 
تضم  التي  الحر  التنقل  منطقة  شينغن،  حدود 
وأيسلندا  األوروبي  االتحاد  دول  من   ٢٢

وليشتنشتاين والنروج وسويسرا.
أن  ثالثة  دولة  الوزراء »ال يجوز ألي  وكتب 
ضغوط  لممارسة  لدينا  اللجوء  نظام  تستخدم 
والدول  األوروبي  االتحاد  وابتزاز  سياسية 
األعضاء فيه أو الستغالل الوضع الحالي في 

أفغانستان«.
وعبر آالف المهاجرين الحدود بين بيالروس 
واالتحاد األوروبي في ليتوانيا والتفيا وبولندا 
في األشهر األخيرة. ويتهم االتحاد األوروبي 
رداً  هذه  العبور  عمليات  بتنظيم  مينسك  نظام 

على العقوبات األوروبية.
وبدأت بولندا وليتوانيا إنشاء سياج من األسالك 
الشائكة على جزء من حدودهما مع بيالروس. 
النوع  هذا  من  حواجز  أقامت  فقد  المجر  أما 
العضو في  الحدود مع صربيا وكرواتيا  على 
ليس في شينغن خالل  لكن  األوروبي  االتحاد 
أزمة الهجرة في ٢0١5واتبعت سلوفينيا الخط 

نفسه مع كرواتيا.

دائرة   38 أبواب  العراق  فتحت  ـ  األخبار  مركز 
والتدهور  السياسية  االنقسامات  ظل  في  انتخابية 
العملية  إنَّ سير  فني، حيث  خلل  لتوقف  االقتصادي 
االنسحاب  إلى  المصّوتين  من  عدد  تراجع  إلى  أدى 

من مراكز االقتراع.
الجاري  انطلقت صباح يوم األحد ١0 تشرين األول 
المبكرة  التشريعية  لالنتخابات  العام  التصويت  عملية 
وفق نظام الدوائر االنتخابية المتعددة الجديد الذي قسم 
البالد 8٣ دائرة انتخابية في ظل تحديات وانقسامات 

سياسية وتدهور اقتصادي كبير.
انتشاراً  المحافظات،  وباقي  بغداد  العاصمة  وشهدت 
سير  ومنع  الرئيسية  للطرق  تام  وإغالق  مكثفاً  أمنياً 
المطارات  وحركة  أخرى،  إلى  مدينة  من  المركبات 
والقطارات، ورغم أنَّ العراقيين قد عبّروا عن خيبة 
أملهم إذ أنهم ال يرون نتائج لالنتخابات التي يطمحون 
إليها، برزت دعوات بشكٍل مكثف النتخاب الحركات 
قوة  تشكيل  ألجل  والمستقلين  التشرينية  السياسية 

معارضة داخل مجلس النواب المقبل.
عدد  على  موزعة  انتخابية  دائرة   8٣ العراق  وفي 
نظام  ووفق  السكانية،  نسبها  وبحسب  المحافظات 
لمرشح  الناخب  فيه  يصّوت  الذي  األحادي  االقتراع 

واحد فقط.
تقسم بغداد ١7 دائرة انتخابية ويمثلها 7١ نائباً، بينما 
قسمت نينوى ثماني دوائر ولها ٣4 مقعداً، فيما تنتخب 

ست دوائر في البصرة ٢5 نائباً.
وفي ذي قار هناك خمس دوائر، يفوز عنها ١٩ نائباً. 
بينما  نائباً،  لـ١7  مخصصة  دوائر  أربع  بابل  وفي 

تنتخب األنبار ١5 نائباً في أربع دوائر.

أما في ديالى فيوجد 4 دوائر انتخابية يفوز عنها ١4 
مقعداً،   ١٣ ولها  دوائر   ٣ كركوك  في  بينما  نائباً، 

ومحافظة النجف تنتخب ١٢ نائباً في ٣ دوائر.
الدين  صالح  محافظتي  في  االنتخابية  الدوائر  عدد 
وواسط ٣ لكل منهما، ويفوز عن كل واحدة ١٢ نائباً. 
وكذلك لكل من محافظتي كربالء والديوانية ٣ دوائر 
و١١ نائباً، فيما سيكون لمحافظة ميسان عدد الدوائر 

نفسه النتخاب ١0 نواب.
في المثنى دائرتان ولها 7 نواب، وفي السليمانية بإقليم 
ويفوز عنها ١8  انتخابية  دوائر  العراق 5  كردستان 
نائباً، بينما في أربيل 4 دوائر النتخاب ١6 نائباً، وفي 

دهوك ٣ دوائر ويمثلها ١٢ نائباً.
ويتنافس المرشحون على ٣٢٩ مقعداً، بينها 8٣ تمثل 
٢5% من المجموع الكلي خصصت للنساء، باإلضافة 
إلى ٩ مقاعد لألقليات موزعة بين المسيحيين والشبك 

والصابئة واإليزيديين والكرد الفيليين.
نحو  بينهم   ٣٢40 من  أكثر  المرشحين  عدد  ويبلغ 
٩50 امرأة، أي أقل بالنصف من عدد النساء اللواتي 

ترشحن في انتخابات ٢0١8.
ويوجد أيضا 78٩ مرشحاً مستقالً، فيما توزع الباقون 

ضمن قوائم أحزاب وتحالفات سياسية.
العراق الحديث أي ما بعد سقوط نظام  ويتسم تاريخ 
سنية-  )شيعية-  السياسية  باالنقسامات  حسين،  صدام 
قسم  لكل  وبات  الواقع  على  تأثيرها  عكس  كردية(، 

قاعدة جماهيرية له.
عنيفة  احتجاجات  موجة  بعد  االنتخابات  هذه  وتأتي 
أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي السابقة والتي راح 

ضحيتها مئات المحتجين باإلضافة الى عمليات اغتيال 
وخطف طاولت ناشطين بارزين في االحتجاج.

مراقب   ١800 نحو  بإشراف  االنتخابات  وتجرى 
أممي وأوروبي وعربي، وفق بيانات سابقة لمفوضية 

االنتخابات العراقية.
لنحو  الخاص  التصويت  انطلق  الماضية،  والجمعة 
١.٢ مليون ناخب من أفراد األمن، ونزالء السجون 
والنازحين بالمخيمات، وذلك قبل يومين من االقتراع 
العام باالنتخابات البرلمانية وقد بلغت نسبة المشاركة 

.%6٩
أصابت  فنيّة  أعطال  دفعت  االنتخابات  سير  وضمن 
األجهزة اإللكترونية الخاّصة باالنتخابات في مناطق 
إلى  المصّوتين  عراقية،  محافظات  عدّة  من  مختلفة 

االنسحاب من مراكز االقتراع.
وأفاد مراقبون لالنتخابات في العراق، بحدوث أعطال 
فنيّة وتوقف بأجهزة التصويت خالل الساعات األولى 
محافظة  من  كّل  في  االنتخابية  العمليّة  انطالق  من 
وكركوك،  وبابل  بغداد،  العاصمة  وشمال  األنبار، 

فضالً عن محافظة ذي قار جنوبي العراق.
مفوضية  في  المفوضين  مجلس  رئيس  بعدها  ليعلن 
جميع  بأن  خلف  عدنان  جليل  العراقية،  االنتخابات 
أجهزة التصويت عادت للعمل بعد إصالح خلل فني، 

مؤكداً أن جميعها تعمل بسالسة.
وأضاف خلف في مؤتمر صحفي، أن ما حصل من 
خلل فني في بعض أجهزة التصويت كان سببه أخطاء 
بأجهزة  الخاص  اإللكتروني  النظام  يتقبلها  ال  بشرية 
لمراكز  التوّجه  إلى  المواطنين  داعياً  التصويت، 

االقتراع واإلدالء بأصواتهم.

الطاقة  أعلن رئيس منظمة  ـ  األخبار  مركز 
الذرية اإليرانية محمد إسالمي، مساء السبت 
أن إيران تملك أكثر من 120 كيلوغراماً من 

اليورانيوم المخّصب بنسبة 20 بالمائة.
وكشف إسالمي للتلفزيون اإليراني الرسمي: 
مضيفاً:  كيلوغراماً”،  الـ١٢0  تجاوزنا  “لقد 

“لدينا أكثر من هذا الرقم”.
عليهم  كان  أنه  جيداً  يعلم  “شعبنا  وتابع: 
المخصب  بالوقود  تزويدنا  الغربية(  )القوى 
مفاعل  في  الستخدامه  بالمائة   ٢0 بنسبة 

طهران، إال أنهم لم يفعلوا ذلك”.
باألمر،  زمالؤنا  يقم  لم  “إذا  أنه  إلى  وأشار 
في  مشكالت  سنواجه  كنا  أننا  الطبيعي  من 

نقص الوقود النووي لمفاعل طهران”.
الدولية  الوكالة  ذكرت  أيلول  سبتمبر/  وفي 
للطاقة الذرية أن إيران عّززت مخزونها من 
المسموح  النسبة  فوق  المخصب  اليورانيوم 
بها بموجب اتفاق ٢0١5 مع القوى الكبرى.

وتقدر الوكالة امتالك إيران 84,٣ كيلوغراماً 
بالمائة،  اليورانيوم المخصب بنسبة ٢0  من 
تقرير  آخر  وفق  كيلوغراماً   6٢,8 مقابل 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو/ أيار.
تخصيب  إليران  يمكن  ال  االتفاق  وبموجب 
اليورانيوم بما يزيد عن ٣,67 بالمائة، وهي 
نسبة أقل بكثير من عتبة التخصيب بنسبة ٩0 

بالمائة الالزمة لصناعة سالح نووي.

وبريطانيا  وألمانيا  وفرنسا  الصين  وكانت 
والواليات المتحدة قد وافقت على رفع بعض 
حال  في  إيران  على  المفروضة  العقوبات 

قلّصت طهران برنامجها النووي.
السابق  األميركي  الرئيس  انسحاب  بعد  لكن 
 ٢0١8 عام  االتفاق  من  ترامب  دونالد 
تخلت  إيران؛  على  جديدة  عقوبات  وفرضه 

األخيرة تدريجياً عن التزاماتها.
حسين  اإليراني  الخارجية  وزير  وأعرب 
بالده  تفاؤل  عن  الجمعة  اللهيان  عبد  أمير 
النووي  االتفاق  إحياء  بشأن  المحادثات  بأن 
ستؤتي ثمارها، شريطة أن تستأنف الواليات 

المتحدة التزاماتها بالكامل.
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ُمهّجرة من سري كانيه تؤكد بأنها ال تطلب شيئا
ً سوى العودة لمدينتها..

»الشهر الوردي« شهر التوعية لسرطان الثدي...

تستذكر مهجرة من سري كانيه يوم التاسع من 
تشرين األول ٢0١٩ بمشاعر ال يمكن وصفها 
أو الحديث عنها، مؤكدةً بأنها ال تطلب شيئاً إال 

العودة القريبة إلى مدينتهن.
ومرتزقتها  تركيا  احتالل  على  عامان  مر 
لمدينتي سري كانيه، وتل أبيض/ كري سبي في 
شمال وشرق سوريا، خالل هذين العامين يعيش 
والعديد  والحسكة  كقامشلو  مدن  في  المهجرين 
منازلهم  تركوا  أن  بعد  المخيمات،  في  منهم 
الكفاف  على  يعيشون  أمالكهم  وفقدوا  مجبرين 
العودة وال شيء  يريدون  لذلك  يهتموا  لم  لكنهم 

غيرها. 
سري  مدينة  من  مهجرة  وهي  عفدكي  ناريمان 
إنه  تقول  قامشلو  مدينة  في  حالياً  وتعيش  كانيه 
ال يمكنها التأقلم مع فكرة ترك مدينتهم والعيش 
كمهجرة ففي أي مكان تكون فيه تشعر بالغربة 
يمكننا  »ال  تقول:  مدينتها،  إلى  العودة  وتريد 
وصف ما حدث. اليوم الذي هجرنا فيه كان قاتماً 
والتهجير  النزوح  فكرة  مع  يوماً  نتأقلم  لم  جداً، 
المساعدات  تعنينا  ال  ينزف،  زال  ما  جرحنا 

اإلنسانية ال نريد سوى العودة«.
أو  اليوم  هذا  وصف  حاولنا  »مهما  وتضيف: 
الحديث عنه فلن يُعبّر ذلك حتى عن جزء بسيط 
من البركان الذي بداخلنا. نعاني ونتألم يومياً أنا 

وكل من خرج من مدينة سري كانيه مجبراً«. 
ذكريات  دون  العيش  إن  عفدكي  ناريمان  تقول 
الطفولة واألصدقاء والمنزل صعب للغاية وأن 
»واثقة  وأكدت:  جداً،  متعبة  الصفر  من  البداية 
بأن ال أحد من أبناء مدينتي استطاع أن يتقبل أو 

أن يتأقلم مع هذا الوضع، فمهما عملنا أو خرجنا 
أن نصدق  يمكننا  بأي شيء ال  أنفسنا  أو شغلنا 

حتى هذه اللحظة بأن مدينتنا قد احتُلت«.  
في ليلة التاسع من تشرين األول لم ينم أحد منا 
الليلة وتضيف:  تلك  ناريمان عفدكي عن  تقول 
بحالة  الشارع  في  جالسين  الحي  أهالي  »بقي 
غريبة لم يتمكن أحد منا تفسيرها. عادةً كنا نجلس 
مع جيراننا أمام المنزل ونتحدث في العديد من 
إال  والضحك،  بالمزاح  وقتنا  ونمضي  األمور، 
وجوه  في  ننظر  صامتين  بقينا  الليلة  تلك  في 
المجهول«، وتابعت: »في  الغد  بعضنا وننتظر 
الصباح عندما وضعنا الفطور تحت ظل شجرة 
على  للفطور  صورة  التقطت  كعادتنا،  الرمان 
غير عادتي وكأنني شعرت بأنه سيكون الفطور 

األخير«.        
وأردفت: »في ذلك اليوم انطلقنا بشكل جماعي 
إلى خيمة االعتصام التي نصبت قرب الحدود. 
بشكل  نذهب  كنا  الهجوم  سبقت  التي  األيام  في 
منفرد، لكن هذه كانت المرة األولى التي نذهب 
فيها بشكل جماعي. كان لدينا أمل بأننا سنستطيع 
تقديم شيء أو منع الهجوم على المدينة«، مبينةً 
»بقينا هناك لما يقارب الساعة الثالثة والنصف 
في  أزال  ما  كنت  القصف  بدأ  وعندما  عصراً، 

خيمة االعتصام«.
انتابتها  التي  والقلق  الخوف  لحظات  عن  تقول 
أسرتها  على  لتطمأن  المنزل  إلى  حتى وصلت 
»كان وصولي إلى المنزل صعب للغاية، سيطر 
قذيفة  أن  سمعت  أن  بعد  والهلع  الخوف  علي 
ضربت قرب منزلنا. عندما تمكنت من الوصول 

إلى المنزل وجدت جميع أفراد عائلتي بخير«، 
وأضافت: »في تلك اللحظة كنا مصممين على 
له  تتعرض  كانت  الذي  القصف  رغم  البقاء 
المدينة، ولكن بعد إلحاح الحاضرين الذين قدموا 
سوريا  وشرق  شمال  في  مدن  عدة  من  لدعمنا 

خرجنا«.
حال أهالي المدينة كان صعباً للغاية، لم يعرفوا 
ناريمان  تقول  يلجؤون  أين  إلى  أو  يفعلوا  ماذا 
حيال ذلك: »رأينا جارة لنا تبكي في الشارع مع 
أطفالها الستة وطفلها الرضيع في حضنها تنتظر 
زوجها لعله يأتي بسيارة لنقلهم إلى مكان آمن، 

المرأة كانت جديدة على الحي، وخائفة جداً«.
رغم ضيق المكان فقد كانت نحو ست عائالت 
في السيارة إال أنهم لم يقبلوا أن تبقى هذه المرأة 

في الطريق عرضة ألي قذيفة قد تودي بحياتها 
الصعود  منها  »طلبنا  وتابعت:  أطفالها،  وحياة 
فقبلت  زوجها،  عن  األحياء  في  والبحث  معنا 
وعثرنا على زوجها في الطريق فأخذهم ورحلوا 

وال نعرف عنهم شيئاً«. 
ننتقل من  السيارة  ناريمان: »بقينا داخل  نوهت 
حي إلى حي في سبيل عدم الخروج من مدينتنا«، 
تؤكد ناريمان عفدكي لكن ومع اشتداد القصف 
أجبروا على النزوح »كل الطرق كانت مسدودة 
أجبرنا  لذا  مكان،  كل  يجتاح  والقصف  أمامنا 
على الخروج من المدينة وجلسنا لساعات طويلة 

على مشارفها على أمل العودة«. 
خروجهم  على  العامين  يقارب  ما  مرور  بعد 
من سري كانيه ما زالت ناريمان عفدكي تشعر 

منتظرة  زلت  »ما  نفسها  اللحظة  تعيش  كأنها 
العودة إليها، وسأعود إليها بالتأكيد«. 

أما عما يعانيه المهجرون اليوم تقول: »معاناتنا 
جداً  قليلة  النزوح  في  نعيشها  التي  اليومية 
لحظة  عشناها  التي  المعاناة  مع  بالمقارنة 
خروجنا«، وتضيف »شأني كشأن جميع أهالي 
مدينتي، عانينا من صعوبات كثيرة منها العثور 
إلى  باإلضافة  البداية،  على منزل وتأسيسه من 

محاولة تأقلمنا مع الوضع الجديد«.
المهجرين  حال  إلى  عفدكي  ناريمان  وأشارت 
قائلةً:  تهجيرهم  منذ  كبير  بشكل  يعانون  الذين 
خالل  منزل  ايجاد  عائلتي  استطاعت  »ربما 
يومين، لكن العديد من العائالت بقيت في العراء 
لشهور. هناك عائالت أعرفها لم تستطع تأمين 
عمل، ويعيشون وضعاً معيشياً صعباً رغم أنهم 

كانوا ميسورين في سري كانيه«.
من  عام  قبل  شهدت  كانيه  سري  أن  وأكدت 
احتاللها حركة نشاط تجارية ومعمارية وبينت: 
في  أموالهم  المدينة  أهالي  من  العديد  »وضع 
كل  ذهب  وقد  والتجارية  العمرانية  المشاريع 

شيء مع االحتالل«.
وفي ختام حديثها قالت: »يجب علينا وعلى جميع 
نتكاتف رغم جميع الصعوبات  أبناء مدينتنا أن 
هذه  في  لبعضنا  سنداً  نكون  وأن  نعيشها  التي 

االوقات الصعبة«. 

وكالة أنباء المرأة

األول  تشرين  شهر  يُعدُّ  ـ  قامشلو  روناهي/ 
المبكر  الكشف  ألهمية  التوعية  شهر  هو 
ندوات  فيه  وتقام  عالمياً،  الثدي  سرطان  عن 
في  الخصوص  بهذا  للنساء  توعوية  وجلسات 
مختلف بلدان العالم، وتنتشر اإلعالنات المتعلقة 

بهذا الموضوع ويسمى »الشهر الوردي«.

وتأتي األهمية عن الكشف المبكر عن المرض 
الفحص  وينقسم  إلى ٩7%،  الشفاء  نسبة  بزيادة 
فحص  هي  األولى  مراحل  ثالث  إلى  للمرض 
ويتم  فوق،  وما  العشرين  لسن  وتكون  ذاتي، 
باليدين،  الثدي  النظر وتحسس  باستخدام  منزلياً 
الثديين،  وملمس  شكل  في  تغيير  أي  الكتشاف 
ولكن ال يتم االعتماد على هذه الطريقة بالشكل 
الكلي، والمرحلة الثانية هي الفحص السريري، 
استخدام  عبر  تخصيصية  عيادة  بزيارة  وهي 
جهاز الموجات فوق الصوتية الستكشاف أكثر 
عاماً،   40 إلى   ٢0 من  ألعمار  وهي  عمقاً 
المبكر،  الفحص  وهي  الثالثة  المرحلة  أما 
الثدي  تصوير  جهاز  استخدام  عبر  يتم  والذي 
)الماموغرام(، بشكٍل دوري، وحتى في حال لم 

تظهر أية أعراض، وهي لسن 40 وما فوق.
الدكتورة  والسرطان  األورام  أخصائية  وقالت 
أن  سوريا،  في  محلي  لتلفزيون  الفهد،  زاهرة 
يحددها  مراحل،  بعدة  يمر  الثدي  “سرطان 
النجاة  فرص  وتتراوح  وحجمه،  الورم  انتشار 
المرحلة  في  اكتشافه  تم  إذا   % و١00   ٩5 بين 
األولى، لتقل فرص النجاة الى 86% في المرحلة 

الثانية و57% في المرحلة الثالثة”.
أهمية  على  الفهد”  “زاهرة  الدكتورة  وأكدت 
الفحص والكشف المبكر، حيث “يمكن للفحص 
بينما  بنسبة ٢0%  الذاتي أن يكشف وجود ورم 
الكشف السريري عند الطبيب يكشف بنسبة %40 
لترتفع نسبة الكشف باستخدام الماموغرافي إلى 

.”%٩0
بينما عالمات ظهور سرطان الثدي هي كالتالي:
األنسجة  عن  يَختلف  الثدي  في  تثخنًا  أو  كتلة 
المحيطة، أو تغيراً في حجمه أو شكله ومظهره، 

الحلمة  أما  عليه،  الموجد  الجلد  في  تغير  أو 
حصول  أو  الظهور،  حديثة  فهي  المقلوبة 
تقشًُّرا أو توسفًا أو تيبًسا أو تساقًطا في المنطقة 
المصطبغة من الجلد المحيط بالحلمة )الهالة( أو 
الثدي أو  الثدي باإلضافة إلى احمرار جلد  جلد 

تنقيره، مثل جلد البرتقالة.

متى تزور الطبيب؟

إذا وجدِت كتلة أو أي تغيُّر آخر في ثديِك - حتى 
)الماموغرام(  الشعاعية  الثدي  لو كانت صورة 
مع  موعد  بتحديد  فقومي   - طبيعية  األخيرة 

طبيبك للتقييم الفوري.
ف األطباء أن سرطان الثدي يحدث عندما  ويعّرِ
غير  بطريقة  النمو  في  الثدي  خاليا  بعض  تبدأ 
من  أكبر  بسرعة  الخاليا  هذه  تنقسم  طبيعية. 
كتلة  ل  وتشّكِ لتتراكم،  وتستمر  السليمة  الخاليا 
)تنتقل( من خالل  الخاليا  تنتشر  وقد  أو ورًما. 
أخرى  أجزاء  إلى  أو  اللمفية،  العُقَد  إلى  الثدي 

من جسمك.
الموجودة  الخاليا  مع  عادةً  الثدي  سرطان  يبدأ 
اللبني  )السرطان  للحليب  المنتجة  القنوات  في 
العنيف(. يمكن أن يبدأ سرطان الثدي أيًضا في 
يَّة التي يُطلق عليها اسم الفصيصات  األنسجة الغُدِّ
)السرطان الفصيصي الغزوي(، أو في خاليا أو 

أنسجة أخرى داخل الثدي.
بنمط  المرتبطة  العوامل  الباحثون  حدَّد  ولقد 
قد  التي  والبيئية  الهرمونية،  والعوامل  الحياة، 
ولكن  الثدي.  تزيد من خطر اإلصابة بسرطان 
بعض  إصابة  وراء  السبب  الواضح  من  ليس 
األشخاص بالسرطان على الرغم من عدم وجود 
يُصاب  ال  بينما  بهم،  تحيط  خطر  عوامل  أي 
لعوامل  ضين  ُمعرَّ يكونون  آخرون  أشخاص 
الخطر. ويُحتمل أن يحدث سرطان الثدي بسبب 
التفاعل المعقَّد للتكوين الجيني وللبيئة التي تعيش 

فيها.

رسطان الثدي الورايث

بينما يربط األطباء ما يقرب من 5 إلى ١0 في 
المئة من سرطان الثدي بالطفرات الوراثية التي 

تنتقل عبر أجيال العائلة.
التي  المتوارثة  الطفرات  جينات  من  عددًا  د  ُحدِّ
بسرطان  اإلصابة  احتمالية  من  تَزيد  أن  يُمكن 
الثدي. أشهر هذه الجينات هي الجين ١ لسرطان 
الثدي  لسرطان   ٢ والجين   )BRCA١( الثدي 
خطر  من  كالهما  يَزيد  حيث   ،)BRCA٢(

اإلصابة بكّلٍ من سرطان الثدي والمبايض.
لإلصابة  قوي  تاريخ  عائلتَك  لدى  كان  إذا 
السرطان،  أنواع أخرى من  أو  الثدي  بسرطان 
للمساعدة  دم  اختبار  بإجراء  فقد يوصي طبيبَك 
 BRCA في تحديد الطفرات المحدَّدة في الجين

أو الجينات األخرى التي تنتقل عبر العائلة.
باحتمالية  المرتبطة  العوائل  من  العديد  وتشمل 

وظاهرة  أنثى  كونك  الثدي  بسرطان  اإلصابة 
التقدم بالسن تلعب دوراً في ذلك، كما أن التعرض 
تلقيت  حال  في  اإلصابة  فرضية  يزيد  لإلشعاع 
عالجاً شعاعياً على الصدر في مرحلة الطفولة 

أو الشباب، باإلضافة للسمنة والبدانة الزائدة.
في  لديك  الشهرية  الدورة  بدأت  حال  في  كما 
سن مبكر، قبل الثانية عشرة يزيد من احتمالية 

اإلصابة بسرطان الثدي.
متأخرة،  سن  في  األول  طفلك  إنجاب  وأيضاً 
سن  بعد  األول  طفلهن  يلدن  التي  النساء  فمثل 
الثالثين قد يكون لديهن احتمالية أكبر لإلصابة 
هي  تنجب  لم  التي  المرأة  كما  الثدي.  بسرطان 
معرضة لإلصابة أكثر ممن أنجبت مرة أو أكثر.
وأهم سبل الوقاية منه هي ممارسة الرياضة في 
غالبية أيام األسبوع ومحاولة الحفاظ على وزن 

صحي، وعدم السمنة. 
سن  بعد  الهرموني  العالج  من  الحد  ويجب 

الهرموني  العالج  يزيد  قد  الطمث،  انقطاع 
وهنا  الثدي،  بسرطان  اإلصابة  خطر  المرّكب 
العالج  مخاطر  بشأن  الطبيب  باستشارة  ينصح 

الهرموني وفوائده.
الحركات  تقوم  سوريا  وشرق  شمال  وفي 
سنوياً  للتوعية  بحمالت  النسائية  والمنظمات 
الثدي  سرطان  عن  المبكر  الكشف  فوائد  عن 
وطرق الوقاية منها، ولكن بسبب الحظر الكلي 
العديد  في  كورونا  فيروس  تفشي  لمنع  المطبق 
برنامج  أي  اآلن  حتى  يصدر  لم  المناطق،  من 
رسمي من أي جهة معنية بشؤون المرأة ال في 

اإلدارة الذاتية وفي منظمات المجتمع المدني.

قصة الشهر والرشيط الوردي

عام  مرة  ألول  الوردي  اللون  أشرطة  واعتماد 
١٩٩٢، عندما قامت مؤسسة “سوزان كومان” 
أشهر مؤسسة في مجال مكافحة سرطان الثدي 
في  المشاركين  على  وردية  أشرطة  بتوزيع 
بمدينة  الثدي  سرطان  من  للمتعافين  أقيم  سباق 
الحمراء  الشريطة  من  اشتقاقه  وتم  نيويورك، 

المخصصة لمرض اإليدز.
والشهر الوردي هو مبادرة عالمية بدأ العمل بها 
على المستوى الدولي في تشرين األول/ أكتوبر 
باتخاذ  العالم  حول  مواقع  تقوم  حيث   ٢006
لها من أجل  الوردي كشعار  أو  الزهري  اللون 
التوعية من مخاطر سرطان الثدي، كما يتم عمل 
حملة خيرية دولية من أجل رفع التوعية والدعم 

وتقديم المعلومات والمساندة ضد هذا المرض.
العالم  في  السرطان  إصابات  أكثر  أن  يذكر 
عند النساء هي سرطان الثدي، ويأتي بالمرتبة 
اإلصابات  جميع  بين  االنتشار  بكثرة  الثانية 
عند الجنسين، حيث أشارت إحصائيات منظمة 
“حاالت  أن  إلى   ٢0٢0 لعام  العالمية  الصحة 
عالمياً  حالة  المليوني  تجاوزت  الثدي  سرطان 

وأودى بحياة أكثر من 685,000 شخص”.

منذ  لها،  مباراة  أول  رادوكانو  إيما  خسرت 
للتنس،  المفتوحة  أمريكا  بلقب بطولة  التتويج 
ساسنوفيتش  أليكسندرا  أمام  الماضي،  الشهر 
6-٢ و6-4 في الدور الثاني بمنافسات إنديان 

ويلز.
وبدا أن الالعبة البريطانية )١8 عاماً( ال تُقهر 
في فالشينغ ميدوز، إذ لم تخسر إيما رادوكانو 
أي مجموعة، خالل  التصفيات  من  الصاعدة 
عشر مباريات في طريقها لتحقيق أول ألقابها 

بالبطوالت األربع الكبرى.
االستاد  أضواء  تحت  اختلفت  القصة  لكن 
إيما  افتقدت  إذ  كاليفورنيا،  صحراء  بجنوب 
رادوكانو الدقة والطاقة، وارتكبت العديد من 

األخطاء السهلة.
عندما   ،١7 للمصنفة  واعدة  البداية  وكانت 
تحكمت في اإلرسال، لكن منافستها من روسيا 
األخطاء،  استغلت  المصنفة  غير  البيضاء 

وانتزعت المجموعة األولى.
إيما رادوكانو للكسر مجدداً  وتعرض إرسال 
لتتقدم  كافحت  لكنها  الثانية،  المجموعة  في 

.٢-4
وفازت  ساسنوفيتش  أليكسندرا  وانتفضت 
بآخر أربعة أشواط، وحسمت االنتصار حين 
خارج  بضربة  اإلرسال  رادوكانو  إيما  ردت 

الملعب.

المنشطات  لمكافحة  العالمية  الوكالة  أبطلت 
لمكافحة  موسكو  مختبر  اعتماد  )وادا(، 
المرتبط  االمتثال  عدم  بسبب  المنشطات، 

بالمعايير واألخالق.
المنشطات  العالمية لمكافحة  الوكالة  وأعلنت 
سحب  وتم  التنفيذية.  لجنتها  قرار  عن 
منذ  مؤقت  بشكل  موسكو  مختبر  اعتماد 
موسكو  مختبر  وبإمكان  ثان٢0٢0.  كانون 
للتحكيم  الدولية  المحكمة  أمام  االستئناف 
الرياضي )كاس( في غضون ٢١ يوماً. وفي 

٢0١٩ تم اعتبار مختبر موسكو غير ممتثل 
في  تالعب  وادا حدوث  اكتشاف  بعد  للوائح 

بعض البيانات المستخرجة من المختبر.
في  كدولة  المشاركة  من  روسيا  تتمكن  ولم 
فضائح  بسبب   ٢0٢0 طوكيو  أولمبياد 
السابقة  االدعاءات  أعقبت  التي  المنشطات، 
حول وجود نشاط ممنهج لتعاطي المنشطات 
أولمبياد  خالل  حكومية  جهات  رعاية  تحت 

سوتشي الشتوي عام ٢0١4.

عجلة النشاطات الرياضية في إقليم 
الجزيرة تعود للدوران مجدداً

ميسي: الدوري الفرنسي أقوى من الليغا...

إيما رادوكانو تخسر ألول مّرة 
بعد التتويج بأمريكا المفتوحة

وادا ُتبطل اعتماد مختبر موسكو 
لمكافحة المنشطات

عادت  لفترة  التوقف  بعد  ـ  قامشلو  روناهي/ 
إقليم  في  للدوران  مجدداً  الرياضة  عجلة 
للتدريبات،  بالنزول  األندية  وبدأت  الجزيرة، 
وانطلقت نشاطات المدارس الكروية، وافتُتحت 
الصاالت الرياضية لمختلف األلعاب القتالية مثل 

التايكواندو والكاراتيه.

وكانت النشاطات الرياضية توقفت بإقليم الجزيرة 
 ،٢0٢١/١0/7 وحتى   ،٢0٢١/٩/٢5 بتاريخ 
بسبب تطبيق الحظر الكلي من قبل خلية األزمة 

فيروس كورونا  لتفشي  منعاً  الجزيرة،  إقليم  في 
وذلك بعد زيادة حجم اإلصابات في اإلقليم.

وبدأت المالعب بفتح أبوابها في مختلف المناطق 
ومنها  للمالعب  الروح  وعادت  الجزيرة  إقليم 
ملعب شهداء الثاني عشر من آذار بمدينة قامشلو 
الذي يستقبل المواطنين على المضمار لممارسة 
الرياضة من مشي وجري، وكذلك على المالعب 
الجهاد  مدرسة  تمارين  ستبدأ  ضمنه  الترابية 
ستبدأ  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  وعلى  الكروية، 
تمارين رجال الجهاد استعداداً للدوري السوري 

استعداداً  الجزيرة  إقليم  وأندية  األولى،  للدرجة 
ومدرسة   ،٢0٢٢ ـ   ٢0٢١ الكروي  للموسم 
براتي الكروية والتي تضم حوالي أكثر من 75 

طفالً.
 وعلى ملعب قنديل الترابي بحي الهاللية عادت 
تدريبات النادي لمختلف الفئات ولكال الجنسين، 
بقامشلو  الكاراتيه  صاالت  افتتحت  وكما 
أخرى  مناطق  وفي  الحسكة  في  والتايكواندو 
باإلقليم، وكل ذلك يأتي ضمن استعدادات الفرق 
والمراكز والمدارس الرياضية للموسم الرياضي 

٢0٢١ـ ٢0٢٢.
المالعب  في  والبطوالت  الدوريات  ستبدأ  كما 
مختلف  في  وسباعيات  سداسيات  المغطى 
كبيراً  جماهيرياً  حضوراً  تشهد  والتي  المناطق 

ومشاركات بعشرات الفرق الشعبية.
االتحاد  في  القدم  كرة  مكتب  حدد  جانبه  من 
مدربين  دورة  وإدارة  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 
الساعة  القادم  األربعاء  يوم   )roj..c( القدم  كرة 
العاشرة صباحاً موعد إقامة اختبارات المدربين 
الذين شاركوا بالدورة، ودعتهم بالتواجد باللباس 
بمقر  صباحاً  والنصف  التاسعة  الساعة  الموحد 

االتحاد الرياضي بمدينة قامشلو.
 ،٢0٢١/٩/١8 بتاريخ  بدأت  الدورة  وكانت 
تطبيق  بسبب  كامالً  برنامجها  تكمل  لم  ولكنها 
األونالين  نظام  عبر  واستمرت  الكلي  الحظر 

»واتس آب« وكانت بمدينتي قامشلو ورميالن.
للمرة  توقف  قد  الرياضية  النشاطات  وكانت 
ذلك  وأثر  اآلن  وإلى  آذار ٢0٢0  منذ  الخامسة 
 ٢0٢١ ـ   ٢0٢0 الرياضي  الموسم  على  سلباً 
الماضي، وحتى بداية انطالق الموسم الرياضي 
المدربين  دورة  حصص  قلصت  حيث  الجديد 
»أون  آب  الواتس  على  واستمرت  القدم  لكرة 
الين« باإلضافة إلى دورة التايكواندو، كما كان 
المفترض أن تبدأ البطوالت المختلفة في اإلقليم 
أن  على  لفترة  تأجلت  التوقف  هذا  بسبب  ولكن 
الفترة  في  الرياضية  الروزنامة  لتطبيق  تعود 

القادمة.

باريس سان جيرمان  ليونيل ميسي، نجم  كشف 
الفرنسي،  الدوري  بطولة  عن  المبدئي  انطباعه 

مقارنةً بنظيرها اإلسباني.
وقال ميسي في حوار مع مجلة فرانس فوتبول 
»لم أتواجد في فرنسا منذ فترة طويلة، ولم ألعب 
الكثير من المباريات، لذا من الصعب استخالص 

نتائج دقيقة«.
فإنه دوري  للوهلة األولى،  ليو »لكن  واستدرك 
يتمتع بقدر كبير من القوة واللياقة البدنية أكثر من 

الدوري اإلسباني«.
أوضح أيقونة برشلونة السابق »هنا تبدو الفرق 
وسط  المباريات  في  قوي  والتنافس  أقوى، 
مساحات قليلة، ومعظم الالعبين أقوياء للغاية«.

يزال  ال  »لكن  األرجنتين  منتخب  قائد  استطرد 
عن  الكامل  رأيي  أعطي  أن  نسبياً  المبكر  من 
الدوري الفرنسي، ألن مشاهدة المباريات شيء، 

والتواجد على أرض الملعب شيء آخر«.
إس  بي  لصفوف  انضم  ميسي  ليونيل  أن  يُذكر 
حر  انتقال  في صفقة  الجاري  العام  جي صيف 

بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة.
يمتد لعامين،  ووقّع ميسي مع بي إس جي عقداً 
التمديد  إمكانية  مع   ٢0٢٣ صيف  في  سينتهي 

لموسم إضافي.
رصيده  يفتتح  لم  األرجنتيني  النجم  أن  يُذكر 
هدفاً  سجل  بينما  وان،  الليغ  في  بعد  التهديفي 
الثانية  الجولة  بمباراة  في شباك مانشستر سيتي 

لدوري أبطال أوروبا.

للفرق  توقعاته  عن  ميسي،  ليونيل  كشف  كما 
أوروبا،  أبطال  دوري  لقب  حصد  على  القادرة 
هذا الموسم، وقال: »الفوز بدوري األبطال حلم 
يعمل  حيث  جيرمان(،  سان  )في  هنا  الجميع 
النادي على تحقيق هذا الهدف منذ بضع سنوات، 

وكان قريبًا منه في اآلونة األخيرة«.
أيًضا  أنا  الشخصي،  المستوى  »على  وأضاف: 
أحب الفوز بدوري األبطال مرة أخرى، كما قلت 
عندما كنت في برشلونة، ألنها بطولة جيدة جدًا، 

ومن الصعب للغاية التتويج بها«.
حالياً  مسلطة  األضواء  أن  »صحيح  وواصل: 

بدوري  بالفوز  يتعلق  فيما  جيرمان،  سان  على 
األبطال، لكن هناك فرقًا أخرى قوية جدًا، مثل 
سيتي  ومانشستر  يونايتد  ومانشستر  تشيلسي 
ميونخ..  وبايرن  ميالن  وإنتر  مدريد  ولاير 

جميعها فرق رائعة«.
واختتم: »لدينا العبون رائعون في سان جيرمان، 
البعض  لكن ال يزال يتعين علينا معرفة بعضنا 
للفوز  كفريق  اللعب  وعلينا  كمجموعة،  جيدًا 
إننا ما زلنا  بألقاب مهمة.. هذا ما يجعلني أقول 
نقف خطوة إلى الوراء، مقارنةً بهذه األندية التي 

لديها خبرة جماعية أكبر منا«.
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فترات االختالالت الدولّية

من لبنان إلى أفغانستان!

نوروز أحمد: واجبنا إنهاء االحتالل التركي
عبد الله بن بجاد العتيبي ألراضينا المحتلة

 )باحث وكاتب(

»فظيٌع جهُل ما يجري... وأفظُع منه أن تدري«، 
بهذا البيت الشعري للشاعر اليمني الراحل عبد 
الدولية  التغييرات  وصف  يمكن  البردوني  هللا 
المنطقة  في  المتحولة  واالستراتيجيات  الكبرى 
والعالم، فالجاهل بهذه التحوالت يتخبط والعارف 

بها يقلق.
تحليالً  يعد  لم  دولياً  األميركي  الدور  تراجع 
أمراً  بات  بل  للمستقبل  استشرافاً  وال  رؤيوياً 
الروسية  والتدخالت  مدوية،  أحداث  في  واقعاً 
التراجع  مع  بالتوازي  تحدثان  الصيني  والتمدد 
األميركي، ومنطقة الشرق األوسط في قلب هذه 
بنسب  فيها  وتؤثر  بها  تتأثر  الدولية  التحوالت 
مهمة  تبعات  ذلك  ولكل  وتأثيراً،  تأثراً  متفاوتة 

على الدول، والشعوب واقعاً ومستقبالً.
وإن  تتغير  لم  المنطقة  في  الكبرى  المشاريع 
مؤثرة،  وتغييرات  تطورات  عليها  طرأت 
اإليراني  المشروع  هي  الثالثة  فالمشاريع 
الطائفي، والمشروع التركي التمددي ومشروع 
اتجهت  فإيران  العربي،  واالعتدال  االستقرار 
ضد  المنطقة  في  العدائية  سياساتها  لتصعيد 
العراق وكرده، وفي سوريا ولبنان واليمن حيث 
تكثيف استهداف السعودية بالصواريخ الباليستية 
التركي  األصولي  والمشروع  والمسيّرات، 
اإلخواني ما زال قائماً، وإن بوتيرة أخف بعدما 
التقارب مع مصر  لهزائم موجعة وبدأ  تعرض 
يتخَل عن  بعد ولم  ينسحب  لم  واإلمارات، وإن 

ليبيا ودوره فيها وفي شرق المتوسط.
على  ُمصراً  زال  ما  العربي  والمشروع 
والتركيز  التسامح  ونشر  واالعتدال  االستقرار 
السعودية  فنجاحات  والمستقبل،  التنمية  على 
باألمل  المنطقة  فضاء  تمأل  واإلمارات  ومصر 
خير  واألرقام  والمستقبلي  الحاضر  واإلنجاز 
شاهٍد. في ظل تراجع الدور األميركي وصعود 
اإليراني  للمشروع  متصدية  كدولة  إسرائيل 
بانضمام دولتين  أكثر قوة  السالم  أصبح محور 
خليجيتين له هما اإلمارات والبحرين وذلك بعد 

العالقات األطول مع دولة قطر من قبل.
إلى  المتراجعة  أميركا  تسعى  أن  الطبيعي  من 

عدم التفريط في حلفائها بشكٍل مستعجٍل وصادٍم، 
ومن هنا فوزير خارجيتها أنتوني بلينكن، ذهب 
إلى فرنسا بعد أزمة الغواصات الكبيرة ومستشار 
قام بجولة عربية  القومي جيك سوليفان،  األمن 
شملت السعودية ومصر واإلمارات، وبحثت في 
فأميركا  والعالم،  المنطقة  في  الساخنة  الملفات 
وطمأنتهم  الحلفاء  لدى  المخاوف  لتهدئة  تسعى 
المستعجلة ذات  الكبرى  القرارات  بعد عدٍد من 

الدالالت غير الودية التي نتجت عنها.
حساباتها  من  الكثير  تعيد  أن  عليها  تركيا   
اإليراني  والنظام  واإلقليمية،  الدولية  وعالقاتها 
المستمر  اإلصرار  تؤكد  متعددة  رسائل  يرسل 
على فكرة »تصدير الثورة« وبسط النفوذ ونشر 
التشدد  بمعنى  صقور  كله  نظام  في  الهيمنة، 
االكتراث  عدم  وإظهار  والطائفي،  السياسي 
بالمفاوضات النووية مع الرفض والعنت وعدم 
النووية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  التعاون 
وسوريا  ولبنان  العراق  سيادة  وانتهاكات 
عن  النظام  مسؤولو  ويتحدث  مستمرة  واليمن 
جيوٍش خارج إيران تم بناؤها لخدمة المشروع 
اإليراني، ومحاوالت التمدد تتجه نحو باكستان 

وأفغانستان وأذربيجان.
كان اليسار العالمي داعماً رئيساً لثورة الخميني، 
وقد تغنى رموز اليسار في العالم بها، واندفعت 
نفسه  اليسار  وهو  الدعم  ذلك  في  كبيرة  أسماء 
الذي يصر على دعم جماعات اإلسالم السياسي، 
ويحتفظ معها بعالقاٍت عميقة تاريخياً وتنظيمياً، 
عبر  وأميركا  أوروبا  في  انتعاشاً  يشهد  وهو 
»اليسار الليبرالي« الذي باتت بعض أطروحاته 
وتوجهاته تهدد الحزب الديمقراطي باالنقسامات 
النظام  مع  التساهل  قاد  وهو  واالنشقاقات، 
اإليراني واالتفاق النووي، ودعم في الوقت ذاته 
عدد  في  الكبرى  واالضطرابات  الفوضى  كل 
من الدول العربية إبان ما كان يُعرف »بالربيع 
العربي«. ميليشيا الحوثي التي يعلم العالم أجمع 
أنها ال تتحرك سياسياً وعسكرياً إال بتوجيه ودعم 
مباشر من النظام اإليراني تحظى بمجاملة دائمة 
من أميركا والدول الغربية، وال تمارس عليها أي 
ضغوطاٍت دولية فعلية حتى وهي ترتكب أفظع 
الجرائم، وتصنف على أنها »جرائم الحرب«، 
اليمني  الشعب  وتقتل  اليمنية  الدولة  وتختطف 
بالجوع والفقر والفساد وبالقوة العسكرية، وهو 
أمٌر كان على طاولة البحث في لقاء ولي العهد 

السعودي مع مستشار األمن القومي األميركي.
في  حالً  والحوار  التفاوض  أعلنت  باكستان 
بعد  باكستان«  »طالبان  حركة  مع  عالقتها 
أفغانستان  على  »طالبان«  حركة  سيطرة 
سياسٌي  محوٌر  األصوليات  وانتعاش  بالكامل، 
والمستقبل  الواقع  في  والتأثير  األهمية  بالغ 
الباكستانية  الهندية/  القريب والبعيد، فاألصولية 
هي  اإلخوانية  واألصولية  اإليرانية  واألصولية 
فكرياً  بينها  التأثير  وينتقل  متداخلة،  أصولياٌت 
وباكستان  الهند  من  تمتد  مساحة  في  وسياسياً 
شرقاً وصوالً إلى المغرب العربي غرباً مروراً 
بالعديد من الدول اإلسالمية كتركيا ودول جنوب 
التنظيمية  االمتدادات  عن  فضالً  آسيا،  شرقي 
دولياً وفي الغرب تحديداً، ومن هنا فرفض أخذ 
هذا العامل المهم باالعتبار، أو التقليل من شأنه 
السياسية  الرؤية  في  فقٍر  عن  يُعبّر  موقٌف  هو 
الدولية  والتحوالت  والتغيرات  بالواقع  والوعي 

التي تجري على قدٍم وساٍق.
لها  تروج  التي  المقوالت  أخطر  من  واحدة 
جماعة »اإلخوان« وجماعات اإلسالم السياسي 
والمتحالفون معها من اليسار واليسار الليبرالي 
هي أن »األصولية« انتهت، وجماعات اإلسالم 
وبالتالي  مبرماً،  قضاًء  عليها  قضي  السياسي 
لمكائدها  االنتباه  وال  بها  االنشغال  عدم  يجب 
تعج  بينما  واستراتيجياتها،  أساليبها  وتطور 
وسائل اإلعالم بأخبار وتطورات هذه الجماعات 

وتأثيراتها.
السياق هو  تداوله في هذا  تم  الذي  الخبر األهم 
ما تم اإلعالن عنه في مصر من إحباط مخطٍط 
كامٍل إلعادة إحياء جماعة »اإلخوان«، ورصد 
ماليين الدوالرات وشبكة معقدة من »التنظيم« 
العمل  بين  المستمر  والتواصل  و»التمويل«، 
للجماعة،  الدولي«  »التنظيم  مع  مصر  داخل 
في  القابعين  الجماعة  قيادات  بعض  وبتأثير 

التي  الضغوط  كل  مع  هذا  المصرية،  السجون 
المصرية  الدولة  ويقظة  الجماعة  لها  تتعرض 
وشعبها تجاه شرور هذه الجماعة الذي يعرفونه 

جيداً فكيف بغيرها؟
اإلخوانية  »النهضة«  حركة  تتحرك  تونس  في 
اختالفاٍت  وإظهار  جلٍد  وتغيير  بتقلباٍت  وتقوم 
ومهاجمة قياداٍت مثل الغنوشي لإليحاء بأن شيئاً 
والتجربة  والتاريخ  الجماعة،  هذه  في  تغير  قد 
والواقع تؤكد أن هذا كله مجرد فرقعاٍت إعالمية 
ال تعني أي تغير حقيقي، بل هو عمٌل براغماتٌي 
يقودها  التي  الداخلية  المتغيرات  مع  للتعايش 
الرئيس التونسي بدعٍم شعبي واسعٍ حفاظاً على 

الجماعة ودورها وتأثيرها.
تصعد  الدولية  االختالالت  فترات  ففي  أخيراً 
وتنظيمات،  ومنظمات  وشعوب  وأمم  دول 
وتهبط أخرى والحاكم في ذلك كله هو المعرفة« 

والوعي والرؤية والغاية.

طارق الحميد )إعالمي وكاتب(

ال يمكن فهم بعض األخبار إال عندما ننظر إليها 
كصورة متكاملة ولو تباعدت الجغرافيا واختلفت 
القضايا، واليوم نحن أمام خبرين في يوم واحد 
عاجلة،  كأخبار  األنباء  وكاالت  بهما  طارت 

تلخص مسيرة العبث بقضايا أشغلتنا مطوالً.
الخبر األول كان بأن »شبكة كهرباء لبنان توقفت 
تماماً عن العمل« يوم السبت، ومن المستبعد أن 
أخرى،  عدة  أليام  أو  االثنين،  نهار  حتى  تعمل 
وأن هناك محاوالت لالستعانة بمخزون الجيش 

من زيت الوقود لكن ذلك لن يحدث قريباً.
والخبر الثاني هو لقاء وزير خارجية »طالبان« 
مع وفد أميركي في الدوحة، أيضاً يوم السبت، 
المتحدة  الواليات  األفغاني  الوفد  طالب  حيث 
المركزي،  البنك  احتياطي  عن  الحظر  برفع 
وكان قد أعلن مسؤول في طالبان أن واشنطن 
»كورونا«  لفيروس  مضادة  لقاحات  ستقدم 
لألفغان، وأن وفد »طالبان« ركز في اجتماعه 
اإلنسانية  المساعدات  على  األميركيين  مع 

ومناقشة فتح صفحة جديدة بين البلدين.
كانت  دولة  أمام  نحن  األول  الخبر  في  حسناً 
ذات يوم مصدر إشعاع حتى تدخلت بها إيران، 
باتت  التي  فيها ميليشيا »حزب هللا«  وأصبحت 
فوق الدولة وتمارس كل األعمال الممنوعة ليس 
ووصلت  حدودها،  تخطى  بل  وحده  لبنان  في 
وأميركا  وأفريقيا  وسوريا  واليمن  العراق  إلى 

الجنوبية حيث اإلرهاب واالتجار بالمخدرات.
والنتيجة المحصلة لكل هذا الخراب اإليراني في 
لبنان على يد »حزب هللا« أن شبكة كهرباء لبنان 
توقفت تماماً في سابقة خطيرة للغاية، حيث لبنان 

الذي تصوره إيران جبهة مقاومة وممانعة تريد 
محو إسرائيل من الخريطة!

أما بالنسبة لخبر أفغانستان فنحن أمام من يدعون 
أنهم مجاهدون وأضاعوا عقوداً بإيواء إرهابيين 

تحت شعار  للحكم  أنفسهم وعادوا  يطوروا  ولم 
المساعدات  يستجدون  واآلن  اإلسالمية  اإلمارة 

األميركية!
الجهاد  هذا  كل  وبعد  اليوم،  اإلسالمية  اإلمارة 

وإرهاباً  وعنفاً  أهلية  حروباً  إال  كان  ما  الذي 
جديدة  صفحة  فتح  تريد  فجأة  لألفغان،  وقمعاً 
مع أميركا، وتناقش مع واشنطن وبعد كل هذه 
المساعدات  تلقي  المزيفة  والشعارات  الحروب 
اإلنسانية األميركية، كما تناقش مع األميركيين 
المركزي،  البنك  احتياطي  عن  الحظر  رفع 
لفيروس  المضادة  اللقاحات  واشنطن  وتقديم 

»كورونا« لألفغان.
فهل هناك مأساة أكبر من مأساتي هذين البلدين؟ 
األرواح  وضياع  العبث  على  دليل  هناك  هل 
المجاميع  هذه  فعلت  مثلما  والوقت،  والمقدرات 
»طالبان«، و»حزب هللا« باسم الدين والممانعة 

والمقاومة؟
وأفغانستان  لبنان  ساعدنا  لو  إنه  قائل  يقول  قد 
لكانت حالهما أفضل، وهذا الكالم نفسه يقال عن 
صحيح،  غير  كالم  وهذا  غزة،  في  »حماس« 
فتلك الجماعات باألساس غير معنية ببناء دولة 
وال حقن دماء أو تحقيق استقرار أو لحمة وطنية 
حتى  وال  التعليم  وال  بالتطوير  معنية  وغير 
فكل همها هو  دولة،  أي  بأقل مسؤوليات  القيام 
التدميرية  أجندتها  وتطبيق  الحكم  إلى  الوصول 
العيش  الجماعات  تلك  أبناء  حتى  يقبل  ال  التي 
تحت ظلها، وإن عاشوا فإنهم يعيشون عالماً آخر 

غير الذي يعيشه الناس.
وعليه فإن العاقل من يتعظ ويجب أن يقال بأن 
أو  العبث  هذا  قبول  يمكن  وال  كفى  تعني  كفى 

مسايرته قطعاً.

سوريا  لقوات  العامة  القيادة  عضوة  أوضحت 
التركي  االحتالل  أن  أحمد  نوروز  الديمقراطية 
لكري سبي وسري كانيه جاء في إطار مؤامرة 
الدولية،  القوى  الكرد بدعم من  كبرى لتصفية 
القيام  دمشق  حكومة  على  أن  إلى  وأشارت 
السورية  األرض  عن  الدفاع  في  بمسؤولياتها 
التركي  االحتالل  إلنهاء  »قسد«  مع  والتنسيق 

لألراضي السورية المحتلة.
معها  هاوار  وكالة  أجرته  حوار  في  ذلك  جاء 
الحتالل  الثانية  السنوية  الذكرى  عن  للحديث 
منطقتّي سري كانيه وكري سبي من قبل المحتل 

التركي والفصائل المرتزقة الموالية له.  
وجاء في نص الحوار:

ومرتزقتها،  تركيا  احتالل  على  عامان  -مرَّ 
ذلك  جاء  سبي،  وكري  كانيه  سريه  مدينتي 
الرئيس  تركيّة؛ وإعالن  أمريكيّة  مباحثات  بعد 
كيف  سوريا،  من  االنسحاب  ترامب  األمريكي 

تُقيّمون هذا االتفاق؟
شهد عام ٢0١٩ في بداياته مباحثات مكثفة بيننا 
التركي  الجانبين  بين  وأيضاً  األمريكيين  وبين 
ما  حول  تدور  النقاشات  وكانت  واألمريكي، 
األتراك  كان  اآلمنة،  المنطقة  تركيا  تسميها 
وشرق  بشمال  مناطق  في  بالبقاء  يطالبون 
مع  بالتعاون  فيها  مراقبة  نقاط  ويقيموا  سوريا؛ 
سوريا  قوات  وانسحاب  األمريكية،  القوات 
الديمقراطية، نحن رفضنا تلك المطالب، ألننا لم 

نشكل يوماً خطراً على الدولة التركية.
قدمنا مقترحات عديدة لسد الطريق أمام التصعيد 
في  الدولي  للتحالف  قوات  تنتشر  أن  بينها  من 
السوريون  المهّجرون  يعود  وأن  المنطقة،  هذه 
دون أي عوائق وتقديم الدعم لهم لم نتوصل ألي 
أن  أرادت  المضمار، وتركيا  ذلك  في  تفاهمات 
كانت  لقد  مسدود،  إلى طريٍق  المباحثات  تصل 
أمريكية  وبموافقٍة  البداية  منذ  واضحة  نواياهم 
بدأ العدوان التركي على المدينتين بعد انسحاب 

قوات التحالف الدولي.
-إلى أي مدى أثَّر العدوان التركي على عمليات 
القضاء على خاليا داعش؟ وهل شّكل العدوان 
في  األمن  وتهديد  الخاليا  تلك  لتنشيط  دافعاً 

المنطقة؟
في  داعش  ضد  المعركة  تكن  لم  الحقيقة  في 
لسنوات  بقاؤهم  شّكل  لقد  األمر  نهاية  الباغوز 
البادية  في  عليها  سيطروا  التي  المناطق  في 
ينفذون  كانوا  الجغرافيا،  تلك  على  حاكميتهم 
على  مختلفة  مناطق  في  وعمليات  هجمات 
كبير في  بشكٍل  قواتنا  انشغلت  لقد  شكل خاليا، 
القضاء على بؤر تلك الخاليا وتحقيق األمن في 
المناطق الجنوبية، عند بدء تركيا هجومها كان 
من الضروري نقل المقاتلين بأعداٍد كبيرة على 
الجبهة مع تركيا ومرتزقتها، وقد أثّر ذلك بشكٍل 
واستفادت  داعش،  خاليا  محاربة  على  كبير 
من  عناصرها  باستقدام  ذلك  من  داعش  خاليا 
والعمل  وتنظيمهم  العراقية  األراضي  داخل 
وفق تكتيكاٍت جديدة، ويمكننا القول إن العدوان 
التركي أحيا بشكٍل كبير نشاط داعش من جديد 

بعد أن شارفت قواتنا على إنهاء ذلك الخطر.
تشرين  في  الرقة  مدينة  تحرير  حملة  -أثناء 
لقوات  كركوك  تسليم  عام ٢0١7 جرى  األول 
الحشد الشعبي، وعقب تحريرها بأشهر انسحبت 
القوات الروسية من عفرين واحتلتها تركيا بعد 
الباغوز  تحرير  وبعد  لقواتكم،  تاريخية  مقاومة 
سبي،  وكري  كانيه  سري  من  أمريكا  انسحبت 
بدأ  العدوان  أن  وخاصةً  ذلك،  من  نستنج  ماذا 
في ذكرى المؤامرة الدولية على القائد أوجالن؟

استهداف الكرد بالدرجة األولى هو هدف الدولة 
تركيا  فنوايا  أحد  على  يخفى  ال  وهذا  التركية 
إنهم مصممون  الكردية،  القضية  إزاء  واضحة 
تعمقنا  لو  أساساً  القضية،  لهذه  ال حل  أنه  على 
يمكن  في سوريا  المتسارعة  األحداث  في  قليالً 
فهم أسباب تحريك تركيا للمجموعات المرتزقة 
أنفسهم  على  أطلقوا  ممن  لهم،  الكبير  ودعمها 
اسم الجيش الحر، باإلضافة إلى القاعدة وداعش 
من  جزءاً  المجموعات  تلك  هجمات  وكانت 

مخطٍط تركي.
نتائج  تحقيق  في  المجموعات  تلك  فشل  عند 
ملموسة على أرض الواقع باشرت تركيا الدخول 

المتطورة،  وبمعداتها  بجيشها  الحرب  هذه  في 
الديمقراطية  سوريا  لقوات  انتصار  كل  وعقب 
ودحر تلك المجموعات؛ كانت تركيا ترى ذلك 
ليتقبلوا  يكونوا  ولم  لها  بالنسبة  الموت  بمنزلة 

ذلك.
لهذا هاجموا عفرين وفي مخطٍط إقليمي استولوا 
استهداف  إطار  في  ذلك  وكان  كركوك  على 
يلعبون  الكرد  أن  وخاصةً  الكردي،  الشعب 
الديمقراطية  األمة  مشروع  في  طليعياً  دوراً 
ما  وهذا  السورية  الشعوب  جميع  بمشاركة 
وأيضاً  مخططاتها،  على  خطراً  تركيا  تراه 
األنظمة االستبدادية ترى ذلك المشروع خطراً 
عليها، فاتحاد الشعوب ينسف جميع المؤامرات 

والمخططات القائمة.
لبدء  يوماً  األول  تشرين  من  التاسع  اختيار 
أن  مفادها  للتذكير  تركية  رسالة  هي  العدوان 
فجميعنا  مستمرة،  التصفية  وعملية  المؤامرة 
يعلم أن المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد 
أوجالن في ذلك اليوم لم تحقق النتائج المرجوة 

بالنسبة لتركيا.
الدولي  التحالف  أننا قضينا مع  الرغم من  على 
على داعش الذي كان يهدد العالم بأسره، إال أنهم 
يتجاهلون ذلك الدور الكبير الذي لعبناه نيابة عن 
ضد  التركية  الدولة  مع  تحالفات  شهدنا  العالم، 
مناطق شمال وشرق سوريا، وتحولوا إلى جزء 
من المخطط التركي، أودُّ اإلشارة هنا إلى شيٍء 
مهم وهو أن تركيا ليست وحدها التي تقوم بكل 
كان  عفرين  احتلت  فعندما  المخططات،  هذه 

هناك تعاون وثيق مع روسيا وموافقة األخيرة.
سوريا  قوات  توصلت  التركي  العدوان  -عقب 
الروسية  الحكومة  مع  اتفاق  إلى  الديمقراطية 
قوات  من  ووحدات  العسكرية  الشرطة  لنشر 
حكومة دمشق على خطوط التماس مع االحتالل 
التركي، هل تقوم هذه القوات بواجبها كضامٍن 

لعملية وقف إطالق النار؟
الديمقراطية  سوريا  قوات  بأن  نتذكر  دعونا 
التصدي  في  بطولية  مالحم  سّطروا  وشعبنا 
المتحدة  الواليات  أن  رغم  التركي،  لالحتالل 
ثم  ومن  سوريا  من  الكامل  انسحابها  أعلنت 
عاودت وتمركزت في مناطق معينة، لقد دخلت 
موسكو على الخط لمراقبة وقف عملية إطالق 
والشرطة  دمشق  قوات حكومة  وانتشرت  النار 
بين  التماس  خطوط  على  الروسية  العسكرية 

قواتنا وجيش االحتالل التركي.
المنطقة  على  المستمرة  التركية  الهجمات  إن 
أنهم  الضامنة، حتى  األطراف  أنظار  أمام  تنفذ 
تعرضوا لخسائر بشرية جّراء القصف التركي 
إلى جانب ذلك ارتكبت تركيا مجازر  لمواقعهم 
وقتلت الكثير من المدنيين على خطوط التماس، 
كانت تتحّجج تركيا أنها لن تقبل بوجود وحدات 
التماس  خطوط  على  والمرأة  الشعب  حماية 
حكومة  قوات  اليوم  لكن  حدودها،  من  وقريبةً 
دمشق هي التي تنتشر هناك لماذا إذن ال تتوقف 

عمليات القصف التي تستهدف المدنيين؟
لها  ترّوج  كما  اليوم  إلى  مستمرة  الحجج  وهذه 
حديث  هنالك  دائماً  التركية،  اإلعالمية  اآللة 

عن عمليات تسلل لقواتنا في جبهات القتال وأن 
قواتهم تتصدى، كل ذلك أحداث مفبركة تخطط 
لها  أساس  وال  العام  للرأي  وتنشرها  تركيا  لها 
من الصحة، يبدو أن هنالك اتفاقات مبرمة غير 
بإمكان  والتركي،  الروسي  الجانبين  بين  معلنة 
تستهدف  التي  التركية  الهجمات  إيقاف  روسيا 
المجازر  إيقاف  بإمكانهم  يومي،  بشكٍل  مناطقنا 
التي ترتكب بحق المدنيين، لماذا ال يفعلون ذلك 
إلى اآلن؟ حتى أنهم ال يصّرحون بموقٍف واضح 
وصريح حول دورهم كقوة ضامنة في المنطقة، 
وهذا ما يخلق انطباعاً أن هنالك أهداف روسيّة 

من وراء الصمت.
قوة  ونحن  الممارسات  هذه  من  َسئِم  شعبنا 
االنتهاكات  على  الرد  على  مجبرون  عسكرية 
التركية عسكرياً وقد فعلنا ذلك مراراً، وهذا ما 
الخروقات  وكثرة  األمن  انعدام  من  حالة  يخلق 
إلى  أيضاً  باإلضافة  الروسي،  الموقف  في ظل 
صمت الواليات المتحدة ودول التحالف الدولي.

في  الديمقراطية  سوريا  قوات  قيادة  -تحدثت 
الدواعش  من  العشرات  أن  عن  سابق،  وقٍت 
تحت  الديمقراطية،  سوريا  قوات  يحاربون 
عباءة المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا في 
المناطق المحتلة، أال يشّكُل ذلك خطراً بخاصٍة 

أن المجتمع الدولي يغض الطرف عن ذلك؟
إنهم  أساساً  التركي  الهدف  هو  هذا  الحقيقة  في 
اآلمنة  المنطقة  وهذه  آمنة  منطقة  عن  يتحدثون 
سعت  وقد  والمجرمين،  بالدواعش  اليوم  تعّج 
بؤرة  إلى  المحتلة  المناطق  هذه  لتحويل  تركيا 

لتلك المجموعات، وتحتفظ بهم داخل األراضي 
السورية أي خارج حدودها، وال يخفى على أحد 
المرتزقة  والمجموعات  التركية  الدولة  تعاون 

مثل داعش وجبهة النصرة.
بعض  مكنّت  أنها  التركية  الدولة  اعترفت  لقد 
من  أخرى  ومخيمات  عيسى  عين  في  األسر 
الفرار، نتساءل هنا من هم هؤالء الذين فّروا إلى 
المناطق المحتلة والتي تدخلت تركيا لتهريبهم؟ 
أمام  ذلك  حدث  لقد  داعش  عوائل  إنهم  بالفعل 
أنظار العالم، هل بإمكان أحد أن ينكر ذلك؟ إننا 
المعارك  يخوضون  من  أن  على  األدلة  نمتلك 
اليوم ضدنا في عين عيسى ومناطق أخرى هم 
وزّودنا  ذلك  حول  وثائق  نشرنا  ولقد  دواعش؛ 

دول التحالف الدولي بها.
أثناء الهجوم على كري سبي وسري كانيه كانت 
رموز داعش وأعالمهم حاضرة، حتى تكتيكات 
والتمثيل  الجرائم  ارتكاب  وطريقة  الهجوم 
كانوا  لقد  لداعش  عائدة  جميعها  كانت  بالجثث 
التركي،  االحتالل  جيش  جانب  إلى  يحاربون 
فتركيا  لداعش  مماثالً  خطراً  اليوم  نواجه  إننا 
هيكلة  إعادة  على  المحتلة  المناطق  في  تعمل 
تلك المجموعات من بقايا داعش تحت مسميات 
مختلفة، سوف تشكل خطراً على العالم بأسره، 
وأذربيجان  ليبيا  إلى  المرتزقة  أرسلت  هي  فها 
هذه  كل  أفغانستان،  في  المتفاقمة  واألوضاع 
المؤشرات كافية لفهم الدور التركي الذي يعمل 

تحت العباءة االسالمية.
المجموعات  استخدام  الصور  بعض  -أثبتت 
شمال  لحلف  أسلحةً  لتركيا  التابعة  المرتزقة 
األطلسي في المعارك التي تدور في عين عيسى 
في  فعالة  قوة  التي هي  قواتكم؛  تمر ضد  وتل 
التحالف الدولي للقضاء على داعش كيف يمكن 

قراءة الدور التركي هنا؟
المرتزقة  المجموعات  بتدريب  يقومون  من  إن 
التركي،  الجيش  ضباط  هم  داعش  بقايا  من 
األسلحة التي تمتلكها تركيا هي أسلحة من صنع 
التركية  الدعاية  من  الرغم  على  غربية،  دوٍل 
إال  أنهم يقومون بتطوير وصنع األسلحة محلياً 
أن ذلك غير صحيح؛ فالدولة التركية ليست لها 
كبير  بشكٍل  تستخدم  فإنها  لذا  ذلك  على  القدرة 

معدات وأسلحة دول حلف شمال األطلسي.
الفصائل  وأيضاً  التركي  االحتالل  استخدم  لقد 
المتطورة  والمعدات  األسلحة  هذه  المرتزقة 
سري  وفي  عفرين،  مقاطعة  ضد  عدوانهم  في 
والفوسفور  الكيماوية  األسلحة  استخدموا  كانيه 
األبيض بقصف المدينة، كل هذه األسلحة تعود 
إلى حلف الناتو، على الحلف أن يكون له موقفاً 
أكثر صرامة من هذه الممارسات، وعلى الدول 
التي تزود تركيا بهذه األسلحة والتي تدّعي أنها 
قلقة بشأن حقوق اإلنسان في سوريا؛ أن يدركوا 
المدنيين  وقتل  تهجير  في  تركيا  يعاونون  بأنهم 

األبرياء.
وكري  كانيه  سري  مستقبل  عن  الحديث  -في 
في  التجاذبات  تؤدي  أن  يمكن  هل  سبي، 
تحرير  إلى عملية  الفاعلة،  القوى  بين  سوريا 
المنطقتين في وقٍت قريب من قبل قوات سوريا 

الديمقراطية؟
بدمائهم  ضحوا  الذين  لشهدائنا  مدينون  إننا 
القبول  يمكن  ال  الصامد  المقاوم  لشعبنا  وكذلك 
بهذا االحتالل على هذه األرض، في هذه األثناء 
جبهات  في  التركي  االحتالل  مقاتلونا  يقاوم 
ال  والسياسية  الدبلوماسية  وبعثاتنا  مختلفة، 
عند  نقف  ولن  الفاعلة،  القوى  لقاء  في  تتوقف 
هذا الحد فاألمر يتطلب منا رفع وتيرة النضال 

لتحرير سري كانيه وكري سبي وعفرين.
أيضاً  دورها  تلعب  أن  دمشق  حكومة  وعلى 
في  االحتالل  إلنهاء  معاً  العمل  لنا  وينبغي 
األراضي السورية، إننا نواجه اليوم جبهتين من 
مختلفة،  مناطق  في  داعش  خاليا  نحارب  جهة 
وأطماعها  تركيا  نواجه  أخرى  جهة  ومن 
المرتزقة  المجموعات  نشاط  االحتاللية، إلنهاء 
في سوريا يجب أن نحارب االحتالل، وإلنهاء 
يجب  المهجرين  وعودة  الخارج  إلى  الهجرة 
المناطق  ولتحرير  أيضاً،  االحتالل  نحارب  أن 
أن  يجب  المستنقع  من  سوريا  عموم  وإخراج 

نحارب االحتالل جميعاً.
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محرر الصفحة - رامان آ  زادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

بمياهها أتعّمد كل فجر

»حكايات من بحور التاريخ«... صفحات ملونة من تاريخ مصر

الجداريات الفنية.... وجه آخر للفن

عبير دريعي

الينابيع  مدينةُ  كانيه؛  “سري  مدينة  إلى  )ُمهداة 
والحوريات، عاصمةُ الميتانيين “واشو كاني(.

رسائل تحملها لي األمنيات
والصديقاُت يقلن لي:

كوني بخير!
كيف أكوُن بِخير ومدينتي 

اِحترقت؟ 
اُغتصبت، ُسرقت…

هم لُصوص ُحفاة ُعراة
ِمن قِيعاِن الصحراِء 
ومجاهل األرض أتوا

من )ثقافة( النهِب والسلِب والذَبحِ
يَقطعوَن الرِحم والَشجر

ينكرون على الورد الِعطر 

يغتالوَن الحقول في الفجر 
ال يدركون روعةَ العيوِن الناعسة

في ساعات الَسَحر
سرقوا من َعيني حبيبتي

كحلها الَكشميري
ومن شفاهها 

سلبوا َخمرة الُكروم
سرقوا ِخلَخالها الِفضي

وأحرقوا »خفتانها« الميتاني
سرقوا أحذيتها األنيقة

ومدينتي 
ال تُتقن الرقَص حافيةَ

كاَن الخابوُر يَِغسل قَدميها
ويُعطر الزيزفوَن َجسدها..

سرَق العُراة َخابُوَرها
نَهبوا ينابِيعها

أهرقوا دنِان نَبيذها
نهبوا ليلها قبَل نهارها

أحرقوا سنابلها الُمقدسة
الُحفاة

القادمون
من الشرِق 

ومن الغرِب ومن الشماِل
والجنوِب 

كالموِت
من كل الِجهاِت

أتوا

ً مضوا يسفحون دَماً نقيا
وحقالً نَدياً بهياً..

سيأتون
ويمضون

وسيموتون كالجراِد
على تُخوم الخريِف 

لكنهم لْن يَستطيعوا أن يَسرقوا 
شمُس الَمدينة 

أو تُرابها

لْن يقدروا أْن يسرقوا َهواَءها
كما سرقوا ِضحكة ِطفل

ُهنا في الُمخيم
أو طفلٍة ُهناك في التشُرد

الرسائُل تقوُل لي: 
ُكوني بِخير

أقوُل لُهم 
 لألُمنيات:

سيَعُودُ الَخابُور

يُعَمد أْجسادَنا الطاِهرة 
وسنَعودُ 

وتعودُ عصافِيُرنا 
وستَعودُ خضراَء بياِدرنا 

من الرِحيل
وسنعُود 
ال محالة 
سنعُود..

العرب  ديوان  دار  عن   - قامشلو  روناهي/ 
من  »حكايات  كتاب  صدر  والتوزيع  للنشر 
المصري  والباحث  للكاتب  التاريخ«  بحور 
الكتاب عدداً  العال، ويتضمن  فتحي عبد  محمد 
من الموضوعات الطريفة والحكايات التاريخية 
األثرية  األماكن  من  بعدد  تتعلق  التي  الشيقة 

والتاريخية بمصر.
الضوء  الكتاب  يُلقي  التي  األماكن  جملة  ومن   
بهذا  وتسميته  إقامته  وسبب  زويلة  باب  عليها 
منذ  وعالقته  عليه  أُعدموا  من  وأشهر  االسم 
نشأته بالخرافات الشعبية في مصر، كما يتطرق 
وأوجه  المنصوري  البيمارستان  إلى  الكتاب 

عظمته ووسائل العالج فيه.
من  العال  عبد  والباحث  الكاتب  يستحضر   
الجودة  لمبادئ  تطبيق  أول  قصة  نفسه  التاريخ 
ابن  مسجد  عن  حديثاً  ويورد  الحديثة  الطبية 
طولون وحقيقة الكنز الذي كان السبب في بنائه 
والطبيعة النبيلة لبانيه وقصة أول استقالل جزئي 

لمصر عن التبعية الخارجية.
الكتاب  صفحات  وعبر  الكاتب  مع  رحلتنا  في 
الجاشنكير  بيبرس  خانقاه  جنبات  بين  نطوف 
واألهم  األصعب  وهي  صاحبها  مهنة  وطبيعة 

السلطة،  ورجال  الحكام  للزود عن  التاريخ  في 
ثم نعّرج معا بين دهاليز أشهر الحارات الشعبية 
حارة  وهي  أال  الفن  روائع  احتضنت  والتي 
بمدفع  وعالقته  صاحبها  وقصة  قدم  حوش 
أينال  لحمام  نمضي  ومنها  الشهير،  رمضان 
وتاريخ الصراع على السلطة بين المماليك، ثم 
دور  لنتعرف على  الست«  إلى »تربة  يصحبنا 
المرأة في توجيه دفة السياسة والحكم في العصر 
سالطين  بين  المصاهرة  وقصص  المملوكي 
ثم  ومن  المجاورة،  واألمم  مصر  في  المماليك 
لنتعرف  شويكار«  »األميرة  على ضريح  يطل 
عن قرب على طبيعة العصر الملكي في مصر 
وقصة اعتالء الملك فؤاد لحكم مصر وقصص 
الزواج والطالق واالنتقام على طريقة القصور 
الملكية، وألن مصر هبة النيل وسر حياتها فكان 
لزاماً أن يصحبنا الكاتب ليعرفنا بقصة »مقياس 
النيل« عبر الكتاب وأن نرى كيف كان االحتفاء 
عام؟  كل  به   االحتفال  ومظاهر  النيل  بفيضان 
المقياس؟  مع  مصر  في  الحكام  تعامل  وكيف 
يعرض  كما  أساسه  على  الضرائب  وفرض 
والوقفية  الخيرية  للمشروعات  جوانب  الكتاب 
باشا  خسرو  وكتاب  سبيل  ومنها  مصر،  في 
وقصة صاحبه وكيف جاء لمصر؟ ولماذا رحل 

عنها؟ وكيف استقر به المقام بالدولة العثمانية؟ 
باشا  علي  محمد  وبين  بينه  بالصراع  مروراً 
وكيف انتهى؟ كما يتطرق الكتاب إلى قصة علي 
قصة  وكذلك  التاريخي،  ومنبعها  الشهيرة  بابا 
استقر  حتى  والريدانية  دابق  مرج  في  الصراع 

األمر لسليم األول.
الكتاب عن  التاريخ يجيب  وفي جانب آخر من 
السؤال هل استسلم طومان باي أم تمت خيانته؟ 
ويفتح الكتاب وألول مرة مسألة الديانة الحقيقية 
الماضي  الذين حكموا مصر في  الحكام  لبعض 
السالطين  أسماء  بعض  معاني  يستعرض  كما 
المماليك وغرائب سنوات حكمهم لمصر إضافة 
السالطين  حياة  في  الحب  قصص  من  لقطوف 

وما خلفته هذه القصص من آثار.
من  صفحة   ١0٢ في  الكتاب  يقع  الكتاب 
عبر  ومفيدة  شيّقة  رحلة  هو  الوسط،  القطع 
وأسرار  وخفاياه  وحكاياته  التليد  الماضي  آثار 
الفاطمي  التاريخ  أعماق  في  نغوص  صانعيه. 
والمملوكي والعثماني بحثاً عن الحكمة والتماساً 

للعبرة وجنياً لثمار التاريخ.
»باب  منها:  هامة  محاور  الكتاب  ويتضمن 
األميرة  ضريح  طولون،  ابن  مسجد  زويلة، 

شويكار، تربة الست، البيمارستان المنصوري، 
الجاشنكير،  بيبرس  خانقاه  قدم،  حوش  حارة 
العباسية، سبيل  النيل، حي  مقياس  أينال،  حمام 
بابا  علي  الهودج،  قصة  باشا،  خسرو  وكتاب 

قصة من مصر«.
صيدلي  فهو  عبدالعال  فتحي  محمد  الكاتب  أما 
الحيوية،  الكيمياء  في  ماجستير  على  وحاصل 
فضالً عن نيلة درجة دبلوم الدراسات اإلسالمية 

من المعهد العالي للدراسات اإلسالمية بمصر، 
والروائية  الفكرية  المؤلفات  من  عدد  وله 
من  لعدد  باإلضافة  األخرى،  والقصصية 

الدراسات واألبحاث.
الدولي  عمان  معرض  في  الكتاب  شارك  وقد 
القاهرة  معرض  في  وسيشارك  مؤخراً  للكتاب 

الدولي للكتاب ٢0٢٢.

وأجانب  مغاربة  فنانين  أخيراً  الرباط  احتضنت 
الدورة  في  شاركوا  الجداريات  ُمبدعي  من 
السادسة لمهرجان »جدار«، المتخصص في هذا 

النوع من فنون الشارع.
يشبّه  هكذا  للناس«،  اإلنصات  تُعلم  »رياضة 
رسام الجداريات عمر الهمزي الرسم في الفضاء 
اختاروا  الذين  الفنانين  من  واحد  وهو  العمومي 
جدران المباني للتعبير عن أنفسهم، ما غيّر وجه 
في  البيضاء  والدار  كالرباط  عدة  مغربية  مدن 

السنوات األخيرة.
على  المنتصبة  الضخمة  اللوحات  هذه  ترافق 
العاصمة  شوارع  من  عدد  في  المارة  الجدران 
مشاهد  تصوير  بين  وتتنوع مضامينها  وأزقتها، 
من الحياة اليومية أو مخلوقات عجائبية من وحي 

الخيال.
فرش  من  عدته  »بعبع«  بـ  الملقب  عمر  يجهز 
الصباح  في  بحماسة  ألوانه  ويختار  الصباغة 
حي  مباني  أحد  جدار  بياض  ليغطي  الباكر 
يعقوب المنصور الشعبي بالرباط، ببزة رياضية 

وصدرية صفراء.
ويقول الفنان الشاب /٢5 عاماً/ »لم أكن ألتخيل 

نفسي أرسم جداريات في الفضاء العمومي عندما 
الجميلة«  للفنون  الوطنية  المدرسة  من  تخرجت 
في  البالد  شمال  تطوان  بمدينة  الصيت  الذائعة 
٢0١8. وكان بدأ رسم أولى الجداريات في مدينة 
أكادير مسقط رأسه في جنوب المغرب قبل أربعة 

أعوام.

»أمر مثري«

في حي آخر بالرباط تواصل الفنانة إيمان دروبي 
مغطية رأسها بقبعة رسم بورتريه واقعي لصانعة 
وتقول  عمومية.  مدرسة  جدار  على  تقليدية، 
الشابة البالغة ٣6 عاماً التي دخلت هي األخرى 
عالم الجداريات من طريق المصادفة إن »تحويل 
حائط أبيض إلى لوحة فنية أمر مثير«. لكنها تنوه 
إلى أن التعبير في الفضاء العمومي »يظل صعباً 
خصوصاً بالنسبة للنساء، اللواتي يضطررَن إلى 

بذل مجهود مضاعف لفرض أنفسهن«.
بدأت بوادر هذا الفن الحضاري في المغرب مطلع 
سنوات األلفين بالدار البيضاء، وفي عام ٢0١٣ 

أطلقت جمعية »التربية الفنية والثقافية« مهرجان 
»صباغة باغة - الصباغة تريد« المتخصص في 

فن الجداريات.
األمر  »كان  ملولي  صالح  الفني  مديره  ويقول 
على  الرسم  يتطلب  إذ  البداية،  في  جداً  صعباً 
الجدران تنظيماً خاصاً بخالف الغرافيتي مثالً«.

الفنية  اإلدارة  أيضاً  يتولى  الذي  ملولي  ويضيف 
رسم  يكن  »لم  بالرباط  »جدار«  لمهرجان 
الجداريات في الفضاء العمومي أمراً مريحاً في 
مخاوف،  يواجهون  الفنانون  كان  حيث  البداية 

لكنها تالشت اآلن«.
عامة  ثقافية  مؤسسات  اهتمام  المشروع  أثار 
وخاصة عملت على نقل التجربة إلى مدن أخرى 

كالرباط ومراكش وأكادير، أو مناطق نائية.

وجهات نظر أخرى

لكن هذا اإلقبال تواجهه أحياناً اعتراضات تتمثل 
المباني  مالكي  طرف  من  جداريات  طمس  في 
كما  الحاالت،  بعض  في  العمومية  السلطات  أو 

حدث أخيراً في طنجة حين تم مسح بورتريه يخلد 
ذكرى الفنانة الفوتوغرافية الراحلة ليلي علوي.

أثار األمر استياء وضجة في وسائل إعالم محلية 
بتراجع  انتهت  االجتماعية  التواصل  ومواقع 
السلطات عن القرار، ليعاد رسم بورتريه الفنانة 
عام  إرهابي  هجوم  في  حتفها  لقيت  كانت  التي 

٢0١6 ببوركينا فاسو.
الجداريات  طمس  يرتبط  البيضاء،  الدار  في 
الجدران  تأجير  في  المباني  مالكي  برغبة  أساساً 
على  أرباحاً،  عليهم  يدر  ما  إعالنات  لشركات 
الجداريات  »غزو  على  متأسفاً  ملولي  يقول  ما 

اإلشهارية للفضاء العمومي ما يُعقد عملنا«.
اإليطالي  للرسام  لوحتان  طمست  ذلك  وبسبب 
العاصمة  في  و٢0٢0   ٢0١8 في  ميلو  الشهير 
االقتصادية للمملكة. لكن هذه العقبة ال تؤثر في 
عزيمة فناني الشارع، بحسب ملولي الذي يقول 
»هذه ضريبة التعبير في الفضاء العمومي وعلينا 

تقبلها«.
النصف  إلى  النظر  الهمزي  يفضل  جهته  من 
»بتعلم  سعادته  عن  ُمعرباً  الكأس،  من  الممتلئ 
التحدث إلى الناس واإلنصات إليهم بفضل العمل 

في الشارع«. وتصور أعماله في الغالب مشاهد 
سوريالية لشخصيات من ألعاب الفيديو، ما يغير 

رتابة الفضاء العمومي.
على سبيل المثال تجسد لوحته األخيرة رجالً بجلد 
فاقع معلق في ظالم دامس وقد  أخضر ووردي 
لوحة  إحالة على  في  في رأسه،  آذان  نبتت ستة 

»ليلة مرصعة بالنجوم« لفان غوخ.
يساهم مهرجان »جدار« في توسيع هذا المجال 
من خالل دعوة  بعد عام، خصوصاً  الفني عاماً 
التعبير  فرصة  أمامهم  يفتح  مبتدئين  فنانين 
»جداريات  خالل  من  الشارع  في  أنفسهم  عن 
جماعية«، مثلما حدث مع عمر الهمزي وإيمان 

دروبي أول مرة.
الذي  بلبزيوي،  ياسين  التشكيلي  الفنان  ويعتبر 
أن  العام،  هذا  المبتدئين  ورشة  على  يشرف 
في  ممكن  شيء  »فكل  األهمية،  بالغة  التجربة 

الشارع«.
وكاالت

سري كانيه وكري سبي... عامان على االحتالِل التركّي  ـ2ـ
و٣0 أسرة و١50 مواطن في ناحية تل حميس، 
و١٩٣ أسرة و٩65 مواطن في ناحية تربه سبيه، 
براك،  تل  ناحية  في  مواطناً  و70  أسرة  و١4 
آغا،  ناحية جل  في  مواطن  و١١5أسرة و575 

وفي ناحية ديرك 866 اسرة و4٣٣0 مواطن.
ومرتزقته  التركّي  االحتالل  قام  ذلك  جانب  إلى 
في  إيزيديّة  قرية   ١5 سكان  وتهجير  بإخالِء 
على  واالستيالء  ومحيطها  كانيه  سري  منطقة 
وتدمير  اإليزيديين،  أمالك  وجميع  منزالً   65
80 منزالً في قرى الداوديِّة وخربة جمو، وبناء 
ثكناٍت عسكريّة مكان تلك المنازل، باإلضافة إلى 

نبش قبور اإليزيديين وإخراج الرفات منها.
من  شخص   400 بتوطين  االحتالل  قام  كما 
سري  في  العراقيين  داعش  مرتزقة  عناصر 
كانيه وكري سبي، ونقل ١400 مرتزق سوري 
المنطقة، واختطاف 78  إلى  إدلب  وأسرهم من 
شخصاً بتهمة العمل في مؤسسات اإلدارة الذاتية.

توطني العراقيني

التي  الديمغرافّي  التغييِر  سياسِة  إطاِر  وفي 
تنتهجها دولةُ االحتالل التركّي في المناطق التي 
الفائتة  األشهر  في  هاوار  وكالة  وثقت  تحتلها، 

الجنسية  من  لعوائل  التركّي  االحتالل  توطين 
العراقيّة في مدينة سري كانيه وعوائل لمرتزقة 

داعش.
االنسان  لحقوق  السورّي  المرصد  كشف  كما 
يُسّمى  ما  استصداَر  حزيران٢0٢0   ٢٩ في 
بطاقاٍت  كانيه«  سري  لمدينة  المحلّي  »المجلس 
في  الموجودين  العراقيين  لالجئين  شخصيٍّة 

المدينِة.

تجنيد أطفال املناطق املحتلة 
جرمية حرب جديدة

التركّي خالل  بدأ االحتالل  الجرائم  وإلى جانب 
سوريا  في  للقتال  األطفال  بتجنيد  العام  هذا 

وخارجها.
أعدَّ  االنسان  لحقوق  السورّي  المرصد  وكان 
األطفال ممن  بأنَّ عددَ  فيه  أوضح  سابقاً  تقريراً 
هم دون سن الـ ١8 وصل إلى ١50 طفالً ممن 
العام  من  حزيران   ٢5 وفي  ليبيا،  إلى  أرسلوا 
من  على صورةٍ  هاوار  وكالة  الجاري حصلت 
السالَح  يحمُل  لطفٍل  كانيه  سري  مدينة  داخِل 
 »٢0 »الفرقة  يُسمى  ما  مرتزقة  برفقِة  ويظهُر 
كشفت  فيما  التركّي،  االحتالِل  لدولِة  التابعة 
أنَّ االحتالَل ومرتزقته يجنّدون  مصادر خاصة 
الواليات  أدرجت  قد  كبيرة،  بأعداٍد  األطفاَل 
تجنّد  التي  الئحة  في  تركيا  األمريكية  المتحدة 
األطفال بسبِب مرتزقة »السلطان مراد« المقّربة 

منها.

سياسات متوقعة تعكس 
أيديولوجية تركيا ورهاناتها

الحداثة  حزب  ورئيس  السورّي  المعارض 
والديمقراطية لسوريا فراس قصاص تحدث حول 
ذلك قائالً: »لم يكن متوقعاً البتة أن ينفذَ االحتالل 
أبيض  التركّي في سري كاني وكري سبي/ تل 
عنه  التي صدرت  السياسات  تلك  سياسات غير 
ورهاناتها  األيديولوجّي  حكومته  سقَف  وتعكس 

على الهيمنة وانغماسها في استعالٍء عنصرّي ال 
فكاَك منه«.

تعترف  ال  التي  التركيّةُ  الحكومةَ  »إّن  وأضاف 
تجربته  وأنماط  هويته  يعكَس  بأن  الكردّي  بحق 
وفقاً  يعكسها على مساِر حياته  أو  على أرضه، 
كتلك،  حكومة  لتطلعاته،  واستجابة  إلرادته 
والعدواِن  الحرِب  لممارسِة  تأكيٍد  بكّلِ  مستعدةٌ 
كنهجٍ ال يقُف عند حدوِد االحتالل، بل يذهُب إلى 
أبعِد مكاٍن يستطيع أن يصَل إليه، وبما يصُل إلى 
التغييِر الديمغرافّي، هذا تماماً ما كان متوقعاً منه 
الحصوِل  بالضبط ما حصل، ويستمرُّ في  وهذا 
باقي  وفي  المحتلتين  السوريّتين  المدينتين  في 

مناطق االحتالل التركّي في سوريا«.

مخطط تريك لصياغة البلد السورّي

قال  ذلك  من  التركّي  االحتالل  أهداف  وحول 
االمحاء  ممارسة  إلى  تركيا  »تهدف  قصاص: 
الثقافي بحق الشعب الكردّي في سوريا بالدرجة 
في  الكرد  بحق  يمارسه  لما  كاستمرار  االولى 

تركيا منذ تأسيسها وحتى هذه اللحظة«.
تحقيق  ذاتها  بالدرجة  أيضاً  »يريد  وأضاف 
ما  بلد  وصياغة  السورّي  الوضع  على  الهيمنة 
االستعالئي  قده  على   ٢0١١ عام  من  آذار  بعد 
الطوراني المغروس في  بيئة مشبعة بنوستالجيا 
استعالء  العثمانية،  الدولة  لمرحلة  عصابية 
في  مكان  كل  في  منثورة  وتعالي  وغطرسة 
االجتماع السياسّي التركّي، تراها في كم االعالم 
الوطنية التركيّة التي ال تستثني أي مكان لترمز 
عن أزمة العصاب الوطني المتطرف وتراها في 
االستعالء  هذا  استعادة  عن  تكف  ال  التي  اللغة 
لترى  تردد  دون  الجماعي  الوعي  في  ونسخه 
التركّي  تفوق  عن  التركيّة  المقوالت  عشرات 
واحد  تركي  أن  جلها  يؤكد  وحيث  شأنه  وعلو 

يساوي العالم كله«.
المؤسس  الجنون  هذا  »كل  قصاص  وأوضح 
والممتد في مؤسسات الدولة التركيّة وفي إعالمها 
ونظامها التعليمي وفي طبقتها السياسيّة، كل هذا 
بالضرورة سينتج ما نراه من اعتداء على تاريخ 
كانيه  سري  على  سوريا،  في  المحتلة  مناطقنا 
هوية  لتغييِر  ومحاولة  أبيض  تل  سبي/  وكري 
واإلثنيّة  الثقافيّة  الخصوصيّة  ذات  المواقعِ  هذه 

وطمس تراثها الثقافّي وذاكرة اإلنسانيّة فيها«.
وبحسب ما وثقته منظمة حقوق االنسان في إقليم 
الجزيرة فقد ١٣6شخص لحياتهم من بينهم ١4 
امرأة وجرح ٢٩٣ شخص من بينهم 74 امرأة 
منذ االحتالل التركّي للمنطقتين حتى نهاية شهر 

آب المنصرم.
سري  منطقتي  في   ٢0٢-٢١0٢0 عام  وخالل 
كانيه وكري سبي اختطف حوالي ١٢١ شخص 
بينهم ست نساء، وهذا التوثيُق جزٌء من الجرائم 
التي يرتكبها االحتالل التركّي بحق المدنيين في 

المناطق المحتلة.

موقٌف دويّل مخجٌل

قوات  قدمتها  التي  الكبيرةِ  التضحياِت  وبسبِب 
التي  الكبيرةِ  واإلنجازاِت  الديمقراطية  سوريا 
»داعش«  مرتزقة  مع  حربها  خالل  حققتها 

العالِم،  في  كثراً  أصدقاًء  القواُت  هذه  اكتسبت 
حيث ترافقِت الهجماُت من قبل االحتالِل التركّي 
الهجماِت.  بهذه  منددةٍ  شعبيٍّة  أفعاٍل  ردوِد  مع 
التركيّة  الجرائم  من  الدولّي  الموقف  وحول 
ضعيٌف  بحق،  مخجٌل  »لألسف،  قصاص:  قال 
ومتخاذٌل إلى درجِة تؤشر في أحياَن كثيرة إلى 
وأضاف«  »التواطؤ«.  بـ  نسميه  أن  يمكن  ما 

لمنظمات  متوفرة  عملية  أدوات  ال  أن  ناهيك 
حقوق االنسان غير الحكومية ذات الوزن الدولّي 
بيانات  إال  لدنها  من  هناك  وليس  تطبقها،  كي 
عليه  يتفق  ما  إلى  والقياس  والتوصيف  االدانة 
القانون والعرف الدولّي بأنه جريمة. في ظل هذه 
الصورةِ يبقى االحتالُل التركّي وتستمرُّ انتهاكاته 
معه في هذه المرحلة وليس علينا وعلى شعبنا إال 

البقاء عند حقوقنا إلى آخر نفس«.

تواطؤ أمرييّك

لجنِة  وعضو  السورّي  المعارُض  أكد  وبدوره 
علي  الديمقراطية  سوريا  مجلس  في  عالقات 
بشّنِ  التركيّة  العسكريّة  العملياِت  »إّن  رحمون: 
والحدوديِّة  السوريِّة  البلداِت  على  جويٍّة  غاراٍت 
تلك  من  األمريكيِّة  القواِت  انسحاِب  بعد  جاءت 
لصالحِ  أمريكيّاً  تواطؤاً  ذلك  ويعتبر  المناطق 

المحتِل التركّي«.
وأشار رحمون إلى أّن االجتياَح التركّي لمنطقتي 
هائالً  بدماٍر  تسبب  سبي  وكري  كانيه  سري 
التركّي  االحتالُل  يزال  وال  كبيٍر،  وتخريٍب 
يرتكُب إلى اليوم، وتصنّف وفق أغلب المنظمات 
وحرب  ممنهج  وتهجير  حرب،  كجرائم  الدوليّة 
ديمغرافي  تغير  ومحاوالت  واختطاف  منازل 
مستمرة وإلى جانب محاوالت إقامة مستوطنات 
غير  ومنهم  سوريين  منهم  المنطقة  خارج  من 
أهالي دواعش،  العراقيين وبعض  سوريين مثل 
أنواع  أفظع  تمارس  اآلن  حتى  تركيا  تزال  وال 
في  الموجود  السورّي  الشعب  بحق  االنتهاكات 

الجانب  مع  اتفاقيات  وجود  رغم  المناطق  تلك 
األمريكّي والجانب الروسي«.

األطامع الرتكّية مستمرة وال سبيل 
إال املقاومة

الهجماِت  شنَّ  التركّي  االحتالِل  دولةُ  تواصُل 
دائماً  وتهددُ  سوريا  وشرق  شمال  مناطِق  على 
باحتالِل مناطَق سوريٍّة جديدةٍ، وحول مواصلة 
تركيا لتهديداتها، قال المعارُض السورّي فراس 
قصاص: »ال تنتهي األطماُع التركيّة في بالدنا 
أن  في  البنيويّة  قابليتنا  كسوريين  نفقدُ  دمنا  ما 
بالهيمنة علينا  نسمَح ألّي طرٍف خارجّي يطمع 

في فرض إرادته على حياتنا«.
وأوضح »التركّي سيستمُر باقتناِص كّلِ فرصة 
والثقافيّة  السياسيِّة  عقده  عن  ليعبَر  سوريا  في 
الكرد، لن يردعه  المنطقِة ال سيما  إزاء شعوب 
عن فعِل ذلك إال حصوُل ثورةٍ تركيٍّة ذاتيّة تطيُح 
الدولةُ  تأسست عليها  التي  السياسيِّة  القيِم  بسقِف 
بعد  التركيّة  العلمانيِّة  قيَم  تُبقي  ثورة  التركيّةُ. 
انفتاِحها على الحريِّة في أوسع مفاهيمها وتسِقط 
من  االستعالئيّة  التركيّة  والوطنيّة  الطورانيّة 
وجودها المعنوّي كله، وهذا يبدو بعيدَ الحصوِل 
فكيف  والبعيِد،  المتوسط  المنظوِر  على  حتى 
بالمنظوِر القريب، على أنّه ربما ثّمة رهان أقل 
في  التركيِّة  األطماعِ  لجِم  في  يسهُم  قد  صعوبةً 
بصعوِد  يتمثل  وحياتنا،  أوضاعنا  على  الهيمنِة 
حكومةَ  يُسِقُط  تركيا  في  جديد  سياسّي  تحالٍف 
القوميّة  الحركة  وحليفته  والتنمية   العدالة 
فيه  يشغُل  تحالف  االنتخاباِت،  في  )العنصريّة( 
حزب الشعوب الديمقراطّي أحد أهم مراكز الثقل 

والقوةِ والفاعلية«.
وأضاف »ربما في ظهوِر جٍو سياسّي جديٍد كهذا 
في تركيا يمكُن أن نتوقَع انحساَر العدواِن التركّي 
إال  سوريا،  في  االحتالليّة  سياساته  ومراجعةَ 
توقُع حصوله  يمكن  ال  أيضاً  السيناريو  هذا  أنَّ 
الحين ليست  لذلك وحتى ذلك  قبل عام ٢0٢٣، 
الكفَّ  تركيا  من  بموجبها  نتوقُع  احتماليّة  ثّمة 
واالحتالِل وممارسِة عملياِت  التوّسعِ  إرادةِ  عن 
وسائل  عبر  المحتلِة  للمناطِق  الثقافّي  التذويِب 
وليس  فيها.  تستخدمها  التي  الديمغرافّي  التغيير 
الممكنِة  الوسائِل  وبكّلِ  إزاءه  المقاومةُ  إال  علينا 

والمشروعِة«.
وكالة هاوار

سبي،  وكري  كانيه  لسري  التركّي  االحتالل   
استخدم االحتالل ومرتزقته الكثير من األساليب 
وتهجير  المنطقتين  أهالي  لترهيب  الممنهجة 
عنهم،  بدالً  آخرين  وتوطيِن  األصليين  السكان 
بحقِّ  الثقافّي  الصهِر  سياسةَ  تركيا  وتمارُس 
الثقافِة  صياغِة  إعادِة  على  تعمُل  كما  الكرد، 
بما  المحتلِة  المناطِق  في  باإلجمال  السوريِّة 
يتناسب مع مصالحها وأطماعها وإدامة البقاء، 
الذي  لالحتالل  األعمَق  »الشكَل  ذلك  ليكون 
والتحكم  العقول  إلى  العسكريّةَ  القوةَ  يتجاوُز 

بمسارات التفكير.

االنتقال من االحتالل إىل 

االستعامر الثقايفّ

تشهد مدينتا سري كانيه وكري سبي منذ احتاللهما 
من قبل جيش االحتالل التركّي ومرتزقته وإلى 
الوقت الراهن جرائم شبه يومية تشمل عمليات 
الخطف، وسرقة ممتلكات المدنيين، واالستيالء 
ألسر  وتأجيرها  العزل،  المدنيين  محال  على 
سلطات  استدرجت  السياق  هذا  وفي  المرتزقة. 
االحتالل التركّي تمويالت من منظماٍت إخوانيّة 
إلقامة  وباكستان  الخليج  دول  في  جمعيات  من 
أقنية  لتكوَن  والخدمات،  المدارس  بناء  مشاريع 
في  حضوَره  وتبرر  المتطرِف،  الفكر  تمرير 

سياق الحياة العامِة.
بعد  سوريا  شمال  على  التركّي  العدواُن  جاء 
ليكوَن  جغرافيّاً  »داعش«  لهزيمة  قليلة  أشهر 
اإلعالِم  وسائل  تداولت  وقد  لهم،  النجاةِ  حبَل 
»داعش«  مرتزقة  ٢0٢0/١0/٣0ظهور  في 
كانيه، خالل  سري  مدينة  في  لراياتهم  ورفعهم 
مع  تزامنت  الفرنسيّة  الحكومة  ضد  تظاهرةٍ 
ذلك  وكان  وباريس.  أنقرة  بين  العالقات  توتر 
لمرتزقة  التركّي  االحتضان  عالقة  على  دليالً 
»داعش«، وأنها أوجدت حواضن بديلة لهم في 
المحتلة، كما شهدت مدينة كري سبي  المناطق 
لهم  ملحوظاً  ونشاطاً  »داعش«  مرتزقة  عودة 

بعد االحتالِل.
الممنهجة،  التتريك  عملية  ذلك،  إلى  ويضاف 
األعالم  ورفع  المدينة،  معالم  أسماء  تغيير  من 
بطاقات  استخراج  إلى  باإلضافة  التركيّة، 
عملية  ظل  في  للمدنيين،  التركيّة  »الكيملك« 
األصليين  السكان  وتهجير  الديمغرافي  التغيير 

من المدينة.

االحتالل يتسّبب بتهجري 300 
ألف مدين

في  التركّي  االحتالل  وجرائُم  هجماُت  وتّسببت 
سري كانيه وكري سبي، بتهجيِر أكثر من ٣00 
توطيُن  تمَّ  فيما  المنطقة،  سكاِن  من  مدنّي  ألف 
والتركمان  واألفغان  والعراقيين  المرتزقة  أسِر 
فيها بدالً منهم، ويُمارُس التغييُر الديمغرافّي بعد 

عملية التهجير.
نحو  فإنَّ  الذاتية،  اإلدارة  إحصائياِت  وبحسب 
١00 ألف مدنّي ُهّجروا من مقاطعة كري سبي 
وريفها، ويقطن 60٣١ مهّجر في مخيم مهجري 
الثاني  تشرين   ٢٢ في  أُنشئ  الذي  سبي  كري 
الرقة،  مدينة  شمال  السمن  تل  بلدة  في   ٢0١٩
والطبقة  الرقة  مدن  في  المهجرين  بقية  وتوزع 

وكوباني.
مخيم  في  كانيه  سري  ناحية  مهجرو  وتوزع 
واشو كاني الذي أنشئ في ٢0١٩، والذي يضم 
تزايد  وبعد  أسرة،  و٢٣7٣  مواطناً   ١47١4
عدد المهّجرين فتحِت اإلدارةُ الذاتيّة مخيماً آخر 
لمهّجري سري كانيه الذين كانوا موجودين في 
يضم  والذي  الحسكة،  بمدينة  اإليواِء  مراكز 

١407٣ مواطٍن مهّجر، و٢8١5 أسرة.
 ١١50 النحو  هذا  على  المهّجرون  وينتشر 
مواطٍن، ٢٣0 أسرة ناحية الدرباسية. و4500 
مواطٍن و٩00 أسرة في ناحية تل تمر، ٢000 
زركان،  في  توزعوا  أسرة  و400  مواطن 
في  أسرة  و١600  مواطن،   65٩0 وتوّزع 
أحياء مدينة الحسكة، بينما توّزع ٩١74 مواطن 

في بلدة العريشة.
و٣470  أسرة   6٩4 قامشلو:  مقاطعة  وفي 
مواطن في مركز مدينة قامشلو، وتوزع ٣٢٣ 
لكي،  كركي  ناحية  في  مواطن  و١6١  أسرة 
و٣١0 اسرة و١550 مواطن في ناحية عامودا، 
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التلوث البيئي .. بين المخاطر واألسباب والحلول ـ1ـ

الليرة التركّية تهبط 
مجدداً وتقترب من أدنى 

مستوى على اإلطالق

في الذكرى الثانية.. أهالي سري كانيه : عزيمتنا 
قوية.. وسنحّرر أراضينا من المحتل

الحرب على العلن بين الفعاليات االقتصادية الحلبية والشامية..

يتزايد التلوث البيئي بشكٍل مضطرد، منذ الثورة 
الصناعية والتطور التكنولوجي، ما يؤثر سلباً 
األسباب  الحياة.  الحيّة ومصادر  الكائنات  على 
معروفة وكذلك الحلول، ولكن الدول الصناعية 
ألنها  الحلول  تطبيق  وتؤجل  تُماطل  الكبرى 

تُقلص من أرباحها.

لم يعد تلّوث البيئة مشكلة محلية أو تقتصر على 
الدول الصناعية الكبرى، فقد باتت مشكلة عالميّة 

بسبب تراكم تأثيراتها وتأجيل تنفيذ الحلول.
العواقب المرتبطة بتلوث البيئة، تجلت في أواخر 
وذوبان  الحراري  االحتباس  الماضي؛  القرن 
وانبعاث  الشمالي  القطب  في  الطافي  الجليد 
كلها  الموت،  أو  والمرض  الدقيقة  الجزيئات 
تأثيرات ضارة تتزايد يوماً بعد يوم، بالرغم من 
توقيع ١٩0 دولة اتفاقية باريس حول المناخ في 
نهاية عام ٢0١6، والتي تهدف إلى وقف ارتفاع 
حرارة األرض عبر خفض انبعاثات الغاز ذات 
مفعول الدفيئة. واضطرت 55 دولة تمثل %55 
التوقيع  إلى  العالمية  االنبعاثات  من  األقل  على 

على المعاهدة.

ما هو التلوث البيئي؟

مواد  شكل  على  البيئي،  التلوث  يكون  ما  عادةً 
ضارة تهاجم الهواء والماء والتربة، ومن الممكن 
أن يكون أيضاً على شكل موجات، تهاجم آذاننا 
)تلوث  وعيوننا  ضوضائي(  أو  سمعي  )تلوث 

بصري(.
حالياً، يكثر الحديث عن التلوث بسبب الغازات 
هذه  تنتج  الحراري.  االحتباس  تسبب  التي 
والشاحنات  السيارات  طريق  عن  الغازات 
أو  الكربون،  أوكسيد  ثاني  المصانع.  وبعض 
أوكسيد  ثاني  أن  منها. علماً،  CO٢، هو واحد 
بشكل طبيعي في  الكربون لطالما كان موجوداً 
الطبيعة، وإذا أصبح ثاني أوكسيد الكربون مادة 
ملوثة اليوم، فذلك ألنه تراكم بشكٍل غير طبيعي 

في الهواء، على مدار الـ١00 عام الماضية.

مفهوم التلوث البيئي

مفهوم التلوث البيئّي يعني أي عمليّة اختالط ألّي 
مكون من مكّونات الوسط البيئي، من ماء وهواء 

وتربةً، بمواد أو طاقة أو موجات ضاّرة.
بعض هذه المواد تتسبب بأضرار فورية مؤقتة، 
فترة  بعد  إال  والبعض اآلخر، ال يظهر ضرره 
حادّ  اختالل  إلى  يؤدي  ما  الزمن،  من  طويلة 

للتوازن البيئي وللحياة على سطح األرض.

أنواع التلوث البيئي

الغالف  أو  الهواء  تلوث  إن  الهواء:  تلوث   -١
الجوّي، هو أشهر أنواع التلوث وأكثرها تدميراً. 

األصل  في  هي  التي  الدفيئة،  الغازات  كانت 
النشاط  بسبب  كبير  بشكٍل  تضاعفت  ثم  طبيعية 
المسؤول األول  الـ١٩، هي  القرن  البشري منذ 
عن التلوث. هذه الغازات، باإلضافة إلى تلويث 
الحراري  االحتباس  سبب  أيضاً  هي  األرض، 

على سطح الكرة األرضية.
ملوثات الغالف الجوي األخرى مثل الجسيمات 
فتدمير  بالكوكب.  جداً  ضارة  أيضاً  هي  الدقيقة 
البنفسجية  فوق  لألشعة  يسمح  األوزون  طبقة 
كل  الجوي.  الغالف  عبر  بالمرور  الضارة 
الهواء  جودة  من  تدريجياً  ستُقلل  الملوثات  هذه 
الكائنات  من  العديد  فقدان  إلى  وبالتالي ستؤدي 
الحيّة وكذلك اإلصابة بأمراض القلب واألوعية 

الدموية المختلفة.
٢- تلوث التربة: ال يتم تناول تلوث التربة كما 
غيره من أنواع التلوث، ربما ألنه األقل وضوحاً 
التلوث  من  النوع  هذا  أن  من  بالرغم  للناس، 

خطير جداً على صحة الكائنات الحيّة. 

كيميائية  مواد  دخول  عند  التربة  تلوث  يتّم 
التربة،  في  مباشرةً  واألسمدة(  اآلفات  )مبيدات 
فتتلوث المنتجات والمحاصيل الغذائية الزراعية 

التي يتناولها اإلنسان وبعض الحيوانات.
ألسباب  المياه  تلوث  يحصل  المياه:  تلوث   -٣
التلوث  من  يأتي  أن  الممكن  من  مختلفة. 
الصناعي )تفريغ القوارب في البحار، تصريف 
الزراعة  خالل  من  التلوث  الكيميائية(،  المواد 
المياه  تلوث  التي  الكيميائية  المواد  )استخدام 
الجوفية والسطحية(، تفريغ النفط أو الوقود في 
الصرف  مياه  معالجة  عدم  أو  المائية  المجاري 

الصحي.
4- تلوث بالنفايات النووية والكيماوية: للنفايات 
البيئة،  على  وخيمة  عواقب  والكيماوية  النووية 
إذا تم إطالقها مباشرةً في الهواء أو وضعها في 
األرض )من خالل سوء االستخدام والتخزين أو 
النفايات خصوصية  لهذه  الحوادث والحروب(. 
البقاء »نشطة« في البيئة لفترة طويلة جداً، وهي 

قاتلة لجميع الكائنات الحية.
من  العديد  هناك  للتلوث:  أخرى  أشكال   -5
أو  الضوئي  التلوث  مثل  التلوث،  أشكال 
أو  السمعي  أو  البصري  أو  الكهرومغناطيسي 
أن هذه  الرغم من  الفضائي. على  التلوث  حتى 
األشكال الجديدة من التلوث، التي أحدثتها بعض 
ما  حد  إلى  حديثة  الكبرى،  الصناعية  الدول 
على المستوى البشري، وأقل حضوراً من باقي 
تبقى خطيرة، وقد  ذلك،  التقليدية. مع  الملوثات 

تكون ضارة مثل األنواع التقليدية من التلوث. 

أسباب وعوامل تلوث البيئة

بشكٍل  متعددة.  البيئة  تلوث  وعوامل  أسباب 
البشر  مصدره  األول  نوعين.  إلى  تُقسم  عام، 
والحروب..(،  النووية  والتجارب  )كالصناعة 
)كالزالزل  الطبيعية  الكوارث  مصدره  والثاني 

والبراكين والفيضانات..(

أسباب تلوث الهواء

وتفاقم  البيئة  تدهور  إلى  الهواء  تلوث  يؤدي   
مشكالتها. قد يكون تلوث الهواء محلياً، لكنه قد 
القارات،  عبر  وأحياناً  طويلة،  لمسافات  ينتقل 
أحد  ال  وبالتالي،  الدولية،  الطقس  ألنماط  وفقاً 
في مأمن من هذا التلوث، الذي يأتي من خمسة 
المصادر  هذه  تبث  رئيسية،  بشرية  مصادر 
أوكسيد  أول  ذلك  في  بما  المواد  من  مجموعة 
الكربون وثاني أوكسيد الكربون وثاني أوكسيد 
واألوزون  النيتروجين  وأوكسيد  النيتروجين 
الكبريت  أوكسيد  وثاني  والجسيمات  السطحي 
والهيدروكربونيات والرصاص وجميعها ضارة 
بصحة اإلنسان. أما مصادر تلوث الهواء فهي:

١- تلوث الهواء المنزلي: يتمثل المصدر الرئيس 

الداخلي  اإلحراق  في  المنزلي  الهواء  لتلوث 
الوقود  وأنواع  والخشب  األحفوري  للوقود 
الحيوية ألغراض  الكتلة  القائمة على  األخرى، 
المنازل، ويحدث نحو  الطهي والتدفئة وإضاءة 
تلوث  بسبب  مبكرة،  وفاة  حالة  مليون   ٣.8
الهواء الداخلي كل عام، والغالبية العظمى منهم 

في الدول النامية.
إنتاج  يعد  الدول  من  العديد  في  الصناعة:   -٢
وتعد  الهواء،  لتلوث  رئيساً  مصدراً  الطاقة 
محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، مساهماً 
رئيساً في تلوث الهواء. في حين تعتبر مولدات 
العمليات  أن  كما  متزايد،  قلق  مصدر  الديزل 
الصناعات  في  المذيبات  واستخدام  الصناعية 
الهواء  تلوث  في  تتسبب  والتعدين  الكيماوية 

أيضاً.

٣- النقل: قطاع النقل العالمي مسؤول عن نحو 
المرتبطة  الكربون  أوكسيد  ثاني  انبعاثات  ربع 
وقد  االزدياد،  في  آخذ  الرقم  وهذا  بالطاقة، 
جرى ربط انبعاثات النقل هذه بنحو 400 ألف 
حالة وفاة مبكرة، ويعزى نحو نصف الوفيات، 
النقل  وسائل  بسبب  الهواء  تلوث  عن  الناجمة 
الذين  أولئك  أن  حين  في  الديزل،  انبعاثات  إلى 
الرئيسية،  المرور  طرق  من  بالقرب  يعيشون 
أكثر عرضة بنسبة تصل إلى ١٢% لتشخيصهم 
بالعته، ومن الممكن للسياسات والمعايير، التي 
متقدمة  ومعايير  أنظف  وقود  استخدام  تتطلب 
انبعاثات  من  تقلل  أن  المركبات،  النبعاثات 

المركبات بنسبة ٩0% أو أكثر.
4- الزراعة: ثمة نوعان من المصادر الرئيسة 
تنتج  التي  الماشية  الزراعة:  من  الهواء  لتلوث 
المخلفات  وحرق  واألمونيا،  الميثان  غاز 

الزراعية. 
األوزون  في  الميثان  غاز  انبعاثات  تسبب 

الجهاز  وأمراض  الربو  مرض  السطحي 
من  أيضاً  الميثان  ويعتبر  األخرى،  التنفسي 
غازات االحترار العالمي األكثر تأثيراً من ثاني 
 ٣4 بنحو  أكبر  تأثيره  يعد  الكربون.  أوكسيد 
ضعفاً على مدى الـ١00 عام، ويأتي نحو ٢4% 
المنبعثة  الحراري  االحتباس  غازات  جميع  من 
والحراجة  الزراعة  من  العالم  أنحاء  جميع  في 

واالستخدامات األخرى لألراضي.
في  النفايات  إحراق  يطلق  النفايات:   -5
المطامر،  في  العضوية  والنفايات  العراء، 
والفيوران  والّضارة  السامة  الديوكسينات  مادة 
والميثان والكربون األسود في الغالف الجوي. 

من   %40 نحو  يُحرق  العالمي،  الصعيد  على 
في  المشكلة  حدة  وتزداد  العراء،  في  النفايات 
حرق  ويتم  النامية،  والدول  الصناعية  المناطق 
النفايات الزراعية أو البلدية في العراء في ١66 

بلداً من أصل ١٩٣ بلداً.
وفرزها  الصلبة،  النفايات  جمع  تحسين  يؤدي 
التي  النفايات  كمية  تقليل  إلى  منها،  والتخلص 
يجري حرقها أو طمرها. ويساهم فرز النفايات 
العضوية وتحويلها إلى سماد عضوي أو طاقة 
وتوفير  التربة  خصوبة  تحسين  في  حيوية، 

مصدر بديل للطاقة. 
تلوث  يأتي كل  للتلوث: ال  أخرى  6- مصادر   
البراكين  فثوران  البشري،  النشاط  من  للهواء 
المساحات  وحرائق  الترابية  والعواصف 
إلى  باإلضافة  واألحراش،  كالغابات  الخضراء 
أخرى،  طبيعية  وعمليات  والتسونامي  الزالزل 

تسبب مشاكل للبيئة أيضاً.
للقلق  مثيرة  والترابية  الرملية  العواصف  تعد 
جزيئات  تنتقل  أن  الممكن  فمن  خاص،  بشكل 
هذه  خلفية  على  األميال  آالف  الدقيقة،  الغبار 
حادة  تنفسية  مشاكل  في  يتسبب  ما  العواصف، 

ومزمنة.

مستوى  إلى  تهوي  التركية  الليرة  أخرى  مرة 
أدنى مستوى  الدوالر، مقتربة من  8.٩ مقابل 
الماضي بسبب  على اإلطالق سجلته األسبوع 
مخاوف من خفض غير متوقع ألسعار الفائدة.

من  مقتربة   ، التركية ٩٢50.8  الليرة  وبلغت 
سجل  حيث  اإلطالق،  على  لها  مستوى  أدنى 
عند 8.٩4٩0 في التاسع والعشرين من أيلول 

بالتأثيرات  مراقبون  عزاه  أمر  في  الماضي، 
التي يمارسها أردوغان على السياسة النقدية، 
وتدخالته المتكررة في سياسة البنك المركزي 
نتيجة  األمريكي  الدوالر  صعد  كما  التركي. 
والتشديد  العالمي  التضخم  بشأن  مخاوف 

المنتظر من البنك المركزي األمريكي.

كانيه  سري  أهالي  أكد  ـ  محمد  آالن  الحسكة/ 
ديارهم،  إلى  العودة  من  األمل  يفقدوا  لم  أنهم 
إثر  أكثر  بأرضهم  تشبثوا  أنهم  إلى  وأشاروا 
احتالل الدولة التركية لمناطقهم، وشددوا على 
سوريا  وشرق  شمال  شعوب  وقوف  ضرورة 
التركي  المحتل  في مواجهة إجرام  واحداً  صفاً 

ومرتزقتِه..

بتاريخ التاسع من شهر تشرين األول عام ٢0١٩ 
حربِه  بشن  الغاشم  التركي  االحتالل  جيش  قام 
أبيض،  تل  سبي/  كري  مناطق  على  الهمجية 
األليمة،  الذكرى  هذه  وبمرور  كانيه،  وسري 
ناحية  الذاتية ومجلس  اإلدارة  نظمت مؤسسات 
سري كانيه في مخيم واشو كاني وقفة احتجاجية 
القائد عبد هللا  بحرية  والمطالبة  بالمحتل  للتنديد 

أوجالن.
 

يف الذكرى الثانية.. إرصار عىل 
التحرير

فخري  الُمهجر  مع  لقاء  لنا  كان  الصدد  وبهذا 
شكري أمين حيث قال: »نحن أهالي مدينة سري 
كانيه أصحاب أرض وهوية، ولن يثنينا أحدٌ في 
العالم أجمع عن العودة ألرضنا، ولم نفقد اإلرادة 
والعزيمة واألمل يوماً، بدءاً من تاريخ االحتالل 
الفاشي لمدينة سري كانيه وكري سبي  التركي 

اليوم، ونحن واثقون  لتاريخ  قبلهم عفرين  ومن 
ونحرر  وسنستعيد  أكثر،  ال  وقٍت  مسألة  بأنها 
قِبَل  من  المغتصبة  األراضي  وكافة  أرضنا 

عصبة المرتزقة التابعة للمحتل التركي«.
في  مشاعرنا  يحرك  ما  أكثر  »ولكن  وتابع: 
الوحشي  الهجوم  هو  األليمة،  الذكرى  هذه 
والالإنساني الذي قام به جيش االحتالل التركي، 
على األهالي العُّزل واآلمنين، واستخدامه ألبشع 
شمال  في  المواطنين  ضد  العسكريّة  األساليب 
أوصال  قطع  أجل  من  فقط  وسوريا،  وشرق 
اشمئزازنا  يثير  وما  الديمقراطي،  المشروع 
وحشية  على  الدولي  الصمت  هو  أيضاً 
الممارسات التي قام بها جيش االحتالل التركي 
وأدواتِه اإلرهابية، وتهجيرهم للمواطنين ونهب 

ممتلكاتهم، وتدمير منازلهم«.
احتجاز  نفسِه عن غضبه من  الوقت  في  معبراً 
القائد عبد هللا أوجالن في جزيرة إيمرالي النائية 

نصر  المواطن  شاركه  وقد  حق.  وجه  دون 
متمنياً  واأللم  الغضب  نفس مشاعر  الدين سينو 
العودة اآلمنة والكريمة لبيتِه وأرضِه، داعياً كافة 
للوقوف  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  شعوب 
التركي  المحتل  إجرام  مواجهة  في  واحداً  صفاً 

ومرتزقتِه.

»رغَم طول الغياب.. القناعة 
بالتحرير تجمعنا«

والدمار  المعاناة  لحجم  الهائلة  اإلحصائيات  مع 
الذي خلّفه جيش االحتالل التركي ومرتزقته في 
مدينة سري كانيه، إال أن التعايش الذي اعتادوه 
بتعاظم  وجلياً  واضحاً  كان  كانيه،  أهالي سري 
ودعمهم  األرض،  بحب  وتمسكهم  وحدتهم، 
أجرتهُ  لقاٍء  وفي  الكرامة،  لمقاومة  الالمحدود 

المشترك  الرئيس  مع  »روناهي«  صحيفتنا 
لمجلس ناحية سري كانيه في مخيم واشو كاني 
إرهاب  يزيدنا  »لم  قال:  العلي  جميل  عالء 
وشعبنا،  بأرضنا  حباً  إال  ومرتزقتِه،  أردوغان 
واإلرهاب الذي يمارسه أردوغان يحظى بدعٍم 
عابراً  وباَت  الكبيرة،  الدول  بعض  من  وتأييد 
الدولي،  المجتمع  لصمت  ونتعجب  للقارات، 
ومنظمة األمم المتحدة، ومجلس حقوق اإلنسان، 
ضد شخص يمارس العربدة السياسية والعسكرية 
في أكثر من بلٍد وأكثر من قارة، ولكن مهما نال 
من دعمٍ  وصمت لبعض هذه الدول سنبقى على 
العهد، وسنقاوم من خالل دعم القوات الشرعية 
على الجبهات ومن خالل الضغط على المجتمع 

الدولي واألمم المتحدة، حتى يتم دحرهُ وتحرير 
كل شبٍر من أراضينا المغتصبة«. 

الفعاليات  بين  العلن  على  أصبحت  الحرب 
“الشامية”.  ونظيرتها  “الحلبية”  االقتصادية 
هي  البعير”  ظهر  قصمت  التي  و”القشة 
المصنرة  األقمشة  باستيراد  السماح  موضوع 
الحكومة  االقتصاد في  الذي صدر عن وزارة 

السورية قبل أيام.
رئيس غرف الصناعة السورية فارش الشهابي 
نوقش  الذي  القرار  لهذا  المعارضين  من  كان 
بين  األخيرة  السنوات  خالل  مرة  من  أكثر 

أصحاب فعاليات اقتصادية ووزارة االقتصاد.
وعدَّ الشهابي أن “تطنيش” رأيه أو ما قال إنهم 
“بطبخة”  شبهه  القرار  وإصدار  عليه،  اتفقوا 
االقتصاد  وزارة  بين  مظلمة  في غرف  أعدت 
وشخصيات من القطاع الخاص، وهذا ما آثار 
حفيظة رئيس غرفة تجارة دمشق سامر الدبس 

الذي كان من مشجعي قرار االستيراد.
يمكن  ال  دمشق  صناعيو  وكأن  األمر  وبدا 
الصناعيون  عكس  على  التجار،  عن  تمييزهم 
ال  والحاضر  التاريخ  أن  والحقيقة  حلب،  في 
الصناعة  لمهنتي  دمشق  صناعيو  مزج  ينفي 
دمشق  أخذت  بحيث  بعضهما،  مع  والتجارة 
صبغة التجار والتجارة منذ األزل على عكس 
الصناعي  اإلنتاج  عاصمة  ظلت  التي  حلب 

تاريخياً.

رأي متوازن

لنورث  دمشق  تجارة  غرفة  في  عضو  قال 
برس، عند سؤاله عن رأيه في هذا الخالف بين 
قرار  من  معاً  يتضررا  أن  يفترض  صناعيين 
السماح باستيراد األقمشة: “رأي سامر الدبس 
متوازن، والشهابي يبالغ في هذا الموضوع”، 
المحافظة  مع  “صحيح  االستيراد  أن  وبرأيه 
على  يقدرون  الذين  الصناعيين  مصالح  على 

إنتاج ما يمكن إنتاجه”.
البعض  إن  فقال  طيفور  الصناعي عاطف  أما 
األلبسة  صناعي  حماية  بين  خالف  أنه  يعتقد 
تقع  وهنا  األقمشة،  صناعيي  وبين  الجاهزة، 

الكارثة.
وقال أيضاً إن “الصناعي الحلبي فخرنا وعزنا، 
الصناعي  والدرع  بالصناعة  تاريخي  ونموذج 

للنهوض بالمستقبل”.

هذا ما حصل

بالسماح  االقتصادية  اللجنة  قرار  صدور  بعد 
على  عنيفاً  هجوماً  الشهابي  شن  باالستيراد 
القرار، وقال إنه “يلحق أضراراً كبيرة بمئات 
المعامل ويقضي على جهود إعادة الصناعيين 
”الكارثي  بـ  القرار  وصف  بل  الخارج”،  من 

المدمر للصناعة النسيجية”.
ولم يتأخر الرد من رئيس غرفة صناعة دمشق 
الشهابي  كالم  وكأن  رد  الذي  الدبس،  سامر 
موجه إليه من جهة، وكأنه ينتمي لعالم التجارة 

وليس الصناعة من جهة ثانية.
بالتصدير،  السماح  لقرار  دعمه  على  وشدد 
”امتهان  بـ  يسميه  أن  دون  الشهابي،  ووصف 

المبالغة”.
أرقام  في  بالغ  “من  أن  معناه،  بما  وأضاف 
أعداد الصناعيين المهاجرين هو نفسه من يبالغ 
القرار،  هذا  من  المتضررة  المصانع  بأعداد 

وأن هذا الرأي يشاركه فيه عشرات اآلالف من 
المصانع والورشات التي تنتج المالبس وتعمل 
في التصدير في كل من دمشق حمص وحماة 
والالذقية وطرطوس، والغرف الزميلة وغرفة 
دمشق  وتجارة  حمص  وصناعة  حلب  تجارة 

وباقي المحافظات”.
أيضاً  مباشر  غير  بشكل  الشهابي  ووصف 
أنه  ويدعي  تركيا،  من  األقمشة  بـ”مهرب 
األلبسة  صناعة  إغالق  حاول  وبأنه  صناعي، 
شعبوية   شعارات  ويرفعون  وريفها  دمشق  في 
للصناعة  دعماً  الواقع  عن  بعيدة  فيسبوكية 

النسيجية في بعض المناطق”.
وأضاف: “نحن نتحدى أن يعطونا أسماء وعدد 
عمال مصانع مسجلة، أو ماذا دفعوا للمالية إذا 
الواقع”.  في  فيسبوك  خارج  موجودين  كانوا 
من  مهربين  لحفنة  نسمح  “لن  الدبس:  وقال 
عالياً  الصوت  وسنرفع  األلبسة  معامل  إغالق 

للخالص منهم”.

تهريب املازوت

بعد  وحذفه  عاد  الذي  الشهابي  رد  يتأخر  لم 
بتوجيه  يتردد  لم  وهو  نشره،  على  ساعات 

الحديث باالسم وبشكل مباشر إلى الدبس حيث 
تجارة  غرفة  رئيس  “عزيزي  الشهابي:  نشر 
تحويل  جداً  المعيب  من  الدبس،  سامر  دمشق 
خالف تجاري صناعي إلى خالف بين المدن”.

وأضاف: “من المعيب رمي االتهامات الباطلة 
وتم  أحد سواك،  يذكرها  لم  أرقام هجرة  حول 
تحريفها ونفيها من قبلنا أكثر من مرة! واالمعان 
بالمبالغة هي باتهام حلقات إنتاجية كاملة بأنها 

تعمل بالتهريب”.
من  “تعاني  اإلنتاجية  الحلقات  أن  إلى  وأشار 
الذي  المخصصات  قرار  سببه  الذي  التهريب 
التجار!  بعض  يمارسه  والذي  أنت  تدعمه 
والمبالغة والكذب هي في ذكر أن غرفة صناعة 
حمص معكم، مع أن رئيسها نفى ذلك، والمبالغة 
األثرياء  من  هم  النسيج  أهل  أن  ذكر  في  هي 
والمتوسطة  الصغيرة  الورش  من  أنهم  علماً 

وهم أكثر من عانى من ويالت الحرب”.
اتهامهم  في  هي  والتشهير  “المبالغة  وأضاف: 
في  األلبسة  للقضاء على صناعة  يسعون  أنهم 
صناعيي  من  األكبر  العدد  أن  علماً  دمشق. 
وبرعاية  حلب  في  هو  سوريا  في  األلبسة 
في  المشاركات  كل  بدليل  صناعتها  غرفة 
بمن  هي  الفيسبوكية  الشعبوية  المعارض..! 
يبالغ ويتهم ويشوه ويلعب بالعواطف والحقائق 

وليس بمن يعاني على األرض”.
استيراد  مع  نحن  للمليون  للمرة  “أكرر  وقال: 
التي تصنع  أما  محلياً،  التي ال تصنع  األقمشة 
الوطنية  النسيجية  بالصناعة  فهذا مضر  محلياً 
بكل حلقاتها! لن نسمح لك وال لغيرك بتحويل 
كبيرة  خياطة  لورشة  نسيجياً  العريقة  سوريا 
ألقمشة الدول األخرى بعد أن كانت وال تزال 

مركز صناعة النسيج في الوطن العربي”.
وقال أيضاً: “ال نستغرب وقوف غرف التجارة 
لكم  عالقة  وال  مستوردون  كلكم  فانتم  معك 

بالصناعة..”.

الوزير يف حلب

حلب  إلى  صباغ  زياد  الصناعة  وزير  حضر 
أحد  أي  يشر  لم  أنه  علماً  السجال،  هذا  بعد 
حصل،  وما  زيارته  بين  صلة  أي  وجود  إلى 
ونُقل عن زيارته أنه استمع إلى المشاكل التي 
والمشاريع  الحرفية  الورش  أصحاب  عرضها 
الصغيرة والمتوسطة، ومشروع المريميين في 

معهد األخوة.
واستمع إلى المعنيين عن المشروع حول كيفية 
وشدد  الصغيرة،  القماش  قطع  وتصنيع  تدوير 
على أن الوزارة “تعمل على تقديم التسهيالت 
متابعة  في  االستمرار  أجل  من  للحرفيين 
ودوران  تطويرها  بهدف  اإلنتاجية  مشاريعهم 

عجلة اإلنتاج ودعم االقتصاد الوطني.

بعض الردود

التواصل  مواقع  على  األفعال  ردود  ومن 
الصناعة  وزارة  “أين  يجري:  ما  االجتماعي 
الحكومة  رئيس  وحتى  بل  االقتصاد  ووزارة 
يريدون:  ماذا  وليتحفونا  والرد  األخذ  هذا  من 
تجارة أم صناعة، مناطقية أم سورية، استيراد 
أم تصدير، بطالة أم يد عاملة، قصر نظر أم بعد 
أولي  سيتفّوه  ماذا  الصبر  بفارغ  ننتظر  نظر؟ 
االقتصادية  القدرات  بناء  إعادة  حول  األمر 

وكيف؟”
رئيس  بين  غريب  كتير  “تناقض  آخر:  وقال 
غرفة  ورئيس  سوريا  صناعة  غرف  اتحاد 
القرار وعم  ينتقد  صناعة دمشق… األول عم 
يدعو إللغائه والتاني عم يأيد القرار.. يبدو واحد 
منهم الو مصالح شخصية في رأيه وإال كان من 

المفترض أنو يكونوا ايد وحدة وبرأي واحد”.
الصناعة  غرفة  أن  إلى  سلمان  نغم  وأشارت 
بين  ضروساً  “حرباً  تشهد  وحلب  دمشق  بين 
األلبسة  وبين  الوطني  والمنتج  االستيراد 
هم  ومن  والتجار،  الصناعيين  وبين  واألقمشة 
حيتان المال واالحتكار، وهل عدد من هاجروا 
أكثر،  أم  أقل  أم  ألفاً   40 يبلغ  الصناعيين  من 

تخمينات بغياب األرقام والدراسات”.

نصر الدين سينو

عالء جميل العلي

فخر الدين شكري


