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بأناملها الصغيرة رسمت خيوط مكتبتها فحققت حلمها..

مطبخ شعبي ساهم في توفير 
فرص العمل للنساء..

إلنقاذ حياة طفله… صيني 
يصنع عقاراً في المنزل

على  األطفال  لتشجيع  ـ  قامشلو  روناهي/ 
رونا  الطفلة  افتتحت  الكردية،  باللغة  القراءة 
عكيد في مدينة قامشلو مكتبةً خاصة باألطفال 

باسم )مكتبة رونا(.
حلمها  الصغيرة  بأناملها  نسجت  صغيرة  طفلة 
وسعت جاهدةً في سبيل تحقيقه، بلغت من العمر 

12 عاماً لترسم من الحلم حقيقة.
نعومة  منذ  كثيرة  أدبية  نشاطات  لرونا  كان 
أظافرها حتى أنها شاركت في معرض هركول 
على  وأشرفت  التوالي،  على  لدورتين  للكتاب 
على  للحفاظ  فسعت  باألطفال،  الخاص  القسم 
بافتتاحها  األطفال  بين  االندثار  من  األم  لغتها 

مكتبة خاصة باللغة الكردية.

املطالعة باللغة األم

افتتاح  خالل  من  تسعى  بأنها  عكيد  رونا  قالت 
الكردية  باللغة  األطفال  بكتب  الخاصة  المكتبة 
وتطوير  األم  بلغتهم  للمطالعة  األطفال  لجذب 
أحافظ  أن  »أريد  وتابعت:  وتثقيفهم،  مواهبهم 
يصل  لكي  الكردي،  وتراثنا  حضارتنا  على 

لألجيال القادمة«.
للقصص  األطفال  وقراءة  تفاعل  مدى  وعن 
األطفال  »عدد  رونا:  قالت  الكردية  والكتب 
لتعلم  العديد من األطفال يلجؤون  قليل جداً ألن 
اللغة العربية ويهملون لغتهم األم«، مؤكدةً على 
الكردية  بقولها: »اللغة  األم  اللغة  تعلم  ضرورة 
لغتي  أتعلم  كنت  صغري  ومنذ  األم  لغتي  هي 
الكردية وسأستمر بتعلمها، ألنه في جميع أنحاء 

لن  لذلك  أوالً  األم  بلغتهم  األطفال  يتعلم  العالم 
أتخلى عن لغتي الكردية، وأدعو جميع األطفال 

للجوء إلى لغتهم األم ألنها األساس«.
وبينت لنا رونا أن األطفال مع انتشار اإلنترنت 
الكثير  أصبح  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
اللغة  لتعلم  يتطرقون  أو  لغتهم  ينسون  من منهم 
عادوا  فما  الكردية  باللغة  يتحدثون  وال  العربية 

يتقنونها جيداً.

شغف وتحديات

هي  كما  األشياء  يرون  األشخاص  بعض 
بأشياء  يحلمون  وآخرون  لماذا  ويتساءلون: 
رأته  ما  لما ال؟ وهذا  ويتساءلون:  أبداً،  تكن  لم 
فيه،  الكردية  اللغة  تعلم  قل  مجتمع  في  الطفلة 
فتساءلت لما ال توجد مكاتب مخصصة لألطفال 
باللغة  كتب  رفوفها  على  تحمل  خاص  وبشكل 

الكردية.
من  فريدة  المكتبة  أن  إلى  عكيد  رونا  وأشارت 
نوعها في شمال وشرق سوريا أي أنه ال توجد 
باللغة  األطفال  وكتب  بقصص  خاصة  مكاتب 
الخاصة  المكتبات  عن  »بحثت  بقولها:  الكردية 
وشرق  شمال  مناطق  من  العديد  في  باألطفال 
هذه  افتتحت  لذلك  منها،  أي  أجد  ولم  سوريا 
هذا  من  مشروع  أول  هذا  يكون  لكي  المكتبة 
بين  األم  اللغة  نشر  في  حلمي  وألحقق  النوع 

األطفال«.
وال يوجد مشروع أو حلم يتحقق دون مواجهة 
ومن  لتحقيقه،  والتحديات  الصعاب  من  الكثير 

شراءها  رونا  عليها  أطلعتنا  التي  المشاكل 
الكتب  أنواع  توفر جميع  بالدوالر وعدم  للكتب 
هنا فتواجه صعوبات في الشحن وإيصالها إلى 

المكتبة.
إال أنها وفرت في المكتبة الكتب باللغة الكردية 
عددها  يتجاوز  إذ  الموجودة  الكتب  أكثر  وهي 
الـ 90 اسم من بينها القصص والشعر وكل ما 
يخص األطفال، وحوت أيضاً على كتب باللغة 
العربية 50 اسم واإلنكليزية 80 اسم وأضافت 
لمساتها الجميلة عليها بقولها: »بعد افتتاح المكتبة 
قررنا أن نصمم دفتر باسم رونا للغتين الكردية 

والعربية وسمي الدفتر باسمي ومعناه النور«.

مع الدعم والتشجيع.. األحالم لن 
تتوقف

والتشجيع  الدعم  تلقيها  على  رونا  وأطلعتنا 
هو  لي  األساسي  »الداعم  بقولها:  لالستمرار 
المكتبة وقدّم  افتتاح  والدي، حيث شجعني على 
لي يد العون من كافة النواحي، فهو َمْن تَِعَب في 
تأمين الكتب للمكتبة، باإلضافة إلى دعم العائلة 
الذي  وهدفي  حلمي  عن  أتنازل  فلم  واألصدقاء 

كنت أسعى إليه«.
ومع افتتاح المدارس وعودة الطالب لصفوفهم، 
لم  لكنها  العلمي،  ِلتُكمل تحصيلها  انطلقت رونا 
تغلق أبواب مكتبتها في وجه الزوار فقالت لنا: 
»أنني لن أهمل دراستي أبداً ومع ذلك لن أترك 
مكتبتي تُغلق ففي فترة الدوام يوجد فتاة ستجلس 
ووجود  دروسي  من  انتهائي  وعند  بالمكتبة، 
في  تنتشر  التي  كتبي  مع  سأقضيه  فراغ  وقت 

أركان مكتبتي«.
أحالمها  تتوقف  لم  رونا  ولكن  تحقق  الحلم 
المشاريع  بعض  إلى  عكيد  رونا  فتطرقت  هنا، 
المستقبلية التي تخطط للقيام بها فقالت: »سننظم 
العديد من الفعاليات التي تجذب األطفال للقراءة 
أننا  إلى  باإلضافة  الكردية  باللغة  والمطالعة 

سننشأ مجلة خاصة باألطفال«.
بنفسي  »فخورة  عكيد:  رونا  قالت  الختام  وفي 
كثيراً ألنني قمت بافتتاح مكتبة كهذه وهذا يعتبر 
خطوة لتطوير اللغة الكردية في المجتمع وأدعوا 
لكي  الكردية  لغتهم  إلى  للعودة  األطفال  جميع 
الكردية،  واللغة  الكردي  التراث  على  يحافظوا 
ولكل من يمتلك موهبة أو حلم يجب أال يستسلم 
للعوائق والمشاكل ويستمر بالعمل على موهبته 

لتطوير نفسه«.

الخاص  الشعبي  المطبخ  افتتاح  ساهم 
في  األسر،  ومؤونة  الشعبية  بالمأكوالت 
قامشلو بمنح ثماني نساء ُمعيالت ألسرهّن، 
حياتهّن  لطبيعة  مالئمة  عمل  فرص 

ومهاراتهن.
يقول “جوان عيسى” الذي أسس المطبخ مع 
ثالثة آخرين من أصدقائه قبل ستة أشهر، إن 
الهدف الرئيسي من إطالق مشروع المطبخ 
وتقديم  من جهة،  للنساء  تأمين فرص عمل 
جهة  من  يرغب  لمن  منزلي  وطعام  مؤونة 
»نُجّهز  سوري”:  لـ”سناك  وأضاف  ثانية، 
بأنواعها  المربيات  والصيف،  الشتاء  مونة 
األسود  والباذنجان  والكوسا  والملوخية 

والبامياء ورب البندورة، حالياً تركيزنا على 
المكدوس والمحمرة«.

يركز أصحاب المشروع على فكرة الطعام 
والمواد  المعلبات  عن  بعيداً  المنزلي، 
يقول  كما  بالكامل،  يدوي  والعمل  الحافظة، 
أشهر  الستة  أنهم وخالل  “عيسى”، مضيفاً 
وقياس  العمل  تقييم  على  عملوا  الماضية، 
مدى رضا الزبائن وحتى احتياجاتهم، وتابع: 
ال  كبير،  وإقبال  هناك رضا  كان  »بالعموم 
تجاري  ليس  فالهدف  للسوق  موادنا  نرسل 
العامالت  انتقاء  أن  بالدرجة األولى«، الفتاً 
أوالً،  النظافة  أساس  على  جاء  المطبخ  في 

والخبرة بإعداد األطعمة الشعبية ثانياً.

العالج  أساليب  من  استفادته  عدم  عقب 
صيني  رجل  لجأ  المستشفى،  في  التجريبية 
في محافظة يونان إلى تصنيع دواء منزلي، 
عاماً  العمر  من  البالغ  طفله،  حياة  إلنقاذ 

واحداً، والمصاب بمرض خطير ونادر.
وقال الرجل ”شو وي”، وهو صاحب متجر 
بأن  كونمينغ،  بمدينة  اإلنترنت  عبر  يعمل 
مرض  وهو  مينكيس،  بمرض  مصاب  ابنه 
نقل  عملية  في  اضطراباً  يسبب  وراثي 

النحاس بخاليا الجسم.
وصمم شو وي، على تصنيع مادة هيستيدين 
استحالة  بعد  للعالج،  الضرورية  النحاس 
البالد أو خارجها بسبب  حصوله عليها من 
في  المقاالت  بقراءة  فبدأ  المرتفع،  سعرها 
صيدلة  بدورات  والتحق  العلمية،  المجالت 

فترة  بعد  ليتمكن  الجامعات،  من  عدد  في 
وعقار  النحاس  هيستيدين  مادة  تصنيع  من 
شقته.  في  صغير  مختبر  في  اإلليسكلومول 
األرانب،  على  العقارين  وي  شو  واختبر 
ثم  سالمتهما،  من  يتأكد  كي  نفسه،  على  ثم 
العقارين  هذين  بأن  منوهاً  البنه،  حقنهما 
من  منعا  األقل  على  لكنهما  نجله،  يشفيا  لم 
تدهور حالته الصحية، أمالً بأن يساعد تقدم 
شفاء  في  الزمن  مرور  مع  الوراثيات  علم 

طفله.
جداً  نادر  مينكيس،  مرض  أن  إلى  يُشار 
أو  ألف   100 كل  من  واحد  نحو  ويصيب 
ال  والذين  الوالدة،  حديثي  من  ألف   200
تدوم حياتهم في أغلب األحيان أكثر من ثالثة 

أعوام.

منتخب المناسبات عاد من جديد 
فهل يستمّر ويكسر قالب الجليد؟

ظاهرة تشكيل 
المنتخبات - وبعد 

انتهاء المهّمة - كّل 
منهم يرحل حال 

سبيله، بات أمراً غير 
مقبول ، فمن جديد 

تم استدعاء كادر فنّي 
وإدارّي والعبين؛ 

لتمثيل منتخب إقليم 
الجزيرة لكرة القدم 
للّعب مباراة ضمن 

مهرجان للّشبيبة، ولكن هذا المنتخب ومنتخبات أللعاب أخرى ال يتشّكل، 
وال يجتمع إالّ في المناسبات فقط، ولكن إلى متى؟...«10

شعوب شمال وشرق سوريا لن تقف مكتوفة 
األيدي حيال هجمات االحتالل الرتكي وتهديداته

سوريا  وشرق  شمال  مناطق  شعوب  أكدت 
تقف  لن  أنها  ومسيحيين  مسلمين  من 
مكتوفة األيدي حيال هجمات االحتالل التركي 
من  المزيد  احتالل  إلى  الرامية  وتهديداته، 
الدولي  بالصمت  منددين  السورية،  األراضي 

حيال ما تشهده مناطقها...«6

كوجر: خيارنا المقاومة لصد أّي 
عدوان تركي محتمل

أوضح نائب الرئاسة المشتركة للمجلس 
التنفيذي في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 

سوريا حسن كوجر بأن تهديدات دولة 
االحتالل التركي تأتي من موقِف ضعف، 
وأشار إلى أن أيّة عملية احتالل أخرى 

ستعمق األزمة السورية وتزيدها تعقيداً، 
مؤكداً أن االحتالل سيُجابه بمقاومة شعبية 

غير مسبوقة...«4

بعد طول انتظار.. الحكم على قاتل 
شابرين تمو والمتواطئين معه

الشنيعة  جريمته  على  الزوِج  معارف  لتستر  اآلن؛  حىت  ُمعلقة  بقيت  اليت  تمو  شابرين  قضية  تبصر  سنتي�ن؛  بعد 
النور، حيث أصدر مجلس العدالة االجتماعية في مدين�ة قامشلو الحكم على القاتل، إال أن جهات عدة من بينها 

منظمة سارا طالبت الطعن في الحكم وتمديد مدة المحاكمة...«2

األطفال ضحايا اإلرهاب 
والعدوان الرتكّي

الحرُب عمياء، والرصاصةُ ال تميُّز 
بين ضحاياها وفقاً ألّي اعتبار للعمر 
أو الجنس، وهي ال تُدان وال تُحاكم، 
وخالل األزمة السوريّة كان األطفاُل 

ضحايا الصراعِ المسلح ومجاميع 
اإلرهاب وكذلك العدوان التركّي على 

مناطق شمال سوريا، ألنّهم األقل 
إدراكاً لمخاطِر الحرِب، وأيضاً بسبِب 

تعمِد استهداِف المناطِق اآلهلة 
بالقصِف، ما أدى لوقوع مجازر كان 

معظم ضحاياها من األطفال...«5

سوق الفطور... أسلوب 
من البساطة والعراقة

في قلب مدينة قامشلو تتجاور محاّلت 
عّدة، تستند إلى بعضها في وّد وألفة، 

تفتتح أبوابها لتفوح رائحة االصالة 
المعتّقة، ونفحة من روائح العسل؛ 

والكيمر والقشطة، تجوب أروقة 
السوق المسقوف الذي يشهد حركة 

دائبة منذ ساعات الصباح األولى، 
للحصول على وجبة فطور غنيّة 

وصحيّة وبنكهة شهيّة عريقة...«8
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هذه ُمقدمات مرض السكريبعد طول انتظار.. الحكم على قاتل شابرين تمو والمتواطئين معه

أقوى عاصفة شمسية في التاريخ.. 

تفاصيل رائعة عن حدث كارينغتون

تجريب عقار يمنع الخاليا السرطانية 
من إصالح نفسها ويجبرها على الموت

قصف على أريحا يتسبب بمقتل 
وإصابة 25 شخصا

ما السيناريوهات الُمحتملة ما بعد 
االنتخابات التشريعية العراقية؟

لقاح ُمختلف ستستخدمه الواليات المتحدة للجرعة المعززة

قضية  تبصر  سنتين؛  بعد  ـ  قامشلو  روناهي/ 
شابرين تمو التي بقيت ُمعلقة حتى اآلن؛ لتستر 
النور،  الشنيعة  جريمته  على  الزوجِ  معارف 
في  االجتماعية  العدالة  مجلس  أصدر  حيث 
مدينة قامشلو الحكم على القاتل، إال أن جهات 
في  الطعن  طالبت  سارا  منظمة  بينها  من  عدة 

الحكم وتمديد مدة المحاكمة..

قضية شابرين تمو ابنة الـ22 ربيعاً من أهالي قرية 
بقيت  التي  لكي،  لكركي  التابعة  جولي  سيكركا 
2021/10/19م  يوم  صدر  سنتين،  منذ  ُمعلّقةً 
العدالة  من محكمة  قراراً  قتلها  يوم  تاريخ  نفس 
في  االجتماعية  العدالة  )مجلس  قامشلو  في 
الحكم  األولى(  الغرفة  العدالة،  هيئة  قامشلو، 
على زوج المغدورة شابرن تمو )م.م( بجريمة 
قانون  بموجب  سنوات  بثالث  القصد  القتل 
المادة  وفق  سوريا  وشرق  شمال  في  العقوبات 
)94( ولمنحه األسباب المشددة إلنكاره ارتكاب 
الجرم رغم ثبوته، وعدم وجود إي سبب لزهق 
من  عليه  العقوبة  تشديد  تقرر  المغدورة  روح 
حيث النتيجة لتصبح مدة المحاكمة 15 عاماً مع 
احتساب مدة توقيفه، وثبت االتهاِم وأدين الزوجِ 
للتمييز، كما وُصدر  قابلة  الدعوة  بقتلها لتصبح 
حكٌم على المتورطين في الجريمة بتهمة التدخل 
في   )76( المادة  حسب  القصد  القتل  جناية  في 
شمال وشرق سوريا على كٍل من )أ.م( ـ )ش.م( 
الُمتهم، أما )س.أ( فهي عضوة في  وهم أقرباء 

ماطلت  التي  لكي  بكركي  المنظمة  الجريمة 
لمدة  بالسجن  حكمت  عليها  وتسترت  القضية 
الشرعي  الطبيب  أما  أشهر،  أعوام وستة  سبعة 
األول »تيسير مقدسي« ُحكم عليه بالسجن لمدة 
السوري  العقوبات  قانون  حسب  سنوات  ثالث 
إّن  المفاد  التقرير  زّور  الذي  الطبيب   )402(
بسبِب  الموِت  حتى  شنقاً  انتحرت  تمو  شابرين 

اضطراباٍت عقليٍّة ومشاكَل نفسيّة. 

أهايل املغدورة ومنظمة سارا 
يرفضون الحكم

على  الحكم  وقع  كان  الحكم  إصدار  وبعد  هذا 
المغدورة شابرين صادماً، حيث رفضت  عائلة 
أعربت  جهتها  ومن  وتفصيالً،  جملةً  الحكم 
منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة أيضاً 
عن رفضها للحكم، والجهتان ستطعنان بالقرار 

والذي سيمدد مدة المحاكمة.
وفي هذا الصدد كان لصحيفتنا لقاًء مع اإلدارية 
في المكتب القانوني بمنظمة سارا »أرزو تمو« 
التي أكدت على أن منظمة سارا التي تتابع هذه 
»لعدم  الحكم،  هذا  ترفض  سنتان  منذ  القضية 
وجود أي سبب لقتل شابرين كنا مهيئين ليكون 
وعمد  قصد  عن  للزوجة  لقتله  مؤبداً  الحكم 
ومثَّل بالجثة إلى جانب تشويه سمعة المغدورة، 
وسنطعن في هذا القرار وسنسعى ليكون الحكم 

كان  أيضاً  الجريمة  في  المشاركون  أما  مؤبداً، 
يجب أن يكون الحكم عليهم أكبر مما ُحكم ألن 
التستر على الجريمة جريمة بحد ذاتها وسنعمل 

أيضاً لتمديد الحكم عليهم«.
واختتمت أرزو حديثها بقولها: »يجب أن يكون 
البشعة،  الجرائم  هذه  مثل  على  مشدداً  الحكم 
منها  الِعبرة  الناس  ويأخذ  الجرائم  هذه  لتتوقف 

ونحن نأمل أن تتحقق العدالة«.
والجدير بالذكر أنه بعد مروِر عشرين يوماً من 
دفن شابرين ُشّكلت لجنةُ أطباٍء شرعيين جديدة 
لتكشَف على الجثِة من جديٍد، وعند فتحهم للقبِر 
طوله  السيسيائيّة  البصلة  عند  جرحاً  وجدوا 
الجرُح  وهذا  جداً،  وعميق  سنتمترات  سبعة 
سبَب الوفاة، إلى جانِب هذا أظهر الكشف الطبّي 
وجودَ كدماٍت وآثار ضرٍب وخنٍق متعمٍد وربٍط 
لليدين، وأيضاً ُكشف أنّها ُغسلت قبل إسعافها إلى 
الجريمة  إلى إظهار  الزوج  المشفى حيث سعى 

على أنها انتحار.

قامشلو  إلى  لكي  كركي  من  القضية  وتحولت 
إلهمال قوى األمن العام والجريمة قضية التحقيق 
لوجوِد أقارب وأصدقاء القاتل زوج شابرين في 
النيابِة العامِة، هذا ما جعَل دالئَل القضيِة تتالشى 
وتُخفي بعض الحقائق، ما دفع أهل المغدورة إلى 

تحويل القضية إلى محكمِة قامشلو.
هذا وحسب معلوماٍت مؤكدة تبين أن من غسلوا 

وتدفق  الجرح  وجود  على  شهدوا  أيضاً  الجثة 
الساخن  بالماء  غسلها  بعد  رأسها  من  الدماء 
بغزارة، مما أكد على أن عملية القتل كانت عن 
سابق إصرار وعدم بيان األسباب، وكان الزوج 

يُِصرُّ على إنكار ارتكابه الجريمة.

غير  بشكل  السكري  مرض  يتطور  ما  غالباً 
محسوس، لذلك من المهم التعرف على أعراضه 
يتطور  أن  قبل  معه  للتعامل  وذلك  المبكرة، 

لمضاعفات.
الوقت  في  الطبية  الرعاية  على  وبالحصول 
المناسب وتغيير نمط الحياة، يمكن السيطرة على 
الوخيمة  العواقب الصحية  هذا المرض وتجنب 

التي قد تترتب عن اإلصابة به.
في تقرير نشره موقع )غود هاوس( في نسخته 
نيكيفوروفا  أناستاسيا  الكاتبة  ذكرت  الروسية، 
أن مستوى السكر في الدم لدى األشخاص الذين 
يعانون من ُمقِدمات السُّكري )ما قبل السكري( 
يكون أعلى من المستوى الطبيعي، ولكن أقل من 

المعدّل الذي يُشير إلى اإلصابة بالسُّكري.
وبدون تغيير نمط الحياة وااللتزام بعالج مناسب، 
قد تتطور هذه المقدمات إلى مرض السكري بعد 

حوالي 5 سنوات من ظهور العالمات األولى.
أن  دون  الثاني(  النوع  من  )السكري  ويتطور 
إلى  االنتباه  السهل عدم  لذلك من  أحد،  يالحظه 
الذي  المبكرة، األمر  المراحل  أعراضه خاصةً 
قد يؤدي في بعض األحيان إلى اإلصابة بالعمى 

وبتر األطراف.

األعراض املُبكرة للسكري من 
النوع الثاين واملقدمات

ـ كثرة التبول
يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم إجهاد الكلى 
الزائد  الغلوكوز  من  التخلص  على  تعمل  التي 
عن طريق إفرازه في البول، وهذا األمر يجعل 
إلى  السكري يذهبون كثيراً  بمقدمات  المصابين 

الحمام، خاصةً في الليل.

ـ العطش الشديد
يولد  مما  الجسم  جفاف  إلى  التبول  كثرة  تؤدي 

شعوراً مستمراً بالعطش.
 وحتى مع شرب كميات كبيرة من الماء، يظل 

الجسم في حاجة إلى السوائل.
بنقص  مصحوبًا  الجفاف  يكون  ما  وغالباً   
المعادن،  من  وغيره  والمغنيسيوم  البوتاسيوم 

التي يفقدها الجسم مع البول.
ـ الجوع المستمر

ال تقتصر عالمات مقدمات السكري على الشعور 
بالعطش فقط، إذ قد يكون الجوع المستمر نذير 

إصابة بمرض السكري من النوع الثاني أيًضا.
إلى  الطعام  بتحويل  الهضمي  الجهاز  ويقوم   
بعد  فيما  الجسم  يستخدمها  بسيطة  سكريات 

كوقود.

 وعند مرضى السكري، ال يتمكن الغلوكوز في 
مجرى الدم من عبور جدران الخاليا.

 نتيجة لذلك، حتى بعد تناول وجبة دسمة، يشعر 
بالجوع  ومقدماته  السكري  بداء  المصابون 

المستمر.
ـ الشعور بالتعب باستمرار

عند  للغلوكوز  الفعال  غير  االمتصاص  يؤدي 
حرمان  إلى  الثاني  النوع  من  السكري  مرضى 
الشعور  وبالتالي  المغذيات،  من  الجسم  أنسجة 

باإلرهاق والخمول المستمر.
ـ مشاكل في الرؤية

الدم  في  السكر  ينتج عن وجود كمية زائدة من 
الدموية، مما  الدموية والشعيرات  تلَف األوعية 

يؤثر سلباً على حاسة البصر.
ـ بطء التئام الجروح

تؤدي زيادة السكر في الدم إلى تضرر جدران 
مما  الدموية،  والشعيرات  الدموية  األوعية 
تجدد  تضمن  التي  الكافية  المغذيات  الجسم  يُفقد 

الخاليا.
ينطوي  الذي  الجروح  التئام  بطء  ذلك  ويسبب   

على مخاطر عالية جدًا مثل اإلصابة بالعدوى.
ـ تنميل أو وخز أو ألم في األطراف

يؤثر وجود السكر في الدم على الدورة الدموية، 
مما يؤدي إلى إتالف النهايات العصبية والشعور 
باأللم والخدر والوخز في األصابع أو األطراف 
من  السكري  بداء  المصابين  األشخاص  عند 

النوع الثاني.
ـ وتسمى هذه الحالة باالعتالل العصبي، ويمكن 
األعراض  مثل  الوقت،  مرور  مع  تتفاقم  أن 

األخرى.
ـ سواد موضعي للجلد

الجسم  مناطق  بعض  في  الجلد  لون  يتغير  قد 
ويصبح سميكاً.

 وعادة ما يحدث هذا على مستوى الرقبة واإلبط 
والجلد والفخذ والمفاصل والمرفقين.

ـ الحكة وااللتهابات الفطرية
يمكن أن يكون مستوى الغلوكوز المفرط في الدم 
التي  والخميرة،  للفطريات  غذاء  بمثابة  والبول 
ببعض  اإلصابة  في  بدورها  تتسبب  أن  يمكن 

أنواع العدوى.

ملاذا يجب تشخيص مرض 
السكري يف الوقت املناسب؟

كلما بدأت معالجة مرض السكري مبكًرا، قلّت 
مريض  يواجهها  أن  يمكن  التي  المضاعفات 

السكري في وقت الحق.
والنظام  الحياة  نمط  تغيير  الضروري،  ومن   
مستويات  على  السيطرة  في  والبدء  الغذائي، 

السكر في الدم للتحكم بالمرض.
بداء  المصابين  األشخاص  تظهر على  ما  غالبًا 

السكري حاالت مرضية مصاحبة:
ـ مشاكل في القلب

ـ السكتات الدماغية
ـ تلف األعصاب

ـ مشاكل في الساقين
ـ أمراض الكلى التي قد تتطلب غسل الكلى

ـ العمى
الرجال  من  كل  لدى  الجنسية  الوظيفة  فقدان  ـ 

والنساء

عوامل تطور خطر السكري من النوع الثاني

الجميع عرضة لإلصابة بمرض السكري، غير 
ومستوى  الغذائية  والعادات  الحياة  أسلوب  أن 
تطور  في  رئيسية  عوامل  تظل  البدني  النشاط 

المرض.
 ويعد اعتماد أسلوب حياة صحي أمًرا ضروريًا 
لجميع األشخاص، بقطع النظر عن الفئة العمرية 

أو النشاط البدني.
ومن عوامل الخطر:
ـ تجاوز سن الـ 45

ـ اعتماد أسلوب حياة غير صحي
ـ زيادة الوزن أو السمنة

ـ التغذية غير السليمة
ـ العامل الوراثي

تستمر الرياح الشمسية من البالزما الساخنة في 
تحذيرا  العلماء  أصدر  أن  بعد  األرض  إلهاب 
تنبؤياً بهبوب عاصفة مغناطيسية على األرض 

خالل عطلة نهاية األسبوع.
وكما أشار إد براون في مقاله بمجلة )نيوزويك( 
األميركية، تم تصنيف العاصفة الشمسية من قبل 
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي )إن 

كيو إيه إيه(، بأنها معتدلة القوة.
إنذارات  تطلق  أن  يمكن  أنها  يعني  األمر  وهذا 
خطوط  على  القائمة  الطاقة  أنظمة  في  فولتية 
العرض العالية، مما يتسبب في تشويش األقمار 
الصناعية، وربما ينتج الشفق القطبي في نصف 
الكرة الشمالي منخفضاً في نيويورك وواشنطن.
لقد اكتسبت العاصفة الكثير من االهتمام، وعلى 
بعض  إحداث  على  القدرة  لديها  أن  من  الرغم 
ليس  الشمسي  الحدث  هذا  فإن  االضطراب، 
ببعض  مقارنةً  ملحوظ  بشكٍل  قوياً  الواقع  في 

الحاالت الموثّقة.
يقيس مقياس قوة العاصفة الشمسية، المعروف 
المجال  في  االضطرابات  كيه(،  )مؤشر  باسم 
المغناطيسي لألرض ويتراوح بين 0 و9. وقد 
بلغ مؤشر الطقس الفضائي اليوم ذروته عند 6.
عاصفة  تفعله  أن  يمكن  ما  على  وللتعرف 
شمسية مهمة حقاً، ال تنظر إلى أبعد من )حدث 

كارينغتون( عام 1859.

حدث كارينغتون

عالم  اسم  على  كارينغتون  حدث  تسمية  تمت 
الفلك البريطاني ريتشارد كارينغتون، الذي كان 
مهتما بشكل خاص بمراقبة الشمس، والمناطق 
المظلمة على سطحها المعروفة بالبقع الشمسية.
كارينغتون  كان   ،1859 أيلول  من  األول  ففي 

يحدق في الشمس من خالل منظار )تلسكوب( 
مزود بمرشحات واقية داكنة.

من  األبيض  الضوء  من  وميضاً  رأى  وفجأةً،   
بقعة شمسية.

أشياء  تحدث  بدأت  واحد،  يوم  غضون  وفي 
غريبة في جميع أنحاء العالم.

 أضاءت سماء الليل فجأة بألوان زاهية وظهرت 
الشمالي حتى  الكرة  أضواء راقصة في نصف 

الجنوب مثل بنما في أميركا الوسطى.
الناس  أن  لدرجة  جداً  مشرقة  األضواء  كانت 
على ضوء  الصحف  قراءة  على  قادرين  كانوا 
الوطنية  اإلدارة  ذكرته  لما  وفقاً  وحده،  الشفق 
جمع  تم  وقد  الجوي،  والغالف  للمحيطات 
العيان في دراسة  ونشر عدد من تقارير شهود 
قادها جيمس غرين كبير علماء )ناسا( في عام 
2006، بعنوان تقارير شاهد عيان عن العاصفة 

الشفقية العظيمة لعام 1859.
ووفقاً لتقرير أميركي لصحيفة )روكي ماونتين 
غولد ريبورتر( في الثالث من أيلول ذلك العام، 

بدأ الضوء في حوالي الساعة 11 مساء.
الـ11  الساعة  )حوالي  العيان  شاهد  وتابع 
الفجر،  بداية  مظهر  يأخذ  الليل  بدأ  والنصف 
تقريباً،  النهار  نور  كان  ساعة  غضون  وفي 
وأصبحت النجوم، التي كانت قبل ذلك ساطعة، 

غير مرئية(.
يتالشى،  الضوء  بدأ  الواحدة  الساعة  )وفي 
وفي غضون ساعة اتخذت السماوات مظهرها 
المعتاد وتألقت النجوم أكثر من أي وقت مضى(.
ويقول نص من صحيفة )واشنطن ديلي ناشيونال 
إنتليجنسر( في اليوم نفسه )ال شك في أنه كان 
من الممكن قراءة الطباعة الكبيرة بسهولة، ألننا 
نستطيع أن نشهد أن ساعات اليد كانت مقروءة 

بسهولة(.

يدرس العلماء مدى فاعلية عقار )تاالزوباريب(، 
بسرطان  المصابين  عالج  في  المساعدة  في 

الثدي غير القابل للشفاء.
)غارديان(  صحيفة  نشرته  تقرير  أفاد  وقد 
غريغوري  أندور  الصحة  لمحرر  البريطانية 
تمنح  أن  يمكن  جديدة  تجربة  في  باالنطالق 
غير  الثدي  سرطان  من  يعانون  لمن  األمل 
القابل للشفاء، حيث تُجرى بحوث لمعرفة ما إذا 
باسم  أيًضا  المعروف  تاالزوباريب،  كان عقار 
تالزينا، سيقدم عالًجا جديدًا للمصابين بسرطان 

الثدي المستعصي الذي وصل إلى الدماغ.
الثانوي،  الثدي  سرطان  أن  الكاتب  وأوضح 
النقيلي،  الثدي  سرطان  باسم  أيًضا  المعروف 
يكون ناتجاً عن انتشار السرطان من الثدي إلى 

أجزاء أخرى من الجسم.
جمعية  مولتها  التي  الجديدة،  التجربة  وستشهد 
ما  بتقييم  الباحثين  قيام  الخيرية،  الثدي  سرطان 
إذا كان عقار )تاالزوباريب( قادراً على عالج 

المصابين بسرطان الثدي في مراحله األخيرة.
الذي  بارب  مثبطات  أحد  العقار  هذا  ويعتبر   
من  السرطانية  الخاليا  منع  طريق  عن  يعمل 

إصالح نفسها وإجبارها على الموت.
والعلوم  الطب  جامعة  من  خبراء  وسيستخدم 
سرطان  وخاليا  األورام،  دبلن  في  الصحية 

إذا  ما  لمعرفة  المرضى،  بها  تبرع  التي  الثدي 
سرطان  عالج  في  فعااًل  )تاالزوباريب(  كان 
الثدي الثانوي بالدماغ بناء على تجارب تقام في 

المختبر.
على  العقار  أخرى  اختبارات  وستفحص   
الفئران، باإلضافة إلى النماذج التي تحاكي نظام 

حماية الدماغ.
يونغ،  ليوني  البروفيسورة  الكاتب عن  نقل  وقد 
بالدراسة،  المشاركين  الباحثين  بين  من  وهي 
قولها )أظهر بحثنا السابق، في كثير من الحاالت، 
تشهد  بالدماغ  الثانوية  الثدي  أورام سرطان  أن 
تغيرات في طريقة إصالحها للحمض النووي، 
عقاقير  أمام  ضعيفة  يجعلها  قد  هذا  أن  ونعتقد 

مثبطات بارب مثل تاالزوباريب(.
وأورد الدكتور سايمون فينسينت، مدير األبحاث 
ناو(  كانسر  )بريست  بمؤسسة  والتأثير  والدعم 
المملكة  في  شخص  ألف   35 )حوالي  القول 
غير  الثانوي  الثدي  بسرطان  المتحدة مصابون 
القابل للشفاء، ويتغلب عليهم الخوف وعدم اليقين 
بشأن متى سينهي هذا المرض المدمر حياتهم( 
وأضاف: نحن بحاجة ماسة إلى اكتشاف طرق 
بما في  المستعصي،  المرض  جديدة لعالج هذا 
الثدي  سرطان  خاليا  وصلت  الذين  أولئك  ذلك 
لديهم إلى الدماغ ولديهم خيارات عالج محدودة 

للغاية.

مركز األخبار ـ في قصف بري لقوات حكومة 
دمشق على مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، 
عشرين  حوالي  وُجرح  أشخاص  خمسة  قُتِل 

آخرين.

يوم  صباح  قصفت  دمشق  حكومة  قوات 
األربعاء مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، ما 
أدى إلى مقتل خمسة أشخاص كحصيلة أولية، 
السوري  المرصد  وفق  وسيدة  طفلين  بينهم 
مرشح  القتلى  عدد  أن  كما  اإلنسان،  لحقوق 
لالرتفاع لوجود أكثر من 20 جريح كحصيلة 
خطرة  حاالت  في  بعضهم  أيضاً،  أولية 

باإلضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.
اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  وأشار 
توقفه  بعد  الروسي  الجوي  القصف  تجدد  إلى 

الروسية  المقاتالت  شنت  إذ  كامل،  ألسبوع 
على  جوية  غارات  ثالث  الماضي  الثالثاء 
تابعة  نقطة  محيط  خاللها  استهدفت  األقل، 
الزاوية  بجبل  البارة  في  التركي  لالحتالل 

بريف إدلب الجنوبي. 

مركز األخبار ـ   تُخيّم على المشهد السياسي 
مرحلة  حول  عدة  تساؤالت  الحالي  العراقي 
فيها  حلَّ  التي  التشريعية  االنتخابات  بعد  ما 
التيار الصدري في صدارة النتائج والذي يعد 

المنافس األكبر للقوى اإليرانية. 

وحسب األرقام التي أعلنتها المفوضية العليا 
لالنتخابات، التي تمثل أكثر من 95 في المئة 
من نتائج االقتراع، فإن كتلة التيار الصدري 
“تقدم”  وتحالف  مقعداً   73 على  حصلت 
مقعداً،   37 على  الحلبوسي  محمد  بزعامة 
والحزب  مقعداً،   36 على  القانون”  و”دولة 
مقعداً،   32 على  الكردستاني  الديمقراطي 
وتحالف “الفتح” على 17 مقعداً، و”العزم” 
تمثل  التي  و”امتداد”  مقعداً،   15 على 

على  األول(  )تشرين  احتجاجات  متظاهري 
نحو  على  مستقلون  حصل  فيما  مقعداً،   12
40 مقعداً، إضافة إلى خمسة نواب من الكوتا 
“بابليون”  لحركة  منهم  أربعة  المسيحية، 
الحليفة إليران، وثالثة مقاعد لكوتا اإليزيديين 

والشبك والصابئة المندائيين.
تواجه  الحكومة  تشكيل  مرحلة  أن  ويبدو 
 – الشيعي  الصراع  أن  وخصوصاً  تعقيدات 

ويلفت  واسعة،  تداعيات  يأخذ  بدأ  الشيعي، 
الدستور العراقي لعام 2005 إلى منح أحقية 
عدداً،  األكثر  النيابية  للكتلة  الحكومة  تشكيل 
إذ ينص البند األول من المادة 76 منه على 
مرشح  الجمهورية  رئيس  “يكلف  اآلتي، 
مجلس  بتشكيل  عدداً  األكثر  النيابية  الكتلة 
انتخاب  تاريخ  من  يوماً   15 خالل  الوزراء 

رئيس.
الكتلة  العليا  االتحادية  المحكمة  وفسرت 
عدد  أكبر  من  المكون  بالتجمع  عدداً  األكثر 
من النواب في الجلسة األولى لمجلس النواب 
وليس الكتلة التي تصدرت نتائج االنتخابات.

يكون  بأن  ُعرف  اتبع   2005 عام  ومنذ 
ورئاسة  للشيعة،  الوزراء  رئاسة  منصب 

الجمهورية للكرد، ورئاسة البرلمان للسنة.

مركز األخبار ـ تعتزم السلطات الصحية 
مختلف  لقاح  باستخدام  السماح  األميركية 
في  المستعمل  ذاك  عن  المعززة  للجرعة 
 ،»19  - »كوفيد  ضد  للتحصين  البداية 

وفق ما أوردته وسائل إعالم أميركية.

من  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  وذكرت 
بين وسائل إعالم أخرى، أن إدارة الغذاء 
والدواء قد تعلن عن ذلك األربعاء تزامناً 
مع إعالن قرارها حول السماح بجرعات 
آند  وجونسون  موديرنا  للقاحي  معززة 
جونسون، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقد سمحت دول عدة باالستعمال المختلط 
إدارة  توصي  أن  المحتمل  ومن  للقاحات 

الجرعة  في  يستعمل  بأن  والدواء  الغذاء 
أن  للشخص  سبق  الذي  للقاح  المعززة 
لقاح  تلقوا  من  ذلك خاصةً  يهم  تلقاه، وقد 
الجرعة  األحادي  جونسون  آند  جونسون 

وهم نحو 15 مليون أميركي.
أولية  نتائج  نشر  بعد  التقارير  هذه  وتأتي 
في  أجريت  لدراسة  الماضي  األسبوع 
الواليات المتحدة تشير إلى أن األشخاص 
جونسون  آند  جونسون  لقاح  تلقوا  الذين 
تلقي جرعة معززة من  يستفيدون من  قد 
لقاح مختلف، لالستفادة من زيادة أكبر في 

مستويات األجسام المضادة.
الغذاء  إدارة  استشارية  لجنة  أوصت  وقد 
جرعة  بتقديم  الماضي  األسبوع  والدواء 
آند جونسون لجميع  معززة من جونسون 

أعمارهم 18 عاماً  تبلغ  الذين  األشخاص 
من  معينة  لفئات  وموديرنا  أكثر،  أو 
ذلك  بمن في  للخطر،  المعرضين  السكان 

كبار السن.
الغذاء  إدارة  قرار  عن  اإلعالن  وبمجرد 
من  الخبراء  من  لجنة  ستجتمع  والدواء 
ومكافحتها  األمراض  من  الوقاية  مراكز 
الخميس لمراجعة البيانات التي تدعم مبدأ 
الجرعات المعززة، قبل أن تنشر الوكالة 
الرعاية  في  للمختصين  دقيقة  توصيات 

الصحية بشأن تلك الجرعات.
باستخدام  المتحدة  الواليات  وسمحت 
جرعة معززة من لقاح فايزر لفئات معينة 

من السكان المعرضين للخطر.
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سرطان الثدي عبر محاضرة توعوية في منبج

افتتاح مؤسسة حكومية إيوائية استشارية السترجاع حقوقها 
وحفظ كرامتها بغزة

الوردي  الشهر  بمناسبة   - منبج  روناهي/ 
الحداثة  حزب  أقام  الثدي؛  بسرطان  للتوعية 
محاضرة  منبج،  مدينة  في  والديمقراطية 
توعوية عن سرطان الثدي وذلك بمكتبة محمد 

منال الغزيل.

لحزب  القيادة  هيئة  عضو  المحاضرة  وألقت 
التي  الجمعة  مديحة  والديمقراطية  الحداثة 
قدمت المحاضرة بناًء على ستة محاور أساسية 
وأسباب  الثدي  بمرض سرطان  التعريف  وهي 
المرأة،  على  النفسية  وتأثيراته  به،  اإلصابة 
وعالجه،  عنه،  المبكر  الكشف  ألهمية  إضافة 

والوقاية منه.
أوضحت  الثدي،  سرطان  مرض  تعريف  وفي 
يظهر  السرطان  أنواع  من  نوع  أنه  المحاضرة 
تغير في شكل  الثدي. ومن عالماته  أنسجة  في 
الجلد،  وتقشير  الثدي،  في  كتلة  الثدي، وظهور 

وحلمة مقلوبة، وخروج سائل قادم من الحلمة.
هناك  أضافت  األسباب،  حديثها  معرض  وفي 
بها  الجزم  يمكن  ال  أنه  غير  األسباب  بعض 
تاريخ  وامتالك  العمر،  في  التقدم  مثل:  دائماً 
عائلي لسرطان الثدي أو امتالك بعض الجينات 
ببعض  واإلصابة  الخطير،  بالمرض  المرتبطة 
األورام الليفية الحميدة في الثدي، وفرط الوزن 

القامة،  طوال  السيدات  إلى  باإلضافة  والسمنة 
والهرمونات  مدعم  بشكل  الخمور  وتداول 
عقب  السيدات  عليها  تحصل  التي  التعويضية 
والتعرض  الطمث  انقطاع  لمرحلة  الوصول 

ألشعة اكس واألشعة المقطعية.
قالت  الثدي،  سرطان  مرض  عالج  وحول 
ينبغي:  المخاطر  تقليل  أجل  »ومن  مديحة: 
التقليل من تناول الكحوليات، والحفاظ على وزن 
والرضاعة  البدني،  النشاط  وممارسة  صحي، 
بعد  الهرموني  العالج  من  والحد  الطبيعية، 

انقطاع الطمث«.
الحداثة  لحزب  القيادة  هيئة  عضوة  واختتمت 
بالقول:  حديثها  الجمعة  مديحة  والديمقراطية 
سرطان  لمرض  النفسي  الدعم  اتخاذ  »ينبغي 
الشفاء  على  نفسها  مساعدة  مثل  من  الثدي 
وتجاوز األزمة والتعايش مع مرضها فالجانب 

اإليماني والروحي بالغ األهمية في هذا األمر«.
السرطانات  أكثر  هو  الثدي  سرطان  أن  يشار 

شيوعاً عند النساء، إذ يمثل ربع المصابات بكل 
أنواع السرطان. وقد خصصت منظمة الصحة 

العالمية في شهر تشرين األول من عام 2006 
م للتوعية بسرطان الثدي.

تتعرض العديد من النساء في غزة للعنف بكافة 
يكن  ولم  والمادية،  والنفسية  الجسدية  أشكاله 
هناك من يدعمهن أو يساندهن إلى أن تم افتتاح 
مؤسسة بيت األمان للرعاية االجتماعية للنساء 

المعنفات. 
النساء  لرعاية  األمان  بيت  مؤسسة  افتتحت 
المعنفات في غزة بتاريخ 12 حزيران من عام 
2011، وهي مؤسسة حكومية إيوائية استشارية 
على  تعمل  االجتماعية،  التنمية  لوزارة  تابعة 
تقديم المساعدة للمرأة المعنفة السترجاع حقوقها 

وحفظ كرامتها.
)س. ن( 27 عاماً من مدينة غزة إحدى الفتيات 
تقول  األمان،  بيت  مؤسسة  ساعدتهن  اللواتي 
التعليم  منعت من  ابنة شهيد  »أنا  تجربتها:  عن 
والزواج ولم أحصل على حقوقي المادية بالرغم 
من وجود كفالة األيتام والمال الذي كنت أحصل 
عليه كان نقمة بالنسبة لي، والدتي تزوجت وأنا 
كنت أتنقل من بيت جدتي إلى بيت عمي ولم يكن 

لي مكان خاص بي«.
واللفظي  الجسدي  للعنف  »تعرضت  وأضافت: 
الموافقة  عائلتي  من  طلبت  عندما  وخاصةً 
رفضوا  لكنهم  لي  تقدم  شاب  من  زواجي  على 
فأصبحت  إلقناعهم،  أشخاص  تدخل  مع  حتى 
بحالة نفسية سيئة وانتابني الشعور بعدم األمان 
األمان  بيت  من  المساعدة  وطلبت  واالستقرار 
عقدوا  وبدورهم  للنساء  االجتماعية  للرعاية 
جلسات أسرية متكررة مع عائلتي وصلت إلى 

أكثر من 10 جلسات لمحاولة اقناعهم بالموافقة 
على زواجي لكن دون جدوى«. استمر رفض 
عائلتها ما دعاها لرفع قضية عضل »بعد مرور 
ثالثة أشهر على محاوالت حل المشكلة وكانت 
وهي  الولي  عضل  قضية  رفعت  فائدة،  دون 
لتزويجي،  القاضي  إلى  الوالية من عائلتي  نقل 
األيتام  صندوق  وفتح  الرشد  قضية  ورفعت 
وكل ذلك بمساعدة بيت األمان مجاناً، وحصلت 
السؤال  بعد  بزواجي  المحكمة  من  موافقة  على 
والبحث المكثف من قبل بيت األمان عن الشاب 

الذي تقدم لي وتزوجته«.
خالفات  من  تعاني  حاالت  المؤسسة  وتستقبل 
جنسية،  واعتداءات  أسرية  ومشاكل  زوجية 
وتقوم باحتوائهن ودعمهن نفسياً، وإعادة دمجهن 
في المجتمع وتأمن لهن حياة كريمة مستقلة خالية 
من الخوف والتوتر، كما تحمل رسالة للمجتمع 
المرأة  تجاه  الراسخة  السلبية  األساليب  لتغيير 

حتى تتمكن من االندماج والتعايش بأمان.
مع  أعيش  »كنت  فقالت:  عاماً   30 )أ.م(  أما 
يمكث  ووالدي  سناً  األصغر  وأخوتي  والدتي 
عليهم  عالة  يعدونني  وألنهم  البالد،  خارج 
عاملوني بطريقة سيئة جداً«، وأضافت »منعوني 
بسبب وزني  وتنمروا على شكلي  الخروج  من 
الزائد ومنعوا عني الطعام تحت شعار الريجيم، 
والدتي  أن  حتى  واإلهانة،  للضرب  وتعرضت 

وأحد أخوتي قاموا بطردي من المنزل«.
لي  غرفة  أخوتي  أحد  »استأجر  وأوضحت: 

إحدى  في  بالتدريس  وبدأت  فيها  وسكنت 
لوحدي،  الغرفة  تلك  في  وعشت  الروضات 
كانت هذه األحداث قد حصلت في شهر رمضان 
الماضي عشت أجواء رمضانية صعبة بمفردي، 
العدوان،  خالل  القطاع  عاشه  الذي  التوتر  مع 

فسيطر علّي الخوف والشعور بعدم األمان«. 
وزادت: »بعد غياب دام أكثر من شهر لم تسأل 
اختفائي  عن  عماتي  أبلغت  حتى  عني  عائلتي 
تعرف  ال  أنها  عائلتي  لهنَّ  قالت  أن  بعد  وذلك 
للبحث  وهرعوا  الشرطة  من  خوفاً  شيئاً  عني 
عني، فالتجأت إلى بيت األمان هرباً من العودة 
للذل عند عائلتي، فحاولوا مساعدتي وتواصلوا 
معهم لحل المشكلة ولكن دون فائدة، فتواصلوا 
ومادياً  معنوياً  ليدعمني  الخارج  في  والدي  مع 
أتعلم  األمان  بيت  في  وبقيت  رفض،  لكنه 
من  وطورت  اليدوية  والمشغوالت  المهارات 
السابق  من  أقوى  أصبحت  حتى  شخصيتي 

وتغيرت المفاهيم الخاطئة لدي«. 
عادت )أ.م( إلى عائلتها لكن بعد تعهدهم بتحسين 
ظروف حياتها وعدم التعرض لها »بعد مرور 
بيت  مؤسسة  إلى  وأخي  عمي  حضر  شهرين 
لي،  التعرض  بعدم  تعهد  على  وأمضوا  األمان 
والعمل  المنزل  من  خروجي  على  والموافقة 

بحرية«. 
منه  والهدف  األمان  بيت  مؤسسة  إنشاء  وعن 
قالت مديرة الحاالت في المؤسسة أشواق ظاهر 
حاجة  من  األمان  بيت  افتتاح  فكرة  »جاءت 
المرأة  يحمي  حكومي  جسم  لوجود  المجتمع 
ويحد من العنف الذي تتعرض له بكافة أشكاله 
ومساعدتها السترجاع حقوقها المسلوبة وإعادة 
األمان  بر  إلى  وإيصالها  المجتمع  في  دمجها 

والعيش بكرامة«.
قالت:  النساء  له  تتعرض  الذي  العنف  وعن 
العنف  من  متفاوتة  لدرجات  النساء  »تتعرض 
وأن  واالجتماعي،  والمادي  والنفسي  الجسدي 
أكثر الحاالت التي أتت إلى المؤسسة هي حاالت 
العنف األسري، حيث تتعرض المرأة للضرب 
حاالت  إلى  باإلضافة  واالستغالل،  والتعدي 
وإهمال  وإهانة  ضرب  من  الزوجي  العنف 
وذلك ضمن  الحياة  مناحي  جميع  من  وحرمان 
حاالت  هي  نسبة  أقل  الزوجية.  الحياة  إطار 

التحرش الجنسي«.     

وأضافت أن »النساء اللواتي تستهدفهن المؤسسة 
والخالفات  األسرية  المشكالت  ضحايا  هن 
تتعرض  التي  المرأة  كيان  تهدد  التي  الزوجية 
لإليذاء الجنسي والنفسي، وبنات الشهداء اللواتي 
المال  على  الحصول  بهدف  الزواج  من  يمنعن 
لهن  ليس  الالتي  والنساء  حقهن،  من  هو  الذي 
اللواتي بحاجة  أو معيل والفتيات  أو سند  عائلة 
وما  13عاماً  عمر  من  االنحراف  من  للوقاية 
فوق بشرط أال يكون لديهن خالف مع القانون، 
هي  المؤسسة  تستقبلها  ال  التي  الحاالت  أما 
النفسيين  والمرضى  المخدرات  إدمان  حاالت 

ومن لديهن خالف مع القانون«.  
وعن آليات حل مشكالت العنف الذي تتعرض 
التدخل في حل المشكالت  له النساء قالت »يتم 
المعنفات  حقوق  تحفظ  مهنية  برامج  خالل  من 
النفسي  الدعم  بتقديم  وذلك  حالتها،  حسب  كالً 
توعوية  جلسات  خالل  من  واالجتماعي 
وإرشادية، باإلضافة إلى خدمات العالج األسري 
األسرية  العالقات  وتحسين  حل  إلى  للتوصل 
ومن ثم دمجها في المجتمع الخارجي، والتنسيق 
مع المؤسسات المعنية لتسهيل وصول الحاالت 
مثل  المجانية  القانونية  الخدمات  وتقديم  المعنفة 
رفع قضايا النفقة والميراث وغيرها من القضايا 
حل  المؤسسة  واستطاعت  النساء،  تخص  التي 
النساء  لها  تتعرض  التي  المشكالت  من  العديد 
واسترجاع حقوقهن المسلوبة وتأمين االستقرار 

لهن«.  
لهن  وتقدم  بالنساء  تعتني  المؤسسة  أن  وبينت 
إقامة  لهن  وتأمن  االستشارية،  الخدمات  أفضل 
مؤقتة ورعاية كاملة وخدمات إرشادية ونفسية، 
من خالل وضع خطة عالجية تتضمن جلسات 
على  والعمل  حالة  كل  حاجة  حسب  تثقيفية 
إعادة  لتسهيل  االجتماعية  العالقات  تحسين 
دمجهن بعد االنتهاء من تقديم الخدمات الالزمة 
إلى  باإلضافة  األمان،  بيت  في  إقامتهن  خالل 
خدمات استشارية مجتمعية عن طريق لجان في 

كل منطقة.
أما الخدمات الصحية فتشمل »إجراء الفحوصات 
الالزمة والتطعيم ضد األمراض وتوفير تقارير 
منهجية  وخدمات  عليها،  المعتدى  للحاالت 
خياطة  من  المهني  التدريب  برامج  تتضمن 
وتطريز واألشغال اليدوية والرسم على الزجاج 

من  خروجهن  بعد  بها  يعملن  مهناً  لهن  لتكون 
بيت األمان، والخدمات التعليمية للفتيات اللواتي 
بقصيرة  ليست  فترة  وبقين  للعنف  تعرضن 
فيكون لهن انتساب في الجامعة ويتم دفع الرسوم 
قرطاسية  من  يلزمهن  ما  وتأمين  الجامعية 

ومالبس لحين توفير بيئة آمنة«. 
واجهتها  التي  والصعوبات  التحديات  وعن 
مؤسسة بيت األمان خالل فترة عملها المستمرة 
ألكثر من عشرة أعوام تقول أشواق ظاهر »أبرز 
التحديات والصعوبات التي واجهناها عدم القدرة 
من  خروجها  بعد  للحالة  الخدمات  تقديم  على 
المؤسسة حيث أن أغلب الحاالت تكون بحاجة 
للبدء بمشروع صغير يساعدها  إلى دعم مادي 
باالعتماد على نفسها وعدم احتياجها لآلخرين، 
باإلضافة إلى عدم إنصاف القانون للمرأة على 
سبيل المثال المرأة األرملة التي تمتنع عن الزواج 
لتأخذ حضانة أطفالها بعكس المرأة المطلقة التي 
تمتنع عن الزواج ولكن تسحب منها الحضانة، 
وفي بعض الحاالت تضطر المرأة للتنازل عن 
جميع حقوقها من ضمنها النفقة من أجل الحفاظ 
على أطفالها، فيجب أن توحد القوانين الخاصة 
بالضم والحضانة ألن المرأة بحاجة لإلنصاف«.  
وأردفت: »ومن جانب آخر جائحة كورونا كانت 
المرأة  وصول  لصعوبة  التحديات  ضمن  من 
اإلغالق،  وقت  بالتحديد  األمان  لبيت  المعنفة 
نظراً  الجائحة  أثناء  العنف  حاالت  وازدياد 
االقتصادية  والتبعيات  للبيوت  الرجال  لمالزمة 

الصعبة التي رافقتها«. 
في  الحاالت  مديرة  وجهت  حديثها  ختام  وفي 
رسالة  ظاهر  أشواق  األمان  بيت  مؤسسة 
للمجتمع قالت فيها »على المجتمع ككل احترام 
المرأة وتقديرها واالهتمام بقضاياها بشكل جدي 
وعلى  الموجهة ضدها،  العنف  قضايا  وخاصةً 
القانون أن يكون صارم حيال المعتدي، والتوعية 
والمجتمع،  األسرة  على  العنف  بخطورة 
والعمل  اقتصادياً  المرأة  تمكين  على  والتركيز 
مشاريع  تنفيذ  مثل  لها  عمل  فرص  خلق  على 
داخل  العمل  المرأة  بإمكان  ليكون  صغيرة 

منزلها«.
وكالة اخبار املرأة

منتخب المناسبات عاد من جديد فهل يستمّر ويكسر قالب الجليد؟

بعد عشرين عام .. هل يتحّرر الدوري المصري من سطوة األهلي والزمالك؟

المنتخبات  تشكيل  ظاهرة  ـ  قامشلو  روناهي/ 
حال  يرحل  منهم  كّل   - المهّمة  انتهاء  وبعد   -
تم  جديد  فمن   ، مقبول  غير  أمراً  بات  سبيله، 
لتمثيل  والعبين؛  وإدارّي  فنّي  كادر  استدعاء 
مباراة  للّعب  القدم  لكرة  الجزيرة  إقليم  منتخب 
المنتخب  هذا  ولكن  للّشبيبة،  مهرجان  ضمن 
يتشّكل، وال يجتمع  ومنتخبات أللعاب أخرى ال 

إالّ في المناسبات فقط، ولكن إلى متى؟.

وال  الّسهل،  باألمر  ليس  منتخب  تشكيل  خطوة 
يجوز أن تكون الخطوة آنية وفي وقتها، والمهّمة 
كما  شيء  كّل  يعود  بعدها  ومن  لفترة،  تكون 
ال  أوإداريّا،  فنيًا  بذاته،  قائما  منتخب  ال  كان؛ 
يجوز التغييّر في المنتخبات ويجب الحفاظ على 
سويّة؛  والاّلعبين  واإلدارّي  الفنّي  نفسه  الكادر 
وذلك لخلق التّجانس والتّفاهم بينهم، ومن األمور 
هي  المنتخبات؛  نجاح  في  تساهم  التي  المهّمة 
قضية الّراحة النّفسيّة والتّفاهم والعمل الجماعّي 

بعيداً عن الفرديّة واألنانيّة.
  ونحن نرى جميعاً ماذا حّل باالتّحاد »العربّي« 
الّسورّي لكرة القدم -والّذي استقال مؤّخراً -وذلك 
المؤّهلة  التّصفيات  في  لآلمال  المخيّبة  للنّتائج 
هو:  األسباب  أهّم  ومن  2022م،  العالم  لكأس 
ال  حيث  بالمنتخب،  حقيقّي  اهتمام  أّي  غياب 
الوطنيّة،  المنتخبات  لقضية  جدّي  اهتمام  يوجد 
والّتي لم تحقّق أّي إنجاز ببطولة معترف به من 
الفيفا طوال عقود من المشاركات في المناسبات 

القاريّة والعالميّة.
نفسه،  النّهج  على  نسير  أن  لنا  يمكن  ال  لذلك    
وذلك  كلّها،  اإلمكانيات  من  لدينا  ما  بعكس 
باالجتماع – ولو شهريّا - لعدّة حصص لتدريب 
مباريات  إقامة  على  والعمل  المنتخب،  هذا 
كردستان،  بإقليم  الّسليمانيّة  كمدينة  خارجيّة، 
أن  يجب  ولكن  بالّسهلة،  ليست  القضية  بالّطبع 
القضيّة...  هذه  على  تعمل  لجان  هناك  يكون 
القول  ولكّن  سنوات،  منذ  الفكرة  هذه  وطرحنا 
في  تدرج  وبعدها  المقترح...  كالمعتاد: سندرس 

قائمة النّسيان.
في  الثّانية  للمّرة  مجدّداً  المنتخب  اُستدعي      
هذا العام 2021، حيث في المّرة األولى اجتمع 
فقط من أجل مباراة كرنفاليّة؛ استذكاراً النتفاضة 
حصلت  الّتي  االنتفاضة  وشهداء  قامشلو-    –
في الثّاني عشر من آذار – بقامشلو - وتوّسعت 
لباقي المناطق في روج آفا، وسوريّا، وكردستان 
والعالم، وكان من المفترض أن يستمّر المنتخب،  

ولكن لم يحصل هذا األمر، ووقتها كانت التّشكيلة 
كما يلي:

ـ مروان عثمان/ المشرف اإلدارّي
– نضال حميد/ المدير الفنّي

– بدر توفيق/ مدّرب
– منير كجو/ م. مدّرب
– طالب حسو/ اإلدارّي

– ماجد العلي/ مدّرب حّراس
– يوسف الحسينّي/ معالج

– عبد القادر عبدولي/ مسؤول تجهيزات
الاّلعبون:

نبيل كورو – محّمد حجّي - محّمد محمود ـ عبد 
الكريم محّمد ـ يلماز عيسى ـ دليل حاجي ـ نوري 
فتّاحـ  روان محمودـ  خليل إبراهيمـ  محمود علي 
علي  محمود  ـ  عثمان  محّمد  ـ  األحمد  إدريس  ـ 
محمود ـ أحمد الّشيخ ـ إبراهيم الّشيخ ـ أوجالن 
روني  ـ  حّمو  ـ مصطفى  دّهام  الدّين  عّز  ـ  طه 
محّمد  ـ  مّوال  مظلوم  ـ  األسيود  فائز  ـ  سعدون 

أحمد محّمد.

للعب  لاّلعبين؛  تجّمع  المّرة جرى  هذه  وفي     
ضمن  القدم،  لكرة  الّرقة  منتخب  مع  مباراة 
الّشهيد  باسم:  الثّوريّة  للّشبيبة  رياضّي  مهرجان 
في  ينطلق  أن  المقّرر  من  والّذي  ماوا،  باران 

مدينة -قامشلو - اعتباراً من 2021/10/23م.
    وكالمعتاد وعلى عجالة، تّمت دعوة المنتخب 
االتّحاد  صفحة  عبر  مساًء،  نُشر  منشور  عبر 
الّرياضّي على الفيسبوك: على أن يتواجد كّل من 
ذُكر اسمه من الكادر الفنّي واإلدارّي والاّلعبين 
آذار  من  الثّاني عشر  شهداء  ملعب  في  التّواجد 
بقامشلو، وهو الملعب الّذي مازال قيد الّصيانة، 
وغير مؤّهل تماماً للّعب عليه في وقتنا  الحالي، 
ناهيك في اللّيلة نفسها تغيّر موعد تجّمع المنتخب 
عشر  الثّانية  الّساعة  إلى  العاشرة  الّساعة  من 

ظهراً.
     أسماء المنتخب:

ـ مدير المنتخب: فراس رسول.
ـ المدّرب: عبد الرحمن ماّل.

ـ مساعد مدّرب: بدر محمود.
ـ مدّرب حّراس: عماد مجيد.

ـ معالج: عبد العزيز العّزو.
ـ مسؤول التّجهيزات:  فرهاد حسن.

ـ اإلداريّة: روجين حسين.
ـ اإلدارّي: ناصر حسن.

يلماز  ـ  حجي  محّمد  ـ  كورو  نبيبل  الالعبون: 
ـ  محّمد  الكريم  عبد  ـ  المحمود  محّمد  ـ  عيسى 
علّي  محمود  ـ  الجدعان  صبح  ّـ  العلي  شعيب 
ـ  الّشيخ  إبراهيم  ـ  العّزو  محّمد  ـ  فالح  أحمد  ـ 
يوسف حورانـ  مظلوم مّوالـ  جفان أحمدـ  مالك 
آشتي  ـ  حاجي  فيصل  ـ  النّهاب  فارس  ـ  محّمد 

سيف الدّين.
للبعض لألسماء        ومع االختالف واالتفاق 
المدرجة، ولكن في المحّصلة في عالم كرة القدم 
والّرياضة بشكٍل عام في شمال وشرق سوريّا، 
وهناك  فاشل،  فهو  فيه  لست  أنا   : مشروع  أّي 
القدم،  أسماء لها باع طويل في مجال لعبة كرة 
مستوى  على  النّجوميّة  لهم  العبون  وهناك 

سوريّا.
       وفي الوقت نفسه، ال نستطيع نكران وضع 
شخصيّات في بعض المهام، كانت ضمن مكاتب 

االتّحاد الّرياضّي، أو ضمن اللّجان الفنيّة ، وتلك 
رياضتنا  بتوجيه  يجب  كما  تقم  لم  الّشخصيّات، 
أصبح  تماما،  العكس  على  بل  األفضل،  نحو 
البعض منهم عائقاً أمام تطّورها، والكالم لبعض 
إن  نفسه،  يعرف  شخص  وكّل  الّشخصيّات... 
كان مساهما في تطوير  رياضة اإلقليم أم لم يكن 

مطّورا لها.
      ويظهر في كرة القدم - على وجه الخصوص 
الكثير من الكوادر في هذه  - صراع مرير بين 
الكثير  في  كرتنا ضحيّتها  كانت  ّوالّتي   الّلعبة، 

من المناسبات.
الجزيرة  إقليم  إن خطوة تشكيل منتخب في      
التّشجيع  وتالقي  الّصحيح  الّطريق  في  تصّب 
االستمرارية  وعدم  التّوقف  ولكن  دائماً، 
ال  أمور  فقط،  المناسبات  وقت  واالستدعاء 
تقدّم  تعيق  األسباب  بعض  وهناك  قبولها،  يمكن 
هذه الخطوة منها : الحظر الّذي يطبّق بسبب –

الدّورّي  في  لألنديّة  الاّلعبين  وتمثيل   - كورونا 
مع  واللّعب  دمشق،  لحكومة  التّابع  الّسورّي 
لإلدارة  التّابع  الجزيرة  إقليم  دورّي  في  نواديهم 
الذّاتيّة في شمال وشرق سوريّا، وبطبيعة الحال 
األرض  على  تحصل  كثيرة  مجريات  هناك 
بغياب اإلمكانيات الماديّة، فتسيير أمور منتخب 
ليس باألمر الّسهل، ولكن أما أن تكون الخطوة 
دائمة ومدروسة بشكٍل تاّم، ويتّم دعمها من قبل 
ومنح   ، سوريّا  وشرق  بشمال  الذّاتيّة  اإلدارة 
االتّحاد الّرياضّي كامل الصالحيات واإلمكانيات 

المادية، أو أن ال تكن.
وبالعودة إلى الموضوع: إّن تشكيل منتخب فقط 
ويتطلّب  قبوله،  يمكن  ال  أمر  المناسبات  وقت 
المنتخب  جاهزية  و  التدريب  في  االستمرارية 
قبل اللعب بأيّام، ورغم الحديث في المرة السابقة 
لم  المنتخب سوف يستمّر ولكن  أن  آذار:  بشهر 
بعد  المنتخب  استمرار  ننتظر  لذا  ذلك،  يحصل 
هذه المباراة التي ستلعب بعد أيّام قليلة مع منتخب 
يستمّر  سوف  المنتخب  هل  وسنرى  الرقّة، 
ألنه  مرات؟،  لعدة  الشهر-  في  ولو   - ويجتمع 
وبدون شّك تشكيل منتخب لإلقليم خطوة هاّمة، 
ويجب أن تبقى الفكرة قائمة لالستعداد الدائم ألّي 
بكرة  فقط  وليس  والخارج،  الداخل  في  تمثيل 
القدم للرجال، بل لأللعاب كافة، وكتبنا سابقاً قبل 
منتخب  تشكيل  عن ضرورة  سنوات  ثالث  منذ 
لسيدات كرة القدم، ولكن حتى اآلن لم يُشكل، »ال 

حياة لمن تنادي«.

تاريخياً   2002 حزيران  من  الثاني  يوم  كان 
اإلسماعيلي  النادي  لجماهير  فقط  ليس  مميّزاً، 
الدوري  بلقب  األصفر  الفريق  تتويج  حمل  ألنّه 
األخيرة  المرة  كانت  ألنّها  ولكن  المصري، 
التي تحّرك خاللها درع الدوري خارج سيطرة 

األهلي والزمالك.
وبعد نحو عشرين عام سيكون السؤال الصعب 
اللقب  سيخرج  هل  هو:  المصري  الدوري  أمام 
مرة أخرى من سطوة القطبين األهلي والزمالك 

هذا الموسم؟
 2021 موسم  المصري  الدوري  وينطلق      
طموحات  وسط  المقبل  اإلثنين  يوم   2022  -
للتّخلي عن دور  كبيرة من جانب بعض األندية 
اللقب من  واقتناص  القّمة  الكومبارس، واعتالء 

أنياب القطبين.
المصري  الدوري  لقب  حققوا  فقط  أبطال  سبعة 
على رأسهم األهلي األكثر تتويجاً برصيد اثنتين 
وأربعين لقباً بجانب الزمالك برصيد ثالثة عشر 

لقباً، وحقّق اإلسماعيلي اللقب ثالث مرات.
وهي  واحدة  مرة  باللقب  أندية  أربعة  وفازت 
واألولمبي  المحلّة  وغزل  العرب  المقاولون 

السكندري والترسانة.
الكرة  قطبي  بخالف  فريق  أّي  يستطع  ولم      
المصرية التتويج باللقب منذ عام 2002، كما أن 
الوصافة لم تخرج عن القطبين منذ موسم 2017 

- 2018 حين حصل عليها اإلسماعيلي.

أزمات اإلسامعييل

بين  اللقب  على  المنافسة  انحصرت  لماذا       
األهلي والزمالك؟ األمر يحتاج إلى عدة تفسيرات 
فأكثر الفرق التي استطاعت منافسة القطبين هو 

اإلسماعيلي الذي اقتنص اللقب ثالث مرات.
    وابتعد اإلسماعيلي بصورة الفتة عن المنافسة، 
بل كاد يهبط في الموسم الماضي مع سوء النتائج 
بالجملة،  ومالية  وإدارية  فنية  أزمات  ظل  في 

عاشتها قلعة الدراويش في السنوات الماضية.
    وعانى اإلسماعيلي من غياب االستقرار الفني 
والمشاكل المالية التي دفعته للتفريط في نجومه 
 ، حسن  ابراهيم  مثل:  للوصافة،  قادوه  الذين 
ومحمد فتحي ، وطارق طه،  ودييغو كالديرون.
لعدّة صفقات في  اإلسماعيلي  إبرام       ورغم 
بداية الموسم الحالي، والتعاقد مع طلعت يوسف 
تخوف  لديها  الجماهير  أّن  إالّ  القدير،  المدرب 
كبير من تأثر الدراويش بصراع االنتخابات التي 

تُجرى نهاية الشهر الجاري.
اللجنة  رئيس  جريشة،  أبو  علي  واعترف       
الكرة  وأسطورة  اإلسماعيلي  بالنادي  الفنية، 
عن  بعيد  ناديه  بأن  ل«كووورة«  المصرية 

المنافسة في الفترة الحالية.
     وأكد أن اإلسماعيلي في مرحلة بناء وتكوين 
المالية  الفوارق  أن  موضحا  ومميّز  جديد  فريق 
المصري  للدوري  الصاعدة  خاصة  األندية  مع 
الدراويش  عودة  وجه  في  مؤثّرة  عقبة  تبقى 
فريق  لبناء  لوقت  وبحاجة  اللقب  على  للمنافسة 

والحفاظ عليه لفترة طويلة.

    وتبقى هناك بعض األندية الجماهيرية الباحثة 
عن التتويج بلقب الدوري المصري أو المنافسة 
عليه بعد غياب فغزل المحلة بطل نسخة 1972 
- 1973 ابتعد عن األضواء لفترة ويحاول إعادة 
المدرب  تعيين  مع  جديدة  بصفقات  فريقه  بناء 

محمد عودة.
حسام حسن  الفني  المدير  مع  يأمل  االتحاد      
في بناء مشروع متكامل ح لتكوين فريق مميّز 
الذهبي  المربع  على  أوالً  المنافسة  على  قادر 
وهذا طموح المصري البورسعيدي بقيادة المدير 
الفني التونسي معين الشعباني بعد دعم  صفوفه 
المربع  في  للمنافسة  والعودة  مميّزة  بصفقات 

الذهبي بالموسم الماضي.
-1982 موسم  الدوري  بطل  العرب  المقاولون 
صالح  محمد  الثنائي  انطالق  ونقطة   1983
الستار  عبد  وقبلهما  أوروبا،  إلى  النني  ومحمد 
صبري ، يعاني - في ظل سياسة مالية - تعتمد 
تراجع  بجانب  الثمن  محدودة  صفقات  على 

االعتماد على الناشئين.

تجربة برياميدز

لمناطحة  األقرب  بيراميدز  تجربة  وتبقى       
من  العديد  الفريق  هذا  المتالك  نظراً  القطبين 
على  الخبرة  ذات  والعناصر  المميزة  المواهب 
مع  السعيد  هللا  وعبد  صبحي  رمضان  رأسها 

تعيين المدرب إيهاب جالل.
    وتظهر بعض التجارب الصاعدة التي ساهمت 

جديدة  صفقات  الستقدام  طائلة  أموال  ضخ  في 
وعلى رأسها نادي فاركو الصاعد حديثا للدوري 
بخبرات  استعان  الذي  فيوتشر  فريق  وأيضاً 
العديد من نجوم األهلي وعلى رأسهم سعد سمير 
محمود  الزمالك  حارس  بجانب  ماهر  وناصر 
كمال  عمر  الجديد  والالعب  جنش  الرحيم  عبد 

عبد الواحد.
سيراميكا  نادي  يتطلع  نفسه  اإلطار  وفي      
كليوباترا؛ للتطور مع مدربه هيثم شعبان، كما أن 
فريق البنك األهلي مع مدربه خالد جالل يطمع 
األولى وبخاّصة مع  المراكز  المنافسة على  في 

وجود عناصر مميّزة في الفريقين.

     وقال ماهر هّمام مدّرب األهلي األسبق لموقع 
األهلي  الدوري من  لقب  فكرة خروج  إن  الكرة 
ماركة  القطبين  للغاية فصراع  والزمالك صعبة 

مسجلة باسم الدوري المصري.
وقدرة  للناديين  الواسعة  »الجماهيرية  وأضاف: 
في  قوي  فريق  وجود  بجانب  المالية  األهلي 
الزمالك كلّها عوامل تجعلهما محل صراع على 

اللقب«.
المنافسة  تستطيع  تجارب  هناك  أن  إلى  وأشار 
والصبر  السليم  والبناء  للتخطيط  تحتاج  ولكنها 

خاصة أن بناء فريق قوي أمر ليس سهالً.
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الموقف العربي وأزمة سوريا

انفصال وتقسيم في لبنان

كوجر : خيارنا المقاومة لصد أّي عدوان تركي محتمل

أوزون : تركيا تواصل سياساتها في إبادة الشعب الكردي

عبد الجليل السعيد )كاتب(

متابعة تفاصيل الشأن السوري أمر صعب؛ فكيف 
إذا فكر المرء بتتبع جديد األحداث هناك سياسياً 
وميدانياً لفك طالسم الجوالت والحوارات على 
قلّتها، وهنا نقف عند الدور العربي العربي في 
بالجامعة  سوريا  فمقعد  السورية،  األزمة  إنهاء 
العربية ينتظر عودتها، وذلك لقطع الطريق أمام 

التدخالت الخارجية.
ويحدث  حدث  سوريا  مع  العربي  فالتواصل 
مع  عربية  قيادات  باتصال  إما  عدة  بأشكال 
مباشر،  بشكل  األسد  بشار  السوري  الرئيس 
من  حدث  مثلما  اقتصادي  سياسي  بتواصل  أو 
إمداد لبنان بالغاز المصري عبر سوريا بموافقة 
على  عقوبات  تفرض  تزال  ال  التي  واشنطن، 
الحكومة السورية ضمن بنود ما يُعرف بقانون 
تأتي  التي  الحاالت  بعض  باستثناء  »قيصر«، 

بتفاهمات مع الجانب الروسي.
المستوى  على  فعلياً  السوريون  إليه  يحتاج  ما 
السياسي هو عودة سوريا إلى الحضن العربي، 
ربما  والشامل  العادل  السياسي  الحل  ومنهجية 
يحرص عليها العرب قبل غيرهم، كون سوريا 
دولة مؤسسة لجامعة الدول العربية وحضورها 
اإلقليمي تراجع كثيراً بعد وصول المحتلين إليها 
تركيا وإيران خالل السنوات الماضية، استغالالً 

ألوضاعها الداخلية غير المستقرة.
يمثل  سوريا  في  اإليراني  كما  التركي  فالدور 
عقبة رئيسية في إيجاد سالم دائم فأنقرة وطهران 
االستخباراتي  المستوى  على  معاً  تنسقان 
في سوريا،  األحداث  جديد  يخص  بما  واألمني 
ومصالحهما اآلنية والمستقبلية ال تخدم السوريين 

وال تتالقى مع مطالبهم داخل بلدهم.
والمجموعات المرتزقة المسلحة التي تتبع تركيا 

أو إيران أصبحت حجر عثرة في طريق التوصل 
ألي تسوية، وأحداث الشمال السوري الخاضع 
لسلطة تركيا، ال تختلف كثيراً عما يجري جنوب 

وشرق سوريا الخاضع لسيطرة إيرانية.
أما دول الخليج العربي والتي لها مقاربة خاصة 
عبر  شديداً،  اهتماماً  الملف  تولي  سوريا  بشأن 
المرجعيات  تفعيل عمل  التركيز على ضرورة 
فيينا  وبيان  جنيف  مفاوضات  مثل  الدولية 
القليلة  األيام  الذي جرى خالل  واللقاء  الشهير، 

للجنة  المشتركين  الرئيسين  بين  الماضية 
الدستورية السورية في جنيف، برعاية وحضور 
المبعوث األممي غير بيدرسون، ومع أن األمر 
يبشر بعودة المسار السياسي لكنه بطيء للغاية، 
بسبب تهميش الماليين من السوريين في صياغة 
دستور جديد لسوريا وبخاصٍة في شمال وشرق 

سوريا.  
أما النهج العام إلخوان سوريا فيتالقى كماً وكيفاً 
اإليراني  واالحتالل  التركي  العبث  أطماع  مع 
لسوريا، من ناحية أخرى ال يبدو أن روسيا على 
توافق تام مع الرؤية التركية اإليرانية في سوريا، 
وذلك انعكس سلباً على ما يسمى مسار »آستانا« 
العسكري والسياسي، بعد تعطل عجالت العمل 
بسبب  فيه  المشاركين  عقد  وانفراط  به  الخاص 
أجندات متضاربة وجداول أعمال غير موجودة 

أصالً.
تشكل  ال  بايدن  الرئيس  إدارة  وجود  ظل  وفي 
األمريكي،  القرار  صانع  لدى  أولوية  سوريا 
ما  إلى  بها  النهائي  الحل  مالمح  أُّجلت  وربما 
طهران  مع  جديد  لتوافق  الغرب  وصول  بعد 
والمتوقفة  فيينا،  في  النووي  مفاوضات  بشأن 
حالياً، وسط كل هذا يبقى اإلنسان في سوريا هو 
الخاسر األكبر إذ يدفع أطفال سوريا دون غيرهم 
وأبسط  التعليم  من  حرمانهم  بعد  الحرب،  ثمن 

أنواع العيش الكريم.

نديم قطيش )إعالمي وكاتب(

عربية  »انفصالية«  نزعات  لبنان  يشهد 
في  تقسيمية  ونزعات  مشكالته  وعن  عنه 
الداخل، تصريحان خليجيان يؤكدان المنحى 
االنفصالي هذا بعد طول رعاية واحتضان ما 

عادا على أصحابهما إال بخيبات األمل.
الخارجية  وزير  فرحان  بن  فيصل  األمير 
عقده  صحافي  مؤتمر  خالل  قال  السعودي 
قلقون  واشنطن:  في  الماضي  الجمعة  مساء 
بشأن الوضع السياسي واالقتصادي في لبنان 
وهو يتطلب التحرك اآلن«، وأضاف: أحداث 
اليومين الماضيين تظهر أن لبنان بحاجة إلى 
على  تقع  والمسؤولية  وجاد،  حقيقي  تغيير 

عاتق الزعماء. 
أي إن التغيير يأتي من الداخل أوالً والتغيير 
لبنان،  إلى  العرب  يعيد  ما  وحده  الجدي 
التغيير ببساطة هو تغيير المعادلة القائمة التي 
من دون أن يسميها الوزير السعودي معادلة 
»نظام حزب هللا«، الذي يحكم السيطرة على 
إال  بخصومه  استتباع  عالقات  ويقيم  حلفائه 

فيما ندر.
أما وزير الخارجية اإلماراتي الشيخ عبد هللا 
بن زايد فقال من واشنطن أيضاً، إن بالده لن 
حدود  على  جديد«  هللا  »حزب  بوجود  تقبل 
أصدقائه  نظر  في  لبنان  هو  هذا  السعودية، 
العرب والدول الراغبة بصدق في مساعدته، 
إلى جانبه  الوقوف  على  القادرة حقاً  والدول 

للخروج من محنته.
وخاضعة  عاجزة  نخبة  تحكمه  بلد  إنه 
وجودها  ظل  في  يستحيل  هللا«،  لـ«حزب 
التغيير الحقيقي والجاد اآلن، وبلد هو المثال 
واستنساخ  المنطقة  في  تعميمه  المرفوض 
مع  السعودية  حدود  على  الرئيسية  ميليشياه 

اليمن أو حدود السعودية مع العراق.
ومقاصدهما  التصريحين  هذين  إلى  االنتباه 
البائسة  التسريبات  كل  متابعة  عن  يغني 
لزعماء  مرتقبة  زيارات  حول  واليائسة 
إلى الرياض، ويضع الجميع  لبنانيين تحديداً 
تفعيل  إلعادة  الموضوعية  الشروط  أمام 
له  منتج  اتجاه  في  العربية  لبنان  عالقات 

ولآلخرين.
دام  وما  ممنوعاً  الحقيقي«  »التغيير  دام  فما 
»حزب  مليشيا  تشبه  لمليشيا  مصدراً  لبنان 

العربية  االنفصالية  النزعة  فستتعزز  هللا«، 
في  تزدهر  بالتوازي  مشكالته،  وعن  عنه 
لبنان منذ فترة أفكار وطروحات تتراوح بين 
الفيدرالية والتقسيم، فمن ال خيار لديه بالهجرة 
وال يريد العيش في ظل »نظام حزب هللا«، 
يجد نفسه مدفوعاً باتجاه طلب التقسيم، هرباً 
من سطوة المليشيا وطلباً لما يمتنع تحقيقه في 
المليشيا من ازدهار واستقرار وشروط  ظل 

طبيعية للعيش.
التماس  خطوط  عند  األخيرة  االشتباكات 
إعالن  اللبنانية هي  األهلية  للحرب  األصلية 
ناري باتجاه التقسيم، تعبير حماسي وعصبي 
عن فرز أولي للمناطق، بين تلك التي يحكمها 
التي من غير المسموح  »حزب هللا«، وتلك 
له بأن يفرض شروطه فيها أياً تكن النتائج. 

عن  مرتين  الدروز  عبَّر  الرمانة  عين  قبل 
رغبات تقسيمية: أولى ببلدة شويا في حاصبيا 
من  مسلحة  مجموعة  األهالي  اعتقل  حيث 
مهمة  من  عودتها  طريق  في  هللا«  »حزب 
رمي صواريخ باتجاه إسرائيل، وثانية حيث 
تجمع أهالي إحدى بلدات جبل لبنان وأحرقوا 
به  جاء  الذي  اإليراني«  »المازوت  عبوات 
»حزب هللا« إلى لبنان لتدبير حل استعراضي 

ألزمة المحروقات. 

وبين الدروز والموارنة شهر الُسنّة أسلحتهم 
الساحلية  خلدة  ببلدة  هللا«  »حزب  وجه  في 
مسؤولي  ألحد  جنازة  على  النار  مطلقين 
قبل  المنطقة  في  اغتيل  كان  هللا«،  »حزب 
وعالقات  ثأرية  صراعات  سياق  في  أيام 
على  محسوبون  يمارسها  وإخضاع  هيمنة 
الذاكرة  إلى  الحادث  هذا  ويعيد  »الحزب«، 
ذات  والمبكرة  األولى  المسلحة  االنتفاضة 
الصبغة السنية في وجه هيمنة »حزب هللا«، 
صيدا  في  األسير  أحمد  الشيخ  قادها  والتي 
األسير  وباعتقال  دموية  باشتباكات  وانتهت 

وتفكك مجموعته.
الرئيس  اغتيال  منذ  سياسياً  بدأ  مسار  هذا 
رفيق الحريري عام 2005، وصار عسكرياً 
مع اجتياح »حزب هللا« بيروت وجبل لبنان 
أيار 2008، وتكثف مع دخول »حزب  في 
هللا« على خط القمع الدموي للثورة السورية.
لو ُخيّر معظم اللبنانيين الختاروا العيش بعيداً 
عن »حزب هللا« ودويلته، التقسيم هو القاسم 
المشترك اليوم بين الطوائف اللبنانية، والحل 

المغري للمتمسكين بشيء ما من لبنان.
بلبنان واحد  المدنية الحالمة  أما المجموعات 
قابالً  ويكون  المذهبية،  العصبيات  يتجاوز 
لحياة محكومة بمساحات مشتركة واسعة بين 

أبنائه ذات قواعد قيمية وقانونية واحدة، فبدت 
أيام،  قبل  للثورة  الثانية  الذكرى  في  غريبة 
والمناطق  الطوائف  كل  من  اآلتون  هؤالء 
المرتكبين،  بحق  العدالة  مطلب  يجمعهم 
المسؤولين  هويات  عن  بصدق  والذاهلون 
والمتهمين وطوائفهم كانوا غرباء ومعزولين 
بأبهى  سنتين  طوال  الساحات  مألوا  أن  بعد 
واألصيلة  الصادقة  اللبنانية  المدنية  الصور 

والال فلكلورية.
التغلب  في  والمليشيا  المافيا  نظام  نجح  لقد 
»حزب  كان  ولئن  وعزلهم،  وقهرهم  عليهم 
هذه  عن  التعبير  في  جالفة  األكثر  هو  هللا« 
الطوائف  بقية  فإن  واالستعدادات  النوازع 
كانت صنوه في حماية »متهميها« أو احتماء 
الطائفية  الهويات  وتصعيد  بها،  »متهميها« 

لتأكل كل ما عداها.
فكفكة  من  يبدأ  لن  لبنان  في  حقيقياً  تغيير  ال 
األزمة  تتواله  ما  وهو  هللا«،  »حزب  نظام 
باهظة على  بأثمان  االقتصادية واالجتماعية 
اللبنانيين، فالحزب ال يؤسس لدويلته فحسب؛ 
بل ينقل عدوى المذهبة إلى الطوائف األخرى 

على نحو »متحور« وأشد خطورة.

للمجلس  المشتركة  الرئاسة  نائب  أوضح 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  التنفيذي 
سوريا حسن كوجر بأن تهديدات دولة االحتالل 
إلى  وأشار  ضعف،  موقِف  من  تأتي  التركي 
األزمة  ستعمق  أخرى  احتالل  عملية  أيّة  أن 
االحتالل  أن  مؤكداً  تعقيداً،  وتزيدها  السورية 

سيُجابه بمقاومة شعبية غير مسبوقة.

بعد احتاللها لعفرين وسري كانيه وكري سبي 
روسي  وبتوافق  سابقة  احتاللية  عمليات  في 
بهجمات  اآلن  يهدد  التركي  المحتل  أمريكي، 
جديدة على شمال وشرق سوريا الحتالل مناطق 
السوريين  جديدة، ما سيساهم في تعميق جراح 
حل  إلى  التوصل  ويؤخر  جديدة  نزوح  وموجة 

لألزمة السوريّة إن حدثت.

نخوض حرباً ضد اإلرهاب 
وداعميه

الرئاسة  نائب  تحدث  الموضوع  هذا  حول 
الذاتية  اإلدارة  في  التنفيذي  للمجلس  المشتركة 
لشمال وشرق سوريا حسن كوجر لوكالة هاوار 
الروسية  األمريكية  المباحثات  فقال:  لألنباء 
االحتالل  دولة  عزلت  الماضية  الفترة  خالل 
التركي عن لعب دوٍر خالل المرحلة القادمة في 
في  ترتمي  أن  إلى  بها  أدى  ذلك  وإن  المنطقة، 
أحضان أمريكا تارةً وأخرى في أحضان روسيا، 
المتحدة عبر  الواليات  للتقرب من  تسعى  حيث 
صفقة طائرات )إف 16(، األوضاع االقتصادية 
والمجموعات المرتزقة ومسألة إدلب تثقل كاهل 
ظل  في  التهديدات  تطلق  التي  التركية  الدولة 

الحالة الحرجة التي تعيشها.

مؤتمٍر  خالل  أردوغان  التركي  الرئيس  وعاد 
صحفي من العاصمة أنقرة في 11 من تشرين 
مناطق  ضد  تهديدات  وأطلق  الجاري،  األول 
تحت  جديد  عدوان  بشن  سوريا  وشرق  شمال 
حجج واهية بتعرض األراضي التركية لهجمات 

مصدرها قوات سوريا الديمقراطية.
وتابع كوجر بقوله: من يتهمون الكرد ونضالهم 
وأن  اإلرهاب  ُرعاة  أنفسهم  هم  باإلرهاب 
مركزاً  أصبحت  إدلب  رأسها  وعلى  مناطقهم 
النصرة،  جبهة  تديره  الذي  الدولي  لإلرهاب 
آفا  وروج  باشور  في  الوجود  معركة  نخوض 
ضد المحتل التركي، لكن أردوغان يتجّرأ على 
ألن  باإلرهابيين؛  الكردي  الشعب  عامة  تسمية 
الطرف  ويغض  تماماً  صامٌت  الدولي  المجتمع 
ثورة  الحرية  ثورة  كانت  إذا  المسألة،  هذه  عن 
إرهابية فإن جميع ثورات التحرير التي خرجت 
حرباً  نخوض  إننا  إرهابية،  ثوراٌت  أوروبا  في 
وصف  يمكن  فكيف  وداعميه،  اإلرهاب  ضد 
الواضح  من  باإلرهاب،  الثوري  النضال  هذا 
أن مصطلح اإلرهاب يُطلق بحسب المصالح ال 

األفعال.

نسعى للحلول وتركيا تُعّقد األزمة

تشاويش  مولود  التركي  الخارجية  وزير  وكان 

األول  تشرين  من   13 في  أطلق  قد  أوغلو 
يستهدف  عدوان  بشّنِ  جديدة  تهديدات  الجاري 

مناطق قوات سوريا الديمقراطية.
احتالل أخرى  أن أي عملية  إلى  وأشار كوجر 
ستؤدي باألزمة السورية إلى متاهات ال مخرج 
تسعى  الذي  الوقت  في  تعقيداً،  وتزيدها  منها 
الدولة  لها،  حلول  إيجاد  إلى  الذاتية  اإلدارة  فيه 

الشرق  منطقة  على  بالًء  أصبحت  التركية 
األوسط، وستصبح بالًء على العالم، ألنها ترعى 
رأسها  وعلى  الراديكالية  اإلسالمية  الحركات 
داعش، وحتى الشعب التركي لن يسلم من هذه 
خير  تركيا  في  تموز   15 فانقالب  المخططات 

دليل على ذلك.
واختتم حسن كوجر حديثه فقال: أن أي عدواٌن 

تركي آخر على المنطقة سيقابل بمقاومة شعبية 
غير مسبوقة، وأن شعبنا وإدارتنا الذاتية خطت 
ففي  التحضيرات،  إطار  في  كبيرة  خطوات 
التركي  االحتالل  دولة  فيه  تطلق  الذي  الوقت 
المناطق  لتحرير  شعبنا  يستعد  جديدة،  تهديدات 

المحتلة من قبل تركيا ومجموعاتها المرتزقة.

التركية  الدولة  أن  إلى  أوزون  آدم  أشار 
الشعب  ضد  الكيماوية  األسلحة  تستخدم 
إذا  بأنه  وحذر  العالم  أنظار  أمام  الكردي 
الكريال  مواجهة  في  التركية  الدولة  تقدمت 
كامل  في  الحرب  من  جديدة  مرحلة  ستبدأ 

كردستان والشرق األوسط.
ُهِزم  الذي  المحتل  التركي  الجيش  يواصل 
التي  االحتاللية  الهجمات  في  الكريال  أمام 
استخدام  كردستان  باشور  على  يشنها 
الحائط  بعرض  ضارباً  الكيماوية،  األسلحة 
الدولية  والقرارات  والعهود  المواثيق  جميع 
في  األسلحة  هذه  مثل  استخدام  تُحّرم  التي 

المواجهات والحروب. 

املحتل الرتيك ينتهج مفهوم 
اإلبادة

في ذات السياق تحدث عضو المؤتمر القومي 
الكردستاني آدم أوزون لوكالة هاوار بالقول: 
إن مفهوم اإلبادة التي تنتهجها الدولة التركية 
الدولة  الكريال،  مقاومة  أمام  تفشل  المحتلة 
أساليب  تستخدم  العالم  أنظار  وأمام  التركية 
المحرمة  الكيماوية  واألسلحة  للحرب  قذرة 

ضد الكريال.
التركية  االحتالل  دولة  أوزون:  وأوضح 
الشعب  ضد  الكيماوية  األسلحة  تستخدم 
شرعي  وغير  قذر  حرب  كأسلوب  الكردي 
باشور  مناطق  من  العديد  إخالء  تحاول  كما 
القوة  الكردستاني  العمال  حزب  أهلها،  من 
اإلّمحاء  سياسية  ضد  تقف  التي  الوحيدة 
)اإلبادة( التي يسيّرها الجيش التركي المحتل، 
يستخدم الجيش التركي األسلحة الكيماوية في 
المقاومة  كسر  أجل  من  االحتاللية  الهجمات 

العظيمة للكريال وترهيب الشعب.
وأشار أوزون: في حال تقدّم الجيش التركي 
إلى  سيسعى  فإنه  االحتاللية؛  الهجمات  في 

كردستان  باشور  في  الحرب  نطاق  توسيع 
وشنكال،  وكركوك  الموصل  نحو  والتقدم 
على  هجومها  في  التركية  الدولة  تستخدم 
هذه  وأمام  الحديثة،  التقنيات  كل  باشور 
التقنيات تنفذ الكريال باستخدام تكتيك العصر 
بدأت  المحتلين،  ضد  عظيمة  مقاومة  الجديد 
الكيماوية  األسلحة  باستخدام  التركية  الدولة 
بحق أبناء الشعب الكردي في جبهات القتال، 
في  سياستها  مواصلة  الهجوم  بهذا  وتحاول 

اإلبادة الجماعية ضد الشعب الكردي.

املصالح الدولية فوق كل قانون

التركية  الدولة  إن  فقال:  أوزون  وأضاف 
الكردي  الشعب  إرادة  على  للسيطرة  تسعى 
تخوض  الكيماوية  بالغازات  بالهجوم 
من  الرغم  وعلى  عظيمة،  مقاومة  الكريال 
المنظمات  من  العديد  ودالئل  المناشدات  كل 
الدولية على استخدام الجيش التركي لألسلحة 
عرقلة  يتم  أنه  إال  الكريال،  ضد  الكيماوية 
دولها،  قبل  من  اإلنسان  حقوق  منظمات 
وهذا يظهر عالقة المصالح للدول ومنظمات 

حقوق اإلنسان الدولية.
المجتمع  منظومة  قيادات  أوزون:  وبيّن 
قد  الكردستاني  العمال  وحزب  الكردستاني 

دعت العديد من المنظمات، مثل منظمة حظر 
التحقيق  إلى  واليونيسف،  الكيميائية  األسلحة 
في استخدام الغازات الكيماوية في الهجمات 
المجتمع  منظومة  وأرسلت  االحتاللية، 
تقدم  ولم  بالدعوة  وقامت  الكردستاني رسالة 
لقد  اآلن،  إلى  استجابة  أي  األجهزة  هذه 
أرسلت رسائل إلى بريطانيا وألمانيا وفرنسا 
وروسيا  األمريكية  المتحدة  والواليات  وكندا 
من أجل التحقيق، وأوضحت كل من بريطانيا 
العملية  وتتابعان  الرسالة  تلقتا  أنهما  وألمانيا 
جريمة؛  ترتكب  التركية  الدولة  كثب،  عن 
ألنها تهاجم أراضي دولة أخرى والدول التي 
الجريمة،  هذه  في  شريكة  أيضاً  تدعمها هي 
بعيدة  بطريقة  الدولية  المعاهدات  تتجاهل 
الدول  هذه  والعالمية،  القانونية  المبادئ  عن 
تجعل المجتمعات والشعوب ضحية لسياستها 
تعيش  التي  الشعوب  أن  ونرى  البراغماتية، 
في هذه الدول تقف ضد الهجمات االحتاللية 

في كل فرصة.
في  يعيشون  الذين  المدنيون  أوزون:  وأكد 
بهذه  يتضررون  أيضاً  المحيطة  القرى 
في  اإلعالن  تم  مؤخراً  الكيماوية،  الهجمات 
الكيماوية  الغازات  أن  عن  اإلعالم  وسائل 
تتوجه  أن  يجب  أيضاً،  بالقرويين  أضرت 
هذا  في  للتحقيق  اإلقليم  إلى  المدنية  الهيئات 
ومن  الهيئات  أرادت  مؤخراً  الموضوع، 
باشور  إلى  التوجه  أوروبيةً  هيئاٍت  بينها 
الديمقراطي  الحزب  قبل  من  منعوا  لكنهم 
تلتزم  تزال  ال  العراق  حكومة  الكردستاني، 
الصمت أمام الهجمات االحتاللية حتى اآلن، 
عسكرية  باتفاقات  تستمر  تزال  ال  أنها  كما 
العراق  حكومة  التركية،  الدولة  مع  مختلفة 
وحكومة باشور )اإلقليم( شريكتان في جرائم 

الحرب التي تركبها الدولة التركية«.

الصمت الدويل محل شك وريبة

حسين  صدام  استخدم  وقال:  أوزون  ونّوه 
األسلحة الكيماوية ضد الشعب الكردي أيضاً، 
استشهد  و1990   1986 عامي  بين  وذلك 
الهجمات  أبناء شعبنا في  خاللها اآلالف من 
والدولة  أردوغان  يستخدم  واليوم  الكيماوية، 
بقيت  الدولية  القوى  ذاتها،  األساليب  التركية 
لم  أيضاً  واآلن  الوقت،  ذلك  في  صامتة 
المرحلة؟  تلك  تتدخل من أجل مصالحها في 
لكن  حسين،  بصدام  آنذاك  آمالها  ربطت  لقد 
بشن  مباشرةً  قامت  مصالحها  انتهت  عندما 

عملية ضده.
التي  هي  التركية  الدولة  أوزون:  وأردف 
الكردي،  الشعب  ضد  األسلحة  هذه  تستخدم 
ذاته  الوقت  في  يعني  الدول  هذه  وصمت 
يثور  أن  يجب  شرعيتها،  حول  التساؤل 
الشعب الكردي ضد هذا الصمت في كل مكان 
الستخدامها  التركية  الدولة  بمعاقبة  ويطالب 
التركية  الدولة  هجمات  الكيماوية،  األسلحة 
ضد  بل  الكريال؛  ضد  فقط  ليست  المحتلة 

الشعب الكردي بأكمله.
 واختتم آدم أوزون قائالً: تريد تصفية الشعب 

الكردي بهذه الهجمات يجب أن نقطع الطريق 
أمامها، تريد الدولة التركية أيًضا فتح الطريق 
الشرق  في  لالستقرار  جديدة  زعزعة  أمام 
فإنها  الكريال،  أمام  تقدمت  وإذا  األوسط، 
كامل  في  الحرب  من  جديدة  بمرحلة  ستبدأ 
كردستان والشرق األوسط، يجب أن يحتضن 
هذه  ونشر  المتواصلة  الكريال  مقاومة  شعبنا 
المقاومة من جبهات القتال إلى كل مكان، كما 
في  المتورطين  األشخاص  نكشف  أن  يجب 
هذه الهجمات بذات الوقت ال يمكن ألحد أن 

يغض الطرف عن هذه الهجمات.
يُذكر بأن الدولة التركية المحتلة استهدفت في 
13 من تشرين األول المدنيين في سري كانيه 
بغاز الفوسفور المحظور، وأسفر الهجوم عن 
إصابة العشرات بينهم أطفال، وأعلنت منظمة 
في  ستحقق  أنها  الكيميائية  األسلحة  حظر 
التركي  السفير  لكن  الحدث،  معلومات موقع 
في الهاي قدّم في 17 من تشرين األول 30 
الطرف عن  لغض  المنظمة  لهذه  يورو  ألف 

كل ما جرى.
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حزب  كل  يتبناها  التي  األيدلوجية  ألن 
لذلك  اآلخر،  أيدلوجية  مع  تختلف  كردي 
اإلقليمية  احملاور  عن  فضالً  اخلالفات  كانت 
األحزاب،  بعض  بها  ترتبط  التي  والدولية 
إما ملصالح اقتصادية أو لطلب احلماية أو 

دفع الضرر والتي تغذي تلك اخلالفات.

موضوعنا  وهو  سوريا  وشرق  شمال  ففي 
الذاتية  اإلدارة  بني  اخلالفات  تتركز  اليوم 
يضم  وكالهما  الكردي،  الوطني  واجمللس 
عدة أحزاب كردية في التباين األيديولوجي 
إلى  إضافة  بينهما،  فيما  الواضح 
يختلفان  مبحورين  االرتباط  وهو  األهم 
تتبنى  آفا(  )روج  البعض  بعضهما  عن 
الدميقراطية  األمة  )أوجالن(  أيدلوجية 
تركيا  تناصب  وهي  الشعوب،  وأخّوة 
سوريا  مجلس  تركيا  تعتبر  كما  العداء، 
إرهابيني«! وتسعى للقضاء  الدميوقراطية 

على جتربتهم.

الكردي  الوطني  اجمللس  يرتبط  حني   في 
احلزب  وبالتحديد  العراق  بإقليم كردستان 
يرتبط  والذى  الكردستاني،  الدميقراطي 
واسعة  جتارية  عالقات  خالل  من  بتركيا 
العالقة  تلك  عن  يتخلى  أن  عليه  يصعب 
لنفسه،  رسمها  التي  سياسته  حسب 
من  اإلقليم  تأمني  بأهمية  ترتبط  والتي 
خالل دعم اجلار الشمالي )تركيا(، وإذا كان 
احلزب  محور  حتت  ينضوي  الوطني  اجمللس 
الدميقراطي الكردستاني وبالتالي التركي، 
شمال  في  الذاتية  اإلدارة  يعتبر  والذي 
ينبغي  إرهابية  منظمة  سوريا  وشرق 
معاداتها ومن ثم القضاء عليها، ولو تخلى 
يعتبر  معها  باالتفاق  املفهوم  ذلك  عن 
انسحاباً من االئتالف املعارض للنظام ومن 
ما  وهو  تركيا،  مع  بالعالقة  التضحية  ثم 

يعتبر من املستحيالت وفق رؤيتهم.

لذلك؛ فإن جهود املصاحلة تصطدم بتركيا 
تصاحلية،  محاوالت  أية  لوأد  تسعى  التي 
عملياتها  بتوسيع  تقوم  اإلطار  هذا  وفي 
قصف  مع  قنديل  جبال  في  العسكرية 
متواصل للقرى السورية احلدودية وتهجير 
لذلك  دميوغرافياً،  تغييرها  أجل  من  أهلها 
تعثرت حتى اآلن كل محاوالت التصالح بني 
الطرفني، وآخر تلك احملاوالت التي جرت وما 
زالت تلك التي تقوم بها الواليات املتحدة 

األمريكية حالياً للمصاحلة بني الطرفني.

كما تقوم روسيا في نفس الوقت مبحاوالت 
النوايا  في  أمريكا  مع  االختالف  مع  مماثلة 
لتذويب  تسعى  فأمريكا  واألهداف، 
توافقات  إلى  الوصول  أجل  من  اخلالفات 
نواة  ذلك  الكردي، ليصبح  الصف  وتوحيد 
بدالً  السياسي  النظام  ملعارضة  حقيقية 
سبق  وقد  احلالي،  املعارض  االئتالف  من 
من  التصدع  هذا  رأب  محاوالت  ألمريكا 
أربيل  )مؤمتري  سابقني  مؤمترين  خالل 
البارزاني(، وكان  )مسعود  ودهوك( برعاية 
للتفاوض(  العليا  )الهيئة  خالل  من  ذلك 
اتفق  ما  حتقيق  في  حينها  فشلت  والتي 

عليه ولو عند احلد األدنى من االتفاق.

التباين  ذلك  في  الرئيسي  السبب  وكان   
فإن  روسيا؛  أما  منهما،  كل  مرجعية  بني 
مع  تتفق  إنها  رغم  للتوافق  محاوالتها 
أمريكا العمل على توحيد املوقف الكردي، 
ولكن ليس من أجل خلق جبهة معارضة 
البدء  أجل  من  ولكن  السوري،  للنظام 
في حوار مباشر معه ميهد التفاق يضمن 
املصاحلة  هذه  طريق  إن  بقاؤه،  للنظام 
روسية  أو  أمريكية  األهداف  كانت  سواء 
ليس سهالً، إذ تعترضه عراقيل  ليس من 
السهولة التغلب عليها، فأمريكا بعكس 
روسيا تسعى لتوحيد القوات العسكرية 
ولكن  والبيشمركة(،  )قسد  الطرفني  بني 
بتركيا  القوات  تلك  بارتباط  ذلك يصطدم 
عديدة،  أخرى  بخالفات  أيضاً  ويصطدم 
ولكن يظل األمل في تفكيك تلك العراقيل 
التي تعترض طريق املصاحلة، والتمني بأن 
يتم ذلك بأيادي كردية، ألن أمريكا وروسيا 
احلكمة  وتقول  وفق مصاحلهما،  تتحركان 

)ماحك ظهرك إال ظفرك(.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد
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85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محرر الصفحة - رامان آزادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

األطفال ضحايا اإلرهاب والعدوان التركّي
رامان آزاد

بين  تميُّز  ال  والرصاصةُ  عمياء،  الحرُب 
الجنس،  أو  للعمر  اعتبار  ألّي  وفقاً  ضحاياها 
وهي ال تُدان وال تُحاكم، وخالل األزمة السوريّة 
كان األطفاُل ضحايا الصراعِ المسلح ومجاميع 
مناطق  على  التركّي  العدوان  وكذلك  اإلرهاب 
لمخاطِر  إدراكاً  األقل  ألنّهم  سوريا،  شمال 
الحرِب، وأيضاً بسبِب تعمِد استهداِف المناطِق 
كان  مجازر  لوقوع  أدى  ما  بالقصِف،  اآلهلة 

معظم ضحاياها من األطفال.

في  للسلطة  التنمية  العدالة  حزِب  وصوُل  كان 
لمشروعِ سياسّي أكثر منه مجردَ  تركيا مؤّشراً 
انتقاٍل للسلطِة من تياٍر علمانّي إلى آخر إسالمّي، 
ففي تركيا ال فرَق كبيراً بينهما، وبذلك واصلت 
أنقرة حربها القديمةَ ضد الكرد داخَل تركيا وعبر 

الحدوِد لتستهدَف الكردَ في دوِل الجواِر، ووقعت 
والتنميِة  العدالِة  سلطِة  من  عقٍد  من  أكثِر  خالل 
مجازُر عديدةٌ كان ضحاياها المدنيون وبخاصِة 
في  الحرِب  آالِت  أعتى  واستخدمت  األطفال، 
السوريّة،  األراضي  داخل  العسكريّة  عملياتها 
لتضيَف إلى تاريخها األسود في ديرسم وزيالن 
مواقع جديدة في كوباني وعفرين وسري كانيه 
وكري سبي/ تل أبيض وعين عيسى، وتل رفعت 
فيما يواصُل العالم صمته إزاء ممارستها بسبِب 
التركية  القتل  آلة  استهدفت  المصالحِ.  حساباِت 
في شمال سوريا األطفال في بيوتهم ومدارسهم 

وساحات اللعب، وتكرر مشهد األطفاِل الشهداء 
تحت األنقاض أو بتر األطراف حتى االحتراق 
الدولّي  المجتمع  اتخذ  فيما  الكيميائّي،  بالسالح 

موقف شاهد الزور.

40 طفالً شهيداً يف مجزرة ليلة 
الغدر يف كوباين

نفذ مرتزقة داعش المدعومين من حكومة العدالة 
فجر يوم 2021/6/25  مباغتاً  والتنمية هجوماً 
الغدر«،  »ليلة  بـ  وعرفت  كوباني،  مدينة  على 
واستشهد  األهالي  بحق  مرّوعة  مجزرة  ونفذوا 
نحو 400 مواطن بينهم 40 طفالً، وجرى القتل 
ورصاص  المفخخ  التفجير  منها  عدة  بأساليب 
وإطالق  الميدانّي  واإلعدام  والقذائف  القنص 
مئات  المجزرة  خلفت  كما  عشوائيّاً.  النار 
األطفاِل األيتاِم، لم تختلف المجزرة في أسلوب 

عما جرى في ديرسم وحلبجة.

50 طفالً شهيداً يف العدوان عىل 
عفرين

أودت الحرب التي شنها جيش االحتالل التركي 
خمسين  بحياة   2018/1/20 في  عفرين  على 
طفالً على األقل، وتكررت مشاهد انتشال األطفال 
األوصال،  تقطيع  وكذلك  األنقاض،  تحت  من 
فيما ردد جنبات مشفى آفرين صرخات األطفال 
الموجوعين، فيما كان العالم يلوذ بالصمت، ولم 
آلة الحرب والقصف. ووقعت  يسلم الرضع من 
زال مشهد  وما  وترندة  جلبرة  مثل  مجازر عدة 
كالحو  وهيفاء  الصالح  ديانا  الرضيعة  الطفلة 
كنو  آل  مثل  العرب  النازحين  من  بعضها  ماثالً 

في كوبلة وآل الخاطر في موباتا.
  

القصُف يستهدُف أهايل عفرين 
املهجرين وأطفالهم

عفرين  أهالي  استهدفت  العثمانّي  الحقد  قذائُف   
األطفال  وقضى  القسرّي  التهجير  بمناطق 
بالقصف وتحت األنقاض، ففي 2019/12/2 تمَّ 
استهداف األطفال في تل رفعت واستشهد عشرة 
في  يلعبون  كان  أطفال  ثمانية  بينهم  أشخاص 
ساحٍة أمام المنازِل. كانت المجزرة على مناسبة 
وقعت  التي  روبوسكي  ذكرى مجزرة  من  قليلة 

في 2011/12/28، ولتكون روبوسكي ثانية.
بحياة  التركي  القصف  أودى   2021/1/23 في 
ثالثة أشخاٍص، وهم: الطفل ماجد ياسر سكران 
 12( المحسن سكران  عبد  الطفل  سنوات(،   8(
)نازلية  والمواطنة  تل رفعت،  أهالي  من  عاماً( 
محمد مصطفى 55 عاماً وهي مهّجرة عفرينية 

من أهالي قرية سيمالكا(.
مساء الثالثاء 2020/2/24 نتيجة القصف على 
إليها  لجأ  التي  شيراوا  بناحية  آقبيه/عقيبه  قرية 
ينهاُر  عفرين،  من  المهّجرة  العوائل  من  عدد 
العائلة  وتبقى  ساكنيه  على  البيوِت  أحد  سقُف 
عائلة  من  أفراد  ثالثة  ويرتقي  األنقاض،  تحت 
واحدة شهداء. والشهداُء هم حسن حاج عزت 55 
عاماً من قرية بريمجة وزوجته فاطمة علي 46 
عاماً من قرية بعدينا وابنتهما سروشت تلميذة في 

الصف السادس 12 عاماً.
استشهدت الطفلة زينب حسين إبراهيم )14عاًما( 

بجراح  إبراهيم  حسين  والدها  وأصيب  حياتها، 
بليغة وشقيقها بكري حسين، نتيجة قصِف جيِش 
على  له  التابعة  والميليشيات  التركّي  االحتالِل 

قرية كالوته ليلة الجمعة 2021/6/4.
بعملية  تهددُ  التركّي  االحتالِل  تزال حكومة  وال 

عسكريّة جديدة ومزيٍد من القتل. 

رصخة محمد وسارة

تضرر ثالثة آالف طفل وحرموا من حقوقهم في 
في  التركّي  االحتالل  جيش  شنه  الذي  العدوان 
الهالل  ووثق  كانيه.  سري  على   2019/10/9
هجوم  في  طفالً   11 استشهاد  الكردّي  األحمر 
الدولة التركيّة على روج آفا بين 9 و14 تشرين 
من  محمد  الطفلين  األطفال  هؤالء  ومن  األول. 
يمكن  ال  اللذين  قامشلو  من  وسارة  كانيه  سري 
الذي  عاماً(   13( محمد  أبداً. صرخات  نسيانهم 
األبيض، وكذلك  الفوسفور  احترق جسده جراء 
شقيقها جراء  فقدت  التي  الطفلة  سارة  بتر ساق 
جبين  على  عار  وصمة  التركيّة؛  الدولة  قصف 

البشريّة.

أطفال عني عيىس هدف للقنابل

خالل  حياتهم  أطفال  أربعة  عن  يقل  ال  ما  فقد 
الدولة  قصف  جراء  األخيرة  التسعة  األشهر 
شمال  في  عيسى  عين  على  المحتلة  التركيّة 

وشرق سوريا.
محمود  الطفل  استشهد   2021/3/19 في   
حميدي الخليل )12 عاماً(، من قرية الحضريات 
جنوب عين عيسى بالقصف التركّي على قريته. 
وأطفاله  أب  استشهد   ،2021 آب   4 يوم  فجر 
الثالثة في قصف أرضي طال منزلهم في قرية 
الصفاوية شرق بلدة “عين عيسى وهم األب زيد 
خلف عيسى )54(، وأطفاله: زياد عيسى )12(، 

ومنى عيسى، وهدى عيسى.
 

أطفال معاقون.. الوجه اآلخر 
للحرب

اندالعها  فترة  على  يتوقف  ال  الحرب  قبح 
تتوقف،  قد  الحرب  ألّن  االشتباكات،  واستمرار 
تسبب  وقد  تتوقف،  ال  الضحايا  آالم  ولكن 

المعارك بفقدان قطعة من الجسد أو تشوهات أو 
بتر باألطراف، وعندما تكون الضحية طفالً فإّن 
األلم سيكون مضاعفاً، وقد يبقى الطفل الضحية 
اإلنتاج  كور  إلى  يتحول  وال  عائلته،  على  عالة 
واإلعاقات  خاصة.  رعاية  إلى  بحاجة  ويبقى 

الجسديّة هي أحد أقبح صور الحرب.

عدوان عرب الحدود يف باشور

العدائية  السياسة  تتغير  لم  سنوات  مدى  على 
قبل  كردستان.  باشور  تجاه  التركيّة  للدولة 
وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، كان 
باشور  على  االحتالل  هجمات  من  العديد  هناك 
العدالة  حزب  حكم  فترة  بداية  ومع  كردستان. 
والتنمية، وقعت مذبحة كبيرة لألطفال أثناء غزو 

باشور كردستان.
ويفقد  قوته  فقد  الذي  والتنمية،  العدالة  حزب 
ضد  الحربية  استراتيجيته  حّول  الشعبي،  الدعم 
أنها  من  الرغم  على  شامل.  هجوم  إلى  الكرد 
على  الهجمات  من  المرجوة  النتائج  تحقق  لم 
إال  الكردّي داخل حدودها،  المعارضة والشعب 
أنها ال تتوانى عن استخدام نفس األساليب خارج 

حدودها أيضاً.
من  عاماً   19 خالل  األطفال  من  العديد  قُتل 
احتالل حزب العدالة والتنمية لباشور كردستان.  
في  التركيّة  الحربيّة  الطائرات  قصفت  فقد 
2011/8/21، طريق كورتك - رانيا في جبال 
أشخاص،  سبعة  استشهاد  عن  أسفر  ما  قنديل، 
بينهم أربعة أطفال، وجنين في بطن أمه. وممن 
البالغة من  الطفلة سولين  القصف  فقد حياته في 
إلى جثة ممزقة.  تحولت  التي  أشهر  العمر ستة 
يُقتل  طفل  آخر  وال  أول  تكن  لم  سولين  ولكن 
خالل هجمات حزب العدالة والتنمية على باشور 

كردستان.
في 15 آب 2000، فقد ما ال يقل عن 17 طفالً 
خيمة   100 نحو  استهدف  هجوم  في  حياتهم 
لالجئين في منطقة كينداكول بين خنير ولوالن. 
منهم  األطفال،  من  العديد  قتل  الهجوم  ذلك  في 
سنة  العمر  من  البالغة  شاكر  فرزانة  الطفلة 
خالت  إسماعيل،  كالويج  أسعد،  وبهار  واحدة؛ 
قادر،  ريان  قادر،  بيمان  سودين،  فاطمة  قادر، 
نجاة معين، خديجة معين، بختيار حجام، شهناز 
قادر  رائد  فاخر،  كوسرت  فاخر،  دلناز  فاخر، 
كما  أسمائهم.  تعرف  لم  آخرين  أطفال  وثالثة 
ثم  الهجوم  في  خطيرة  بجروح  أطفال  أصيب 

فقدوا حياتهم فيما بعد.

احتجاجا على الغارة الجوية التركيّة التي وقعت 
في ديرالوك في آميدية، والتي راح ضحيتها أربعة 
مدنيين. نظم األهالي فعالية احتجاجية بتاريخ 25 
الجيش  قوات  وهاجمت   .2019 الثاني  كانون 
القاعدة  بإخالء  طالبوا  الذين  المحتجين  التركّي 
لـ شالدزي  التابعة  في سري  التركّي  العسكريّة 
فقد  الهجمات  هذه  باشور كردستان. وخالل  في 

شخصين حياتهم أحدهم طفل.
 ،2020 عام  من  األولى  الستة  األشهر  خالل 
عندما بدأت خطة الهجمات الشاملة على الكرد، 
ظهرت مشاهد مشابهة للسنوات السابقة. ونظراً 
لتزايد هجمات االحتالل على باشور كردستان، 
 25 في  أخرى.  مرة  األطفال  استهداف  تم 
المحتل  التركّي  الدولة  جيش  قصف  حزيران، 
منطقة شارباجار في السليمانية، حيث كان الناس 
يسبحون مع أطفالهم في المياه. وأصيب طفالن 

بجروح خطيرة جراء القصف.
للتهديد  تعرض  الذي  مخمور،  مخيم  إنشاء  تم 
الدولة  ضغط  بسبب  »اإلغالق«  بـ  المتكرر 
التركيّة وقمعها، بعد اضطرار نحو 12 ألف من 
شرنخ  في  الحدودية  المناطق  أهالي  من  الكرد 
إقدام  بسبب  مناطقهم  من  للنزوح  وجولميرك 
الدولة التركيّة على إخالء قراهم وأحراقها خالل 

أعوام 1993 – 1995.  
تم  األطفال،  من  سكانه  نصف  الذي  المخيم 
في  المتحدة  األمم  وحماية  رعاية  تحت  وضعه 
فرض  تم   2019 تموز   17 وفي   .1998 عام 
حصار مشدٍد على مخمور. وعلى مدى عامين 
متواصلين، يكافح اآلالف من األطفال من أجل 
الحزب  فرضه  الذي  الحصار  ظل  في  الحياة 
الدولة  من  بطلب  الكردستانّي  الديمقراطّي 
التركيّة. وتوفي 3 أجنة أثناء الوالدة بسبب منع 
األمهات من الذهاب إلى المشفى. الغارات الجوية 
وفرض  مخمور  مخيم  تستهدف  التي  التركيّة 

الحصار يؤثر بالدرجة األولى على األطفال.

مجزرة شنكال ومأساة أطفالها

في 3 آب 2014 استهدف مرتزقة داعش الكرد 
يوم  في  شنكال،  مجزرة  وارتكبت  اإليزيديين. 
أسود من تاريخ البشرية، لتكون اإلبادة )الفرمان( 
74 وأكبر مجزرة مرّوعة في القرن الحالي ضدّ 
وتهجيُر  واختطاُف  قتُل  وتمَّ  اإليزيديين،  الكرد 

اآلالف من األطفال.  
المأساة تجسدت على أكثر من مستوى، فقد بدأت 
ومن  العشوائّي،  والقتل  اآلمنة  القرى  باقتحام 
تمَّ  والحقاً  واألطفال،  النساء  خطِف  بأعماِل  ثم 
أسواق  في  غنائم حرٍب  اإليزيديات  الفتيات  بيع 
النخاسة. أما األطفال المختطفون على يد داعش 
فقد تّم إخضاعهم لدوراٍت ودروٍس مكثّفة وغسيل 
هويتهم  وتغيير  عليهم  األسلمة  وفرض  أدمغتهم 

وفصلهم عن هويتهم وثقافتهم.   
ولذلك فإّن عمليات التحرير لم تقتصر على طرد 
بل  جغرافيّاً،  وهزيمته  عسكريّاً  داعش  مرتزقة 
اإليزيذيات  والفتيات  النساء  تحرير  هدف  كان 
اساسيّاً،  هدفاً  عوائلهم  إلى  وإعادتهم  واألطفال 
المعلومات  جمع  في  الجهد  من  الكثير  وتطلب 
حماية  وحدات  أّن  وصحيح  المرتزقة.  وتعقب 
الشعب والمرأة YPJ وYPG   تمكنت من تحرير 
عدٍد كبيٍر من األسرى وإعادتهم إلى عائالتهم. إال 
آالمهم تركت ندوباً عميقة في ذاكرتهم لن تندمل 
زوال  داعش  مرتزقة  اندحار  يكن  ولم  بسهولة. 
الخطر نهائياً، إذ تواصل حكومة أنقرة العدوان 
المناسبة  الظروف  وخلق  المسيّر  الطيران  عبر 

القتحام تلك المناطق بذرائع واهية.

صوٌر أخرى ملأساِة الطفولِة

تستمر مأساة األطفال المهجرين في المخيمات، 
إذ يعيشون ظروفاً في غايِة الصعوبِة ويحرمون 
دراستهم  ومتابعة  للحياة،  الطبيعيّة  الشروط  من 
كّل  رغم  الصحيحِ،  بالشكِل  مواهبهم  وتنمية 
اإلجراءات التي تُتخذ في المخيمات، حيث تبرز 

التحديات على مستوى الصحة والمعيشة.
االنفالت األمنّي ظهرة ثابتة في المناطِق المحتلة 
)عفرين، سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض(، 
األطفال  ليكوَن  التفجير،  ويتكرر وقوع حوادث 
شهدت  فقد  ثانية  جهة  ومن  ضحاياها،  بين  من 
بصحبِة  رضعٍ  أطفاٍل  وجود  السجون  أقبية 

أمهاتهم.
األطفال  يتعرض  القسرّي  التهجير  منافي  في 
أثناء لعبهم أو رعي األغنام لخطر انفجار األلغام 
الحوادِث في  أمثاُل هذه  األرضيّة، وقد تكررت 
منطقِة الشهباِء وقرى التماِس واستشهد عددٌ من 

األطفال وأُصيبوا آخرون.  
ومع استمرار األزمة السوريّة وتدهور الظروف 
يراود  أوروبا  إلى  الوصول  حلم  فإّن  المعيشية 
التركيّة بطرق  الحدود  يتطلب عبور  كثيرين ما 
)الجندرمة  الحدود  حرس  فيطلق  التهريب، 
يعتقلونهم  أنّهم  أو  الحدود  عابري  على  النار( 
الجسدّي،  التعذيب  أنواع  ألسوأ  ويعرضونهم 
يد حرس  على  قُتلوا  الذين  السوريين  عدد  وبلغ 
الحدود التركّي إلى 511 مواطٍن سورّي، بينهم 
الجرحى  عدد  بلغ  فيما  طفالً،  و95  امرأة   67
والمصابين بطلق ناري أو اعتداء 978 مواطن، 

حتى 2021/10/10. 
البحر  في  غرقاً  قضى  من  األطفال  من  وهناك 
انتباه  الطفل »آالن«  لفت  بصحبِة ذويهم، وفيما 
يساهم  ولم  الهجرة  أسباب  تجاهل  فإّن  العالم، 
للسنِة  المستمّرة  السوريِّة  لألزمة  حٍدّ  وضع  في 

الحاديِة عشرة بدون سقٍف زمنّي. 

سوق الفطور... أسلوب من البساطة والعراقة

عمر حمدي »مالفا«... ثورة الّلون

قامشلو/ دعاء يوسف - في قلب مدينة قامشلو 
تتجاور محاّلت عّدة، تستند إلى بعضها في وّد 
االصالة  رائحة  لتفوح  أبوابها  تفتتح  وألفة، 
والكيمر  العسل؛  روائح  من  ونفحة  المعتّقة، 
والقشطة، تجوب أروقة السوق المسقوف الذي 
يشهد حركة دائبة منذ ساعات الصباح األولى، 
وصحيّة  غنيّة  فطور  وجبة  على  للحصول 

وبنكهة شهيّة عريقة.

في  األساسيّة  الوجبات  من  الفطور  وجبة       
تبقى  ولكنها  عنها،  البعض  عزوف  رغم  اليوم 
أثناء  الطاقة  على  للحصول  غذائيّة  وجبة  أهّم 
وأعرق  أقدم  من  الكيمر  سوق  ويعد  اليوم، 
ووجهة  قامشلو  في  الشعبية  التراثية  األسواق 
سكان المناطق واألحياء المجاورة وحتى بعض 

منذ  السوق  ارتادوا  فقد  األخرى،  المحافظات 
التي  المأوكوالت  تنّوع  بسبب  للتّسوق  القدم 
تعرض فيه، وما يميّز السوق عن غيره هو تقديم 

وجبة الفطور في الصباح.  
صحيفتنا  سلطت  السوق  في  جولتنا  خالل      
الضوء على محاّلت تقديم الفطور، التي اتّسمت 
بالبساطة والقدم في آن واحد، التقينا أحد الباعة، 
المحّل  عن  بدوره  حدثنا  الذي  هلّوش،  مسعود 
وقدمه بقوله: »يعد محلي من أقدم المحالت في 
افتتحه والدي منذ عام 1973ويعد  السوق، فقد 
أول محّل اُفتتح تقريباً، ومع توالي األيّام أكملت 
المكان  عراقة  على  فحافظت  بعده  من  الطريق 

وجماله باستمرارية عملي  به«.
     كما بيّن لنا هلّوش سبب ارتباط اسم السوق 
لندرته وغياب محالت  وذلك  والعسل؛  بالكيمر 

تقدّمه أو تبيعه سوى هذه )القيصرية(.

أكرث من 22 عام من العمل

الصباح  ساعات  منذ  أبوابه  السوق  يفتح        
الذي  الشريان  ويصبح  زبائنه  ليستقبل  الباكر؛ 
يقدّم الفطور المتكامل للمواطنين، فيجتمع الناس 
صغيرة  عدّة  دكاكين  من  مكّونة  قيصريّة  في 

ومتقابلة تعد أرثاً من الحضارة.
    وعن ساعات العمل يخبرنا هلوش: »إنها تبدأ 
فبعد  مساًء،  السادسة  حتّى  صباحاً  السابعة  من 
تقديم وجبات الفطور صباحاً يستمّر العمل على 

بيع الكيمر والعسل في فترة ما بعد الظهيرة«.
الماضي  في  الزبائن  ألعداد  مقارنة  وفي      
والحاضر، بيّن لنا هلوش أن المحل كان يمتلئ 
مرتادي  عدد  قّل  فقد  واآلن  سبق  فيما  بالزبائن 
األسعار  ارتفاع  بسبب  وذلك  كثيراً؛  السوق 
وجائحة كورونا التي غزت المنطقة، ومع ذلك 
مازال البعض يقصد السوق لتناول الفطور في 
المحل وال يستغني أحد عن هذه الوجبة اللذيذة. 

    وفي السياق ذاته التقينا بالبائع - رعد صالح 
اثنين  منذ  السوق  في  عمل  الذي   - الجاسم 
وعشرين عاما في أحد المحالت حتى افتتح محلّه 
الخاص في عام 2010، والذي بدوره حدثنا عن 

األسعار فقال: »أن األسعار هنا مقبولة ومناسبة 
للفطور  والعسل  الكيمر  فسعر  الشيء  بعض 
 2000 بـ  والجبن  والمامونية  ل.س   4000 بـ 

ل.س«.
الكيمر  على  حصوله  وطرق  كيفية  وعن      
الكيمر  إنّه يقوم بجلب  الجاسم:  والعسل،  يقول 
بالعسل  يتعلّق  وفيما  وديرك(،  طّي  )حارة  من 
يوجد منه أنواع كثيرة:  فمنها المعلّب والطبيعي 
فيُأتى به من معامل في مناطق مختلفة كـ »درعا 
وحماة وغيرها« أو من مربي النحل في قامشلو 

والمناطق المجاورة.
   وتابع الجاسم حديثه عن عدد األشخاص التي 
الحالي  بالزمن  السابق مقارنة  المحل في  تزور 
فقال: »كان المحل يمتلئ بالزبائن أما اليوم فقد 
فقط؛  المواطنين  من  15 شخصا  قرابة  نستقبل 
وذلك لكثرة المحالت التي تقدم وجبة الفطور«. 
   ويؤكد رعد الجاسم على عدم وجود الكيمر في 
أي محافظات أخرى من سوريا، لذا يأتي الناس 
به من مناطق مختلفة لشرائه ؛ لما يحتويه من 

فوائد غذائية.  

»وجبة فطور متكاملة وصحّية«

الفطور في ساعات  تناول  الجميع  يحّب      ال 

كاف  وقت  لديه  ليس  والبعض  الباكر،  الصباح 
قبل العمل، فيقصد الكثير من المواطنين »سوق 

الكيمر« لتناول وجبة الفطور.
     وكان لنا لقاء مع أحد الزوار الدائمين لهذه 
المحالت المواطن - خليل إبراهيم - الذي أطلعنا 
على سبب تناوله وجبة الفطور هنا فقال: »جميع 
الطعام  مائدة  على  توضع  التي  الغذاء  أصناف 
في الصباح متوفّرة في أكثر لبيوت لكن الكيمر 
متكاملة  نادر وطعام مغذي، ويعد وجبة فطور 

وصحية للجسد لذلك أقصد هذه السوق دائماً«.
        ربّما تحتّم عليك طبيعة عملك الخروج 
كما  المنزل  في  الفطور  لوجبة  وعزوف  باكراً 
االمر  عن   - الحسن  هللا  -عبد  المواطن  أخبرنا 
للعمل،  الباكر  الصباح  في  أخرج  »إنّني  بقوله: 
فال أستطيع تناول الطعام قبل مغادرة المنزل ؛ 
لذا أتناول طعامي هنا، وعالوة على ذلك الفطور 
وصحي،  لذيذ  المحالت  هذه  في  يقدم  الذي 
التي تعطي  الغذائية  الفوائد  الكثير من  ويحتوي 

الطاقة لمتابعة العمل«.
   ومع انتشار المطاعم وتتالي األزمان والتقدم 
المعماري، بقي هذا السوق محافظاً على جماليّته 
وتميّزه في قلوب أهالي مدينة قامشلو، وما يزال 
من  والكثير  لزوارها  والدفء  الطمأنينة  يمنح 

الحفاوة والكرم التي يُعرف بهما أبناء المنطقة.

عبد الرحمن محمد

      ال يمّر حديث عن الفن التشكيلي والرسم 
وابن  الكردي  للفنان  ويكون  إاّل  والريشة 
 »MALVA- »مالفا  حمدي  عمر  الجزيرة 
حضور وذكر، فهو فنان ُخلّد اسمه بين تلك 
األسماء الالمعة في عالم الفن والجمال، بل 
إنه عالمة فارقة وتوقيع الفت ومميّز عندما 
يتواجد في أّي عمل فني ولوحة رسم تشكيلي.

     في تفاصيل حياة »مالفا« ونشأته جوانب 
هاّمة، وتفاصيل رسمت مالمحه وَحفرت في 
بريف  نايف  تل  في  مولود  فهو  أيامه،  أديم 
الحسكة في ليلة شتوية من عام 1951م، في 
بيت ريفي فقير، رسم مالمح شقائه وشقاوته، 
ثم انتقل إلى مدينة الحسكة وإلى حي تل حجر 
مالذ الفقراء والطبقات الكادحة، يقول »مالفا« 
في بعض تفاصيل تلك الطفولة: »إفطاري في 
بعصاً  المعلم  من  ضرباً  غالباً  كان  المدرسة 
من الخشب الطرّي، على يدي أو قدمي، كان 
المدرسة  في  ورفاقي  يوم،  كّل  مبلالً  بنطالي 
يسمونني »العنزة« ألنّني لم أكن نظيفاً، كنت 

كسوالً في كّل شيء ماعدا الرسم«.
في  الكرد  الّصبية  كأغلب      عاش »مالفا« 
مدينته الحسكة حياة شقاء وعناء، وعمل منذ 
الحواري،  في  البوظة  بيع  في  طفال  كان  أن 
وعمل في جني القطن، وغيرها من األعمال 
تلك  تجاوز  كان مصّمما على  لكنه  المرهقة، 
تطّوقه  كانت  التي  والمصاعب  كلّها  المحن 
وما  ذاته  على  تمّرده  من  تحبط  أن  وتحاول 
يفارق  يكاد  ال  والده  كالم  وكأنّما  حوله، 
في  حّماٍل  سوى  يوماً  تكون  »لن  مسامعه: 
سوق الخضرة ألنك من أّم كهذه....«، ويعود 
وصدق  الوالد  كلمات  مؤّكداً  ويقول  »مالفا« 
)صدق  اخرى:  زاوية  من  ولكن  رؤيته؛ 

والدي فقد أمضيت حياتي، وأنا أحمل لوحاتي 
وأدواتي من مكان آلخر(، واستمرت معاناته 
في  االلم  واستمّر  بل  وشبابه،  صباه  في 
مصاحبته، ونضحت بها لوحاته التي فاضت 

شوقا وحنينا وغربة لم تنته حتى بعد رحيله.

بصمة فنّية متفردة ومتمرّدة

      في رحلته و غربته وعالمه الفني، َحمَل 
لها على صدر لوحاته  »مالفا« أوجاعهُ، وحمَّ
العالمية  العواصم  أبواب  تقرع  بدأت  التي 
نهاية  وطنه  عن  تغّرب  أن  بعد  فباباً،  باباً 
إليه  التسعينات  بداية  في  ليعود  السبعينات، 
كضيف في مهرجان المحبّة بالالذقية، بعد أن 
ارتبط بعقود عمل مع أضخم وأشهر صاالت 
المعارض في أعرق عواصم العالم في أوربا 

وأمريكا.
تلك األعمال المتميّزة والتي جعلت من »مالفا« 
في  ليكون  ورفعته؛  بل  بامتياز،  عالميا  فنانا 
أبرزته  العالميين،  الفنانين  أشهر  مراتب 
وكانت  الحديث،  الفن  مدارس  من  كمدرسة 
لمساته الرقيقة ودقة ريشته في حركتها، تلهب 
لوحاته بثورة خفيّة، تقوم على الظلم والعبودية 

لوحاته  كانت  مّرة  من  وكم  واالستبداد، 
كبار  بين  نقدّي  جدل  ومثار  نقاش  موضوع 
نقّاد الفن التشكيلي في العالم، يقول محّمد علي 
الّسعيد في مقال له بعنوان »عمر حمدي بين 
كان  »اللون  اللون«:  وموسيقا  الناي  موسيقا 
تل  قرية  مربض  على  يستلقي  وهو  هاجسه 
بين  المسافة  هندسة  يقتل  الصحراوي؛  نايف 
والريح،  المدخنة  بين  والقمة، ويفرق  السطح 
يقول  بينما  واألرض«،  المطر  بين  ويؤاخي 
أسعد الكفري: »إنه تميّز بعنف ألوانه وحيوية 
تحس  الفراغ،  في  الموزعة  اللون  حقول 
آخر  دفئاً  تمنحك  لكنها  لوحاته  أمام  بالخوف 

مسالماً وشاعرياً وعاطفياً«.
      أما الدكتور »دير شرايكة« الدكتور في 
الحديث،  الفن  متحف  من  الجمال  وعلم  النقد 
فقال عنه في أحد مقاالته ودراساته: »للوهلة 
بهذا  يشعر  »مالفا«  ألعمال  للمتأّمل  األولى 
الفيضان اللوني المنساب من يده على اللوحات، 
مما  وتوزيعه،  وحركته  اللون  هذا  وأهمية 
بأعمال »كوكوشكا« و«فان  لمقارنتها  يدفعنا 

كوخ« و«كيرستن« في النمسا«.

»مالفا« عاشق الّريشة والقلم

محّمالً  وطنه  من  خرج  الذي  »مالفا«      
من  مالمح  ينشر  كان  والخيبات،  بالوجع 
ودموع حرقة  وتفاصيل عن جريدته  كرديته 
من غربته في االنحاء كلّها حتى انّه لم يكتف 
بالريشة  آالمه  وتفاصيل  وجعه  مالمح  برسم 
فقط، فآزرها بالقلم واألوراق ليكتب الكثير من 
وأريج  بلده  فنشر عطر  الشعرية،  النصوص 
سهول الجزيرة ومالمح كرديته وشرقيّته في 
-الصاخب  بغزله  »مالفا«  يكتِف  لم  العالم، 
التي  بمعركتِه  وال  البيضاء،  للوحة  أحياناً- 
صوالته  وبكّل  مّرة،  كّلِ  في  يخوضها  كان 

الفنية  غزواته  وفي  مرسمِه،  في  وجوالته 
يخرج  كان  والتي  العالمية،  الفن  في صاالت 
لم  ريشته،  يمتشق  وهو  دوماً  منتصراً  منها 
يكتِف بكل ذلك النصر على ذاته أوالً، وعلى 
الرقيق  الشاعر  »مالفا«  فكان  ثانياً،  أوجاعه 
المتيَّم،  والعاشق  والثائر،  المندفع  والحساس، 
اللوحات:  أجمل  بالقلم  وبرسم  بالريشة  فأبدع 
)كشتاء قديم... يشعر بالنعاس آويت إلى يديك 
بين  يجلس  حزناً،  أتطاول  وأنا  جديد،  من 
يدي »فوست وسيزيف ولوركا«، ثم تتركني 
وحيداً( هكذا كان »مالفا« يكتب ويبدع لوحة 

المسافر  الوجه  ذات  يا  )أنت  بالقلم  اخرى 
مرتين، أيتها الساكنة في الطرقات ومصابيح 

الليل، أيتها الواهبة الحياة(.
   مّرات ومّرات حّل »مالفا« وارتحل وهو 
الكردي على ظهره وعلى  يحمل آالم ووجع 
كلماته،  وحروف  أسطر  وبين  لوحاته  متن 
يرسم ويثور ويرتحل وال تفتر له عزيمة، يثور 
ويثور في عالم صاخب وصوالت وجوالت لم 
تنته حتى بعد رحيله عن عالم عذاباته وثوراته 
التي لم يعلن الهدنة فيها حتّى بعد سفره األبدي 

في 18 تشرين األول عام 2015.
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تامين شبكة المياه لـ 117 قرية في ريف الطبقة شعوب شمال وشرق سوريا لن تقف مكتوفة األيدي حيال 
هجمات االحتالل التركي وتهديداته

بطراٍز فلكلوري صديقتان ُتقدمان 
أعمالهما لُمحبي العمل اليدوي

انتشار األمّية في بعض مخيمات الرقة العشوائية..

انخفاض كبير في الوارد المائي والمجلس المدني يعمل على إيجاد حلول ناجعة

المضادات الحيوية وتأثيرات استخدامها في الزراعة

بعد أعمال مستمرة وجهود مضنية دامت قرابة 
في  الجرنية  مياه  وحدة  اعادت  أشهر،  األربعة 
قرية  في  الرئيسة  المضخة  تفعيل  الطبقة  ريف 
شمس الدين، حيث عانى أهالي منطقة الجرنية 
كثيراً بسبب حبس تركيا لمياه نهر الفرات، مما 
الشرب، كما عملت  مياه  تأمين  أعباًء في  شكل 
الوحدة جاهدة واتخذت التدابير الالزمة إليصال 
المياه إليهم، من خالل إعادة مضخة في محطة 
أشهر،  أربعة  دام  توقف  بعد  العمل  إلى  طاوي 
لقرابة  المياه  الدين  شمس  قرية  مضخة  وتؤمن 

الـ 117 قرية.
مياه  وحدة  في  اإلداري  أكد  السياق  هذا  وفي 
أن  لوكالة هاوار  الخلف  إبراهيم  الجرنية خلف 
بكارثة  تسبب  الفرات  نهر  لمياه  تركيا  »حبس 
وخروجها  المحطات  توقف  إلى  وأدى  كبيرة 

بالكامل عن الخدمة«.
إصالحات  بعدة  قمنا  »لقد  الخلف  وأضاف 

لبلدة  التابعة  طاوي  محطة  منها  للمضخات 
الجرنية مما خفف نوعاً ما العبء على األهالي«.
بعد  بوسعهم  ما  بذلوا  أنهم  إلى  الخلف  وأشار 
خروج المحطات عن العمل لتأمين مياه الشرب 
قرية  مضخة  بإصالح  قاموا  وأنهم  وغيرها، 
شمس الدين التابعة لبلدة الجرنية بمنطقة الطبقة 
التي تعتبر الشريان الرئيس للمنطقة والتي تغذي 

117 قرية على امتداد 2000كم2.
المضخة  باستبدال  قمنا  »لقد  الخلف  وتابع 
باستطاعة 115حصاناً  أفقية  بمضخة  العمودية 
وبقدرة ضخ 200 متر مكعب في الساعة، األمر 
المياه إلى تلك القرى  الذي سيساعد على عودة 

المتضررة«.
وكانت محطة شمس الدين في الجرنية قد توقفت 
عن العمل منذ نحو ثمانية أشهر مما أثقل كاهل 

األهالي في تأمين مياه الشرب.

سوريا  وشرق  شمال  مناطق  شعوب  أكدت 
تقف  لن  أنها  ومسيحيين  مسلمين  من 
التركي  االحتالل  هجمات  حيال  األيدي  مكتوفة 
من  المزيد  احتالل  إلى  الرامية  وتهديداته، 
الدولي  بالصمت  منددين  السورية،  األراضي 

حيال ما تشهده مناطقها. 

مستمر،  بشكل  التركي،  االحتالل  دولة  تطلق 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  ضد  تهديدات 
على الرغم من عدم توقف تلك الهجمات والتي 
ازدادت في الفترة األخيرة على لسان مسؤولين 
في حكومة العدالة والتنمية، وسط رفع االحتالل 
المحتلة  المناطق  في  مرتزقته  جاهزية  التركي 

لشن هجمات جديدة على المنطقة.
ومؤخًرا  التركي،  االحتالل  هجمات  وأثارت 
تهديداتها، سخًطا شعبيًّا لدى أهالي مناطق شمال 
لوكالة  تصريحات  وفي  عامةً.  سوريا  وشرق 
مختلفة  مجتمعية  شرائح  رأت  هاوار؛  أنباء 
إفشال  هو  منها  الهدف  أن  الحسكة،  مدينة  في 
المشروع الديمقراطي لإلدارة الذاتية وزعزعة 
بين  المشترك  التعايش  وضرب  االستقرار 

شعوب المنطقة.
وملتقى  الشورى  مجلس  مشرف  لفت  حيث 
محمد  الشيخ  شمال وشرق سوريا،  في  األديان 
عبيد هللا القادري، إلى زيف ادعاءات االحتالل 
المناطق، وقال:  التركي ومرتزقته، في تحرير 
»إن دولة االحتالل التركي ظالمة وتدّعي بأنها 
الظلم والجوع واحتالل  عادلة، وال نرى سوى 

الجوار«.

هدفها القضاء عىل اإلدارة الذاتية 
الدميقراطية

أن  إلى  حديثه،  خالل  القادري  الشيخ  ونّوه 
السوري،  الشأن  في  التركي  االحتالل  تدخل 
واحتالل أراضيه، هو احتالل غاشم، تحت اسم 
الفتوحات، متسائاًل: »هل تكون الفتوحات بقتل 
الدولة  يوًما  يهددوا  لم  الذين  اآلمنين  األهالي 

التركية، وأي دولة في الجوار«.
مضيفًا: »أصحاب الضمائر سيعترفون بجرائم 
الرعب  ينشر  الذي  الغاشم  التركي  االحتالل 
أن  إلى  القادري  محمد  الشيخ  ولفت  ويهدد«، 
في  مدن  عدة  احتلت  التركي  االحتالل  دولة 
ولم  حق،  دون  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
تُخلف فيها سوى الدمار والسلب والنهب والقتل 

ونشر الرعب بين أهالي المنطقة.
هدف  أن  إلى  القادري  محمد  الشيخ  وأشار 
وتهديداته  هجماته  شن  من  التركي  االحتالل 
الذاتية  اإلدارة  على  القضاء  هو  للمنطقة، 
الحقيقي لجميع  تبيّن الوجه  الديمقراطية، »التي 
األديان، والتي تهدف إلى بناء اإلنسان، والعيش 

المشترك، ونشر المساواة والعدالة اإلنسانية«.
أبناء شمال وشرق  القادري وقوف  الشيخ  وأكد 
هجمات  أي  وجه  في  شعوبهم  بمختلف  سوريا 
تتعرض لها المنطقة، وثبات هذه الشعوب على 
الدفاع  في  ومبدئها  الذاتية،  اإلدارة  مشروع 

المشروع عن النفس.
اإلقليمية  القوى  موقف  القادري،  واستهجن 
والدولية من هجمات االحتالل التركي المستمرة 

على المنطقة، وقال »كيف تسمح الدول العظمى 
بهذا الظلم والعدوان، واحتالل أراضي الجوار، 

دون أن تُحرك ساكنًا«.
القوى  حديثه،  نهاية  في  محمد  الشيخ  ودعا 
السالم،  مع  الوقوف  إلى  والدولية  اإلقليمية 
األسس  على  إنساني  مجتمع  بناء  في  واإلسهام 
التي ينادون بها، وعدم وزنها بموازين مختلفة، 
مؤكداً على المقاومة في وجه االحتالل التركي 

ومرتزقته وتهديداتهم.
في  المشترك  الرئيس  أشار  ذاته،  السياق  وفي 
مكتب األديان والمعتقدات بإقليم الجزيرة داوود 
إلياس عبد األحد، من الشعب السرياني، إلى »أن 

دولة االحتالل التركي دولةٌ استعماريةٌ عثمانيةٌ 
قديمةٌ، حكمت قسًرا منطقة الشرق األوسط مدة 
وضد  حرب  جرائم  فيها  وارتكبت  عام،   400

اإلنسانية«.
على  تأسس  التركي  االحتالل  أن  وأوضح 
سياسة االحتالل، وقال: »دخلت تركيا في عمق 
األراضي السورية، بحجة إنشاء المناطق اآلمنة 
دخلت  أنها  إالّ  الحدودي،  شريطها  طول  على 
خدمة لمصالحها في المنطقة، واحتلت المناطق 

أمام أنظار العالم أجمع«.
األديان  مكتب  في  المشترك  الرئيس  ونوه 
والمعتقدات في إقليم الجزيرة، داوود إلياس عبد 

االحتالل  تؤيد  العظمى  الدول  »أن  إلى  األحد، 
التركي في شن هجماته على المنطقة، واحتالل 
األراضي لتماشيها مع مصالحها، نظًرا للصمت 

الواضح على كل ما تشهده المنطقة«.
التركي  االحتالل  تهديدات  داوود  ورفض 
رفًضا  سوريا  وشرق  شمال  لمناطق  واحتالله 
هو  العثماني  االستعمار  »أن  وأكد  قاطعًا، 
استعمار خطير، وذو سجل تاريخي أسود، حافل 

بالمجازر«.
الجديدة،  االحتالل  دولة  تهديدات  أهداف  وعن 
األرمني  المجتمع  مجلس  في  اإلدارية  رأت 
جيش  هجمات  »إن  قصابيان:  آريف  بالحسكة 
للمنطقة  األخيرة  وتهديداته  التركي  االحتالل 
والكرد  األرمن  بها  مر  التي  للمجازر  تكرار 
التي ارتُكبت  للمجازر  التاريخ، واستكماٌل  عبر 
»عفرين  المحتلة  المناطق  في  يوميًّا  وتُرتكب 

وسري كانيه وكري سبي/ تل أبيض«.
ونّوهت آريف قصابيان إلى أن شعوب المنطقة 
محاوالت  ألي  وستتصدى  للهجمات،  تتصدى 
بناًء  سوريا،  وشرق  شمال  في  جديدة  احتالل 
على مبادئ وأسس مشروعهم القائم على »أخّوة 
األيدي  مكتوفي  نقف  »لن  وقالت:  الشعوب«، 

حيال هجمات االحتالل«.
حقوق  منظمات  قصابيان  آريف  ناشدت  كما 
تشهده  ما  حيال  صمتها،  عن  الخروج  اإلنسان 
مناطق شمال وشرق سوريا من احتالل وجرائم 
بحق  التركي  االحتالل  يرتكبها  اإلنسانية  ضد 

مختلف الشعوب المتعايشة في المنطقة.
وكالة هاوار

بيد  تألقت  صغيرة  تجربة  ـ  قامشلو  روناهي/ 
فتاتين ِلتُكمال مسيرتهما العملية في درب تنظيم 
قديم  وطراٍز  ناعمة  بلمساٍت  الهدايا  وتزيين 

تُقدمان أعمالهما بكل حب.

بدأت  نجاحٍ  قصة  عن  تتحدثان  ناعمة  بأنامٍل 
بعمٍر صغير »عنود وفرات«، فتاتان من قامشلو 
في التاسع عشرة من عمرهما تبدعان في العمل 
اليدوي، ليصبح مشروعاً صغيراً تعتمدان عليه 
الفراغ  وقت  استغالل  في 

واالكتفاء االقتصادي.
تعمالن  الصديقتان 
األعمال  كل  مناصفةً 
»كروشيه ـ حياكة صوف 
ـ تأطير الصور  ـ تطريز 
للذكريات  دفاتر  تزيين  ـ 
صندوق  في  الهدايا  تنسيق  ـ  الصور  تصميم  ـ 

واحد«.
سليمان  فرات  حدثتنا  المشروع  فكرة  وعن 
نعتقد  »لم  عاماً:  عشر  تسعة  العمر  من  البالغة 
بداية األمر أن ننجح ولكننا نجحنا«، الصديقتان 
تدرسان في مدرسة الفنون الجميلة ومنها تعلمتا 
الفراغ  وقت  ولملء  اليدوية،  األعمال  فنون 
وإظهار ما تبدع يداهما خطرت لهما فكرة إنشاء 
صفحة على منصة إنستغرام تعرضان عليها ما 
تجيدانه، فكانت الردود إيجابية من قبل المتابعين 
وبدأت طلبات الهدايا تنهال عليهما من مختلف 
تُعبّر  األمر  هذا  وعن  الجزيرة،  إقليم  مناطق 

فرات: »لقد كانت سعادتنا كبيرة جداً عندما أقبل 
ما  هذا  المناسبات  لمختلف  بطلباتهم  المتابعون 

دفعنا لالستمرار وتقديم أفضل ما نتقنه«.

»ال تُهِمل إبداعك«

العام  من  األول  الشهر  من  عشر  التاسع  في 
بالنسبة  فالعمل  لهما،  عمل  أول  أنهيتا  الحالي 
لهما الشغف الجميل وتقول فرات بهذا الصدد: 
»نحب الطراز الفلكلوري القديم والعمل اليدوي 
كثيراً وهذه الفكرة جعلتنا نخطي خطواٍت أكبر 
الذي  المردود  قلة  ورغم  جديدة«،  أشياء  ِلنُقدم 
يدرخ عليهما المشروع إال أنهما يعتمدان عليه.

وأسعار أعمالهما تبدأ من 36 ألف إلى الـ100 
ما  نوعاً  باهظة  واألسعار  سورية  ليرة  ألف 
السوق  بسعر  األساسية  المواد  شراءهما  بسبب 

وليس الجملة على حد قولهما.
تقول  طريقهما  تعترض  التي  الصعوبات  وعن 
فرات: »نعاني من المواصالت وتأخر وصول 

األعمال إلى أصحابها«.
واختتمت فرات سليمان حديثها لنا قائلةً: »أريد 
أو مشروع  لديه فكرة  إلى كل من  توجيه كلمة 
صغير يريد تنفيذه على أرض الواقع أنه يجب 
أن تبدأ وال تخاف من الفشل، وإبداعاتنا يجب أن 

نظهرها ونطورها أكثر«.
والجدير بالذكر أنهما تعمالن أيضاً على تنظيم 
الهدايا لمن يريد إهداء أحٍد ما في شمال وشرق 

سوريا وغير مقيم فيها.

الذي يعيش في  العلي )45عاماً(  التقط عبد هللا 
مخيم اليوناني القريب من مدينة الرقة في شمال 
وشرق سوريا، بروشوراً توعوياً حول كورونا 

لكن لسوء الحظ ال يُجيد الرجل قراءته.
أكبرهم  عمر  يبلغ  أطفال  سبعة  “العلي”  ولدى 
من  رافقها  وما  الحرب  أن  إال  عاماً   15 نحو 
بارتياد  األطفال  لهؤالء  تسمح  لم  نزوح متكرر 
هذا  في  األطفال  مئات  مثل  مثلهم  المدرسة 

المخيم.
حلَّ  الذي  والفقر  االستقرار  عدم  تسبب  كما 
بنازحي المخيمات العشوائية في الرقة، بانتشار 

األمية بين األطفال بحسب نشطاء مدنيين. 
الحياة، يعيش  تفتقر ألدنى متطلبات  وفي خيمة 
“العلي” مع عائلته التي ال يُجيد فيها أحد القراءة 
أو الكتابة. وينحدر “العلي” من قرية الرصافة 
45 كم جنوب غربي مدينة الرقة، التي تقع تحت 

سيطرة الحكومة السوريّة.
اليوناني 267 عائلة معظمها  ويعيش في مخيم 
من قرية الرصافة ومدينة حمص الواقعة تحت 
سيطرة الحكومة السورية، وثمة في المخيم نحو 
80 طفالً في سن الدراسة، بحسب سعيد السعيد 

مندوب المخيم. 

“شعلة األمل”

أن  حلمي  كان  لكن  والكتابة  القراءة  أُجيد  “ال 
يصبح أوالدي من جيل المعرفة والعلم ويرتقوا 
شعلة  أطفأت  الحرب  لكن  ُعليا”،  مراتب  إلى 

األمل، كما وصف “العلي”.

وقال: “في بداية العام الدراسي ذهب أطفالي إلى 
أنهكتهم  الطويل  الطريق  مسافة  ولكن  المدرسة 
وأظهرت مالمح التعب الشديد عليهم، لذا منعتهم 

من الذهاب خوفاً على صحتهم”. 
السوافي  حويجة  قرية  في  الموجودة  والمدرسة 
المخيم  إلى  مدرسة  أقرب  هي  الرقة،  جنوب 

ولكنها تبعد عنه أكثر من اثنين كيلومتر.
يختلف حال مصطفى الكدو )35 عاماً( في مخيم 
حويجة السوافي عن حال “العلي” بالرغم من أنه 
يجيد القراءة والكتابة، لكن طفله زيد )12عاماً( 
وكل  األبجدية،  الحروف  شكل  حتى  يعرف  ال 
التجار  وانتظار  األغنام  رعي  هو  يعرفه  ما 
مكبات  التي جمعها من  الخردة  لبيع  المتجولين 

النفايات، المحيطة بالمخيم.
عدم  سؤال  على  الجواب  عن  “الكدو”  وامتنع 
قرب  من  بالرغم  المدارس  إلى  أطفاله  إرسال 
المدرسة من المخيم. وفي تصريح سابق لنورث 
المشترك  الرئيس  أحمد  شيخموس  قال  برس 
الذاتية  اإلدارة  في  والالجئين  النازحين  لشؤون 
العشوائية  المخيمات  في  النازحين  “بعض  إن 
يفضلون البقاء فيها، ألن المخيمات النظامية لها 

نظامها الداخلي الخاص”.

مخيم اليوناين

النظامية  للمخيمات  الداخلي  النظام  ينسجم  وال 
العشوائية  المخيمات  ساكني  أعمال  طبيعة  مع 
ألن معظم ساكني المخيمات األخيرة يعملون في 

الزراعة وتربية المواشي.

عائالت “غري مهتمة”

في مدرسة  معلمة  الحمدان وهي  وقالت روعة 
عدد  إن  االبتدائية،  للمرحلة  السوافي  حويجة 
المتقدمين من طالب المخيم كان جيداً مع بداية 
الفصل الدراسي لكن بعد مرور عدة أيام لم يتبَق 

منهم إال القليل.
وترى روعة أن السبب في عدم التحاق األطفال 

بالمدارس هو عدم االهتمام من ذوي الطلبة.
يرتادون  الذين  المخيمات  طالب  ويتميز 
وتعلقهم  بحبهم  القليل  عددهم  مع  المدارس 
بالتعليم، باإلضافة إلى االلتزام بموعد االجتماع 
الصباحي بالرغم من بُعد مسافة المدرسة عنهم 
التي تصل إلى اثنين كيلو متراً، بحسب “روعة 

الحمدان”. 
يلتزمون  المخيمات  طالب  أن  وأضافت 
بواجباتهم المدرسية، لكن عددهم أربعة فقط في 
الصف الثالث االبتدائي وقد تم تقييمهم بـ “أكثر 

من الجيد”.

ال آذان صاغية

والمنسق  المتحدث  حمي،  الناصر  عبد  وقال 
الدولية  المنظمات  مع  المخيمات  شؤون  في 
بمدينة  المدني  المجلس  في  المحلية  والجمعيات 
في  العشوائية  المخيمات  عدد  بلغ  إنه  الرقة، 
تفتقر  وأغلبها  عشوائياً  مخيماً   58 الرقة  مدينة 

لمراكز تعليمية. 
وأضاف “حمي” أن انتشار األمية في المخيمات 
العشوائية هو بسبب عدم وجود مراكز أو كوادر 

تعليمية في المخيمات.
ونشطاء،  سكان  ناشد  الماضية  الفترة  وخالل 
منظمات دولية وجمعيات محلية من أجل توجيه 
يُباِل  لم  “لكن  تعليمية  مراكز  إلنشاء  اهتمامها 

أحد”، بحسب “حمي”. 
وأضاف: “قدمت عدة مناشدات عن طريق لجنة 
التربية والتعليم والمنظمات الدولية لكن لم أتلقَّ 

أي رد حتى اآلن”.

وضمن  المدني  الزور  دير  مجلس  يستمر 
اإلمكانات المتوفرة بسد النقص في مياه الشرب 
نهر  لمياه  تركيا  حبس  سبّبه  الذي  والكهرباء 
الفرات، منذ أكثر من 10 أشهر، وخروج أغلب 
محطات التصفية والكهرباء عن الخدمة؛ جراء 

االنخفاض الكبير في منسوب النهر.

يوجد في ريفي دير الزور الغربي والشرقي سبع 
الكسرة  ووحدة  الجزرات  )وحدة  مياه  وحدات 
ووحدة الصور ووحدة الجرذي ووحدة البصيرة 
ووحدة فرات ووحدة هجين( تتبع لها 56 محطة 

تصفية متوزعة في القرى والبلدات.
عن  المياه  تصفية  محطات  أغلب  خرجت 
في  الكبير  االنخفاض  بسبب  مدة؛  منذ  الخدمة 
منسوب مياه نهر الفرات، وزاد األمر سوءاً قلة 
على  المسؤولة  الجهات  تساعد  التي  اإلمكانات 

ابتكار طرق لتالفي تلك المشكلة.
إبراهيم  الزور،  دير  مياه  مؤسسة  في  اإلداري 
هاوار  لوكالة  تصريحات  في  أوضح  الشحيمة، 
دير  مجلس  في  الخدمات  لجنة  من  وبدعم  أنهم 

تبقى  ما  مجرى  بتغيير  قاموا  المدني  الزور 
من  مقربة  على  لتصبح  الفرات؛  نهر  مياه  من 
ما  حسب  مؤقت،  حل  وهو  الضخ  محركات 
أوضح أن المياه غير متجددة ومعرضة للجفاف.
وبحسب الشحيمة، أنشأت مؤسسة المياه مؤخراً 
البلدات  في  خاصة  إضافية  تصفية  محطات 
نهائي، كمحطة  بشكل  المياه  فيها  انقطعت  التي 
ذياب  حوائج  ومحطة  والكسرة  الهرموشية 

ومحطة ديروا وهي داخل الخدمة منذ مدة.
الكهربائية  بالطاقة  المحطات  تلك  تغذية  كانت 
عن طريق خطوط التغذية الخدمية التي تضمن 
استمرار العمل على مدار الـ 24 ساعة، وكانت 
لشبكات  التأهيل  إعادة  أعمال  بعد  الخطوة  هذه 
التوتر والخطوط الفرعية التي كانت قد دُمرت 
للمنطقة  المرتزقة  فترة احتالل  بشكل كامل في 

وتدمير كافة البنى التحتية.
عن  الكهربائية  المحطات  أغلب  خروج  بعد 
التوليدية  الطاقة  انخفاض  سببها  والتي  الخدمة، 
للسدود الثالثة على نهر الفرات، اضطرت لجنة 
التقنين  نظام  إلى  للجوء  الزور  دير  في  الطاقة 

قيد  الخدمي  الخط  على  اإلمكان  قدر  واإلبقاء 
المدنية  المؤسسات  استمرار  لضمان  العمل 
ضمان  إلى  باإلضافة  مهامها،  بتأدية  الخدمية 

استمرار عمل وحدات مياه الشرب.
الزور  بدير  الطاقة  لجنة  في  اإلداري  وبحسب 

فاضل أحمد الصالح، فإن اللجنة تعمل، على قدم 
»أن  الكهرباء، موضحاً  لتحسين وضع  وساق، 
من األسباب األخرى التي تزيد وضع الكهرباء 
والتعديات  الشبكات  بعض  رداءة  هي  سوءاً 
على  وخاصة  بعضها  تطال  التي  والسرقات 

لشبكات  المخصصة  والخطوط  الخدمي  الخط 
اإلنارة«.

دير  في  الكهربائية  التحويل  محطات  أهم  ومن 
الزور محطة ميالج ومحطة السبعة كيلو، التي 
تغذي معظم ريف دير الزور الغربي والشرقي، 
المستقبلية  خططها  ضمن  الطاقة  لجنة  وتسعى 
مياه  لمحطات  خدمية  خطوط  إيصال  إلى 
باإلضافة  مؤخراً،  إنشاؤها  تم  التي  الهرموشية 

لخط آخر لمنطقة الكسرات.
محطة  أن  إلى  الصالح  فاضل  أحمد  وأشار 
السبعة كيلو تتغذى عن طريق الخط الـ 23 من 
يغذيها  التي  الرقة  في  الفروسية  تحويل  محطة 
كهرباء  كمية  أن تخصيص  مؤكداً  الفرات،  سد 
الواقع  تحسين  في  ستساعد  الزور  لدير  ثابتة 

الكهربائي.
كما أوضح الصالح أن لجنة الطاقة قد خصصت 
مع  التعامل  مهمتها  والطوارئ  للصيانة  فرقاً 
األبراج  لها  تتعرض  التي  الطارئة  األعطال 

والشبكات وصيانتها بشكل فوري.

بشكل  الحيوية  المضادات  ان  منا  للكثير  معلوم 
علمي وسليم تنقذ الكثير من األرواح وتمنع انتقال 
األمراض القاتلة. لكن؛ القوة العالجية الكامنة في 
غير  استخدامها  بِفعل  تُهدَر  الحيوية  المضادات 
الحكيم في الزراعة. الواقع أن أكثر من نصف 
أنحاء  مختلف  في  المتداولة  الحيوية  المضادات 
يستخدم  الغذاء.  إنتاج  في  تستخدم  اليوم  العالَم 
المزارعون مضادات الميكروبات لعالج أشكال 
المشكلة  المختلفة بين مواشيهم. وتكمن  العدوى 
الحيوية  المضادات  استخدام  يسيئون  أنهم  في 
عادة إما للتعويض عن ممارسات زراعية سيئة 
المصانع،  المزارع  في  المفرط  االزدحام  -مثل 
لتسريع  أو  المرض-  انتشار  على  يشجع  مما 

النمو وخفض تكاليف اإلنتاج.
في  ضارة  غير  الممارسات  هذه  تبدو  ربما 
فمع  الخطورة.  بالغ  الكلي  تأثيرها  لكن  معزل، 
من خالل  البيئة  إلى  الحيوية  المضادات  دخول 
التي  الفضالت  أو  الناس  يأكله  الذي  الطعام 
تنتجها الحيوانات، تزداد حدة مقاومة مضادات 
البشر  صحة  على  هذا  ويؤثر  الميكروبات. 

بطريقة مزعجة للغاية. كل يوم، في المستشفيات 
يُعطى  العالَم،  أنحاء  مختلف  في  والعيادات 
عدوى  لعالج  الحيوية  المضادات  المرضى 
االلتهاب  أو  السيالن،  أو  السل،  مثل  بكتيرية 
الحيوية  المضادات  آخرون  ويتلقى  الرئوي. 
أثناء  البكتيرية  العدوى  لمنع  وقائي،  بشكل 
الجراحة، أو عندما تتسبب الظروف أو العالجات 
إضعاف  في  الكيميائي(  العالج  )مثل  األساسية 
مناعتهم. ومن المؤسف أن العديد من المضادات 
الحيوية المستخدمة على نطاق واسع تفقد قدرتها 
المرضى وعالج األمراض؛ وأحد  على حماية 
استخدام  ذلك هو سوء  الرئيسية وراء  األسباب 
المضادات الحيوية في الزراعة بشكل روتيني.

عاِلم  اكتشاف  بعد  طويل  وقت  يمض  لم 
فليمنج  ألكسندر  األسكتلندي  الميكروبات 
أن  أدرك  حتى  البكتيريا،  قتل  على  قادر  لِفطر 
قد  الحيوية  المضادات  استخدام  في  اإلفراط 
 ،1945 عام  في  َحذَّر  وكما  المقاومة.  يشجع 
يلعب  الذي  المستهتر  األرعن  »الشخص  فإن 
بالبنسلين مسؤول أخالقيا عن وفاة اإلنسان الذي 
يستسلم أخيرا لعدوى ببكتيريا مقاومة للبنسلين«.
االتحاد  حظر  سنوات،  عشر  من  أكثر  قبل 
في  الحيوية  المضادات  استخدام  األوروبي 
العدوى.   عالج  غير  غرض  ألي  الزراعة 
استخدام  معدالت  خفض  في  ذلك  ساعد  وقد 

المضادات الحيوية

الواقع أن سوء استخدام المضادات الحيوية في 
الزراعة على نطاق واسع يعتبر واحدا من أفظع 
 ،2015 عام  في  بالبنسلين«.  »اللعب  أشكال 
جرى اكتشاف بكتيريا جديدة مقاومة للمضادات 
الحيوية في الخنازير الصينية، ثم في المرضى 
اكتشاف  جرى  الحين،  ذلك  ومنذ  الصينيين. 
وتتواجد  البكتيريا،  نفس  من  مختلفين  نوعين 
الجينات التي تعمل على تمكين هذه البكتيريا من 
األنواع  بين  والقفز  الحيوية  المضادات  مقاومة 
في  المتنقلة«-  الجينية  »العناصر  يسمى  -ما 

المزارع والمستشفيات بمختلف أنحاء العالَم. 
من حسن الحظ أن الحل متوفر. فقبل أكثر من 
عشر سنوات، حظر االتحاد األوروبي استخدام 
غرض  ألي  الزراعة  في  الحيوية  المضادات 
غير عالج العدوى. ورغم أن هذه القاعدة ليست 
مثالية، فقد ساعدت في خفض معدالت استخدام 
سبيل  على  الدانمارك،  في  الحيوية.  المضادات 
المضادات  استخدام  إجمالي  انخفض  المثال، 
الرغم  على  الخنازير،  مربي  قِبَل  من  الحيوية 
الحيوية  المضادات  مقدار  في  طفيفة  زيادة  من 
أن  والواقع  الخنازير.  أمراض  لعالج  المتداولة 
تشجع  متواضعة،  كانت  مهما  المكاسب،  هذه 
-وينبغي لها أن تشجع المزيد من- العمل المنسق.
التعاون  فإن  التهديد،  لهذا  العالمي  للطابع  نظرا 
فقط -في هيئة معاهدة جديدة  المتعدد األطراف 
أو اتفاقيات تجارية- والقادر على ضمان التزام 
المزارعين في كل مكان بالحد األدنى من معايير 

غير  االستخدام  إلى  اللجوء  دون  الماشية  تربية 
)كانون  في  الحيوية.  للمضادات  الضروري 
بتكليف  األول( 2015، وجدت دراسة أجريت 
من الحكومة البريطانية وترأسها رجل االقتصاد 
لتغيير  فعالية  األكثر  الوسيلة  أن  أونيل،  جيم 
المضادات  الستخدام  سقف  تحديد  هي  السلوك 
فرادى  للدول  السماح  مع  ولكن  الحيوية، 
تراها  التي  القيود  أو  الضرائب  مع  بالتجريب 
مناسبة لتلبية هذا السقف. وعالوة على ذلك، كما 
زعمت في مكان آخر، البد من إلزام المزارعين 
الدواء  تقديم  قبل  طبية  وصفة  على  بالحصول 
األوروبي  االتحاد  حظر  أن  ورغم  للماشية. 
التنازالت  يتضمن مثل هذا الشرط، فقد تسببت 

واإلعفاءات في تخفيف القاعدة.

سبيل  -على  عالمي  إجماع  إلى  توصلنا  إذا 
المثال، من خالل مجموعة العشرين أو الجمعية 
العامة لألمم المتحدة- فسوف يكون بوسع الدول 
المضادات  على  الضرائب  فرض  تختار  التي 
للمساعدة  اإليرادات  استخدام  الزراعية  الحيوية 
في تسهيل االنتقال إلى ممارسات زراعية بديلة. 
البحوث  لتمويل  األموال  استخدام  الممكن  ومن 
من  والتي  المختبر،  في  اللحوم  بإنتاج  الخاصة 
شأنها أن تقلل بشكل كبير من معاناة الحيوانات 
األمراض  عبء  من  التخفيف  على  تعمل  وأن 

المعدية.

أي  على  يتعين  األهمية،  من  األول  المقام  في   
معاهدة أن تزود الدول الموقعة عليها بالمرونة 
الالزمة لتلبية االحتياجات المتنوعة لمزارعيها. 
والبد أن يكون الهدف من العمل العالمي تحفيز 
استخدامهم  من  الحد  على  وحملهم  المزارعين 
للمضادات الحيوية، وليس توقيع العقوبة عليهم. 
ال  ظلها  في  التي  الظروف  تهيئة  الممكن  من 
تستخدم المضادات الحيوية إال لعالج الحيوانات 
ال  العالَم  أن  ورغم  السليمة.  وليس  المريضة، 
أثبتت  فقد  الهدف،  هذا  تحقيق  عن  بعيدا  يزال 
الممارسات التي يقودها المستهلك في الواليات 
أن  أوروبا  في  التنظيمية  والضوابط  المتحدة 
المزارعين على استعداد لتغيير نهجهم إذا جرى 

تشجيعهم على تغييره أو إلزامهم بذلك.
العواقب  عن  غافلين  أغلبنا  يزال  ال  ذلك،  ومع 
التي  القرارات  على  المترتبة  المقصودة  غير 
نتخذها. وما لم يمتنع الناس طواعية عن استهالك 
فسوف  المصانع،  المزارع  في  المنتجة  اللحوم 
نحتاج إلى تدخل الحكومات والمنظمات المتعددة 

األطراف إلبقائنا على المسار الصحيح.
  وكاالت


