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وجيه عشيرة األومرا بالدرباسية: الوحدة الكردية 
م، وواقعي وُمراد لعشائر المنطقة كلها مطلٌب حقيقيٌّ ُمحتَّ

رأى أحد وجهاء عشيرة األومرا بناحية الدرباسية، بأن وحدة الصف الكردي في هذه المرحلة العصيبة 
بات أمرا ضروريا لحل المشاكل كلها، وأكد بأن األزمة بين األحزاب السياسة تشكل القشة التي قصمت 

البعير...«5  ظهر 

بدأ سردم حامل كأس إقليم الجزيرة بكرة القدم رحلة حفاظه على الكأس بفوٍز كبير على 
قنديل، ولُيقابل غريمه التقليدي األسايش بكالسيكو ناري ونهائي ُمبكر بين الناديين، وذلك 

مع انطالق منافسات كأس أندية إقليم الجزيرة بكرة القدم موسم 2021 ـ 2022...«10

فوضى استخداِم 
السالح... 

ما بين المآسي وآليات 
القانونّية..«8 المنع 

سردم يبدأ رحلة 
الحفاظ على الكأس بفوز كبير ونهائي 

ُمبِكر قادم

في قامشلو.. 
مشاركة عشرات اآلالف في مسيرة الكرامة ضد االحتالل والخيانة

تنديداً بهجمات اإلبادة التي يشنها 
المحتل التركي بتعاون ومشاركة 
الديمقراطي  الحزب  ِقبل  من 
مسيرة  انطلقت  الكردستاني، 
والخيانة  االحتالل  ضد  الكرامة 
في مدينة قامشلو، في الساعة 
الحادية عشرة صباحاً، بمشاركة 
جماهير وحشود غفيرة من جميع 
مدن وبلدات مقاطعتي قامشلو 
»بإرادة  شعار  تحت  والحسكة، 
الشعوب والكريال سندحر االحتالل 

والخيانة«...«4

مملوءة  بسيطة  حياة  األجداد  عاش 
بالبساطة والغرابة، مّرستهم في تحمل 
البيئة  وقسوة  النبيل،  العيش  شظف 
والطبيعة، يرويها األجداد لألحفاد، في 
سبك سردي شيق، لكن المرأة في تلك 
الحقبة كانت عنصر الجمال واألهمية 

فيها...«3 

هكذا تحدث األجداد 
عن حياة األمس

إيماناً منها بأن الهندسة هي المفتاح 
السحري إليجاد الحلول التي تفيد البشر، 
المصرية سارة عبد  المهندسة  فازت 
 - »لوريال  برنامج  بجائزة  القادر، 
 2021 العلوم  في  للمرأة  يونسكو 
للمواهب الشابة لدورها في معالجة 

مياه الصرف الصحي...«2

لدورها في معالجة مياه 
الصرف الزراعي.. مهندسة 
مصرية تفوز بجائزة عالمية

سردشت عثمان.... 
قاتله طليق وقلمه ال 

زال يكتب!

االحتالل التركي يعاود 
تقليص الوارد المائي 

7إلى سوريا

السادس من أيار... 
عندما يكون الوطن 

9أغلى من الحياة

9

دوري األشبال ُيختتم بمباراة نهائية 
ستجمع األسايش وجودي

باألشعة الكونية.. مشروع ضخم الستكشاف ما بداخل 
هرم خوفو

روناهي/ قامشلو ـ ستقام اليوم الجمعة المصادف لـ 2022/5/6، المباراة النهائية من دوري األشبال بكرة القدم في إقليم الجزيرة موسم 
2021 ـ 2022، وستجمع بين ناديي األسايش وجودي، وذلك على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو بتمام الساعة الرابعة عصراً.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة 
2022/4/15، ولكنها تأجلت وقتها بعد وفاة 
العب أشبال نادي سردم وكابتن منتخب إقليم 
والذي تعّرض  الجزيرة لألشبال علي عيسى 
لحادث سير أليم في مدينة الحسكة بتاريخ 14 
 15 فجر  في  الحياة  وفارق  الماضي  نيسان 

نيسان.
حساب  على  النهائية  للمباراة  تأهل  جودي 
رد  دون  بهدفين  ذهاباً  عليه  الفوز  بعد  قنديل 
بملعب  قامشلو  مدينة  في  قنديل  أرض  في 
الشهيد هيثم كجو، بينما سيطر التعادل السلبي 
دون أهداف على أرض جودي بين الفريقين 
إلى  جودي  تأهل  وبذلك  رميالن،  ملعب  في 

المباراة النهائية.
التعادل  بينما جاء تأهل األسايش بعد سيطرة 
األخوة  مع  لقائه  على  لهدف  بهدف  اإليجابي 

شرموال  ملعب  في  األخير  بأرض  والسالم 
كبير  فوز  تسجيل  استطاع  بينما  بعامودا، 
أهداف  بستة  اإلياب وعلى أرضه  مباراة  في 
دون رد على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو 

بقامشلو، وتأهل إلى النهائي بدوره.
يكون  أن  المتوقع  من  األشبال  دوري  نهائي 
العبين  يمتلكان  الناديين  وخاصةً  مثيراً 
سوريا،  وشرق  شمال  مستوى  على  مميزين 
ومن  الفوز،  لتحقيق  اإلمكانات  كل  ولديهما 
اللقب،  وتحقيق  الفائز  باسم  التكهن  الصعب 
الملعب  الفصل ستكون في ميدان  ولعل كلمة 

من قِبل الالعبين.
منتخبي  مع  الناديين  من  العبون  وشارك 
وشاركوا  الجزيرة  إلقليم  والناشئين  األشبال 
لألشبال  سوريا  وشرق  شمال  بطولتي  في 
إلى  األشبال  منتخب  ووصل  والناشئين، 

المباراة قبل النهائية وخسر أمام منتخب إقليم 
اعترض  مباراة  في  رد  دون  بهدف  الفرات 
فيها منتخب إقليم الجزيرة على أعمار العديد 
من الالعبين من منتخب إقليم الجزيرة وقدموا 
ثبوتيات تؤكد صحة كالمهم بحسب ما وصلنا 
مثّلت  التي  البعثة  من  ومدربين  إداريين  من 
النادي، أما في فئة الناشئين فقد حقق منتخب 
المباراة  في  فوزه  بعد  اللقب  الجزيرة  إقليم 
النهائية على منتخب الرقة بثالثة أهداف دون 

رد.
تأهال  ذاتهما  الناديين  بأن  ذكره  الجدير 
إقليم  في  الناشئين  دوري  نهائي  إلى  أيضاً 
الجمعة  يوم  في  المباراة  وأقيمت  الجزيرة 
كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  في   ،2022/4/22
دون  بهدفين  األسايش  بفوز  وانتهت  بقامشلو 

رد.

األكبر،  للهرم  مسح  إلجراء  باحثون  يُخطط 
في مصر، باألشعة الكونية »الميون«، لرؤية 
تفاصيل  واستخالص  الداخل،  من  محتواه 
من  الغامضة،  الداخلية  غرفه  بشأن  جديدة 
عجائب  إحدى  بناء  كيفية  إلى  التوصل  أجل 
الدنيا السبع، التي لم يُعرف حتى اآلن طريقة 

تشييدها على وجه التحديد بالدالئل العلمية.
عالم  وهو  بروس،  آالن  المشروع،  ويقود 
للحكومة  التابع  الوطني،  فيرمي  مختبر  في 
األمريكية في والية إلينوي، حيث يقوم فريقه، 
القدرة  عالي  تلسكوب  لتطوير  األموال  بجمع 
لرسم خريطة لتركيبة الهرم الداخلية من جميع 
شبكة  بحسب  استكشاف،  مهمة  في  الزوايا، 

»أن بي سي نيوز«. 
الثالثة  األهرامات  أكبر  خوفو،  وهرم 
المصرية،  الجيزة  محافظة  في  المتجاورة 

ويبلغ ارتفاعه 455 قدماً. 
ومن المقرر أن يقوم التلسكوب، بمسح الهرم 
بميونات األشعة الكونية، وهي جزيئات عالية 
الكونية  األشعة  تتساقط  عندما  تتشكل  الطاقة 
بالذرات  وتصطدم  الخارجي  الفضاء  من 

الموجودة في الغالف الجوي لألرض.
فعندما يصطدم جسيم ذو طاقة عالية قادم من 
أعماق الكون بذرات الهواء في طبقات الجو 
أجزاء،  منها  وتتشتت  الذرة  تتحطم  العليا، 
»إنه إشعاع طبيعي، فميونات األشعة الكونية 
وهي  الوقت،  طوال  الكوكب  بسطح  تصطدم 
تمر بنا اآلن«، بحسب قائد المشروع، بروس. 
نشرت  الماضي،  آذار  من  السادس  وفي 
مجلة »األجهزة المتقدمة في العلوم«، دراسة 

للهرم  المقترحة  المسح  تفصيلية عن عمليات 
األكبر. 

الكونية أن تمر عبر  لميونات األشعة  ويمكن 
األجسام الصلبة بشكٍل أكثر فاعلية من األشعة 
باالستكشاف  للعلماء  يسمح  مما  السينية، 
قابلة  غير  تكون  ما  عادةً  التي  الهياكل  داخل 

لالختراق. 
وعندما تتحرك الميونات عبر الهرم، تتفاعل 
الجسيمات عالية الطاقة مع الهواء في تجويف 
مثل  الهرم  بها  بُني  التي  المواد  ومع  مفتوح، 
الجرانيت، يؤدي إلى انحراف طاقتها وضوئها 
بطرق قابلة للقياس، »مما يُمكن الباحثين من 
استخدام تلك القياسات إلنشاء خرائط ُمفصلة 

للهرم من الداخل«، بحسب بروس.
وتوّصل الفيزيائي لويس ألفاريز، ألول مرة، 
إلى فكرة مسح الهرم باستخدام األشعة الكونية 

في أواخر الستينيات من القرن الماضي. 
وقام ألفاريز وفريقه بمسح حوالي 19 في المئة 
من الهرم على مدار عامين، لكن فريقه لم يجد 

غرفاً لم يتم اكتشافها سابقاً داخل الهيكل. 
وعكف فريق علمي مكون من 34 باحثاً من 
مصر وفرنسا واليابان، منذ عام 2015على 
الكونية  باألشعة  األكبر  للهرم  مسح  عمل 
الهرم  بناء  كيفية  على  للتعرف  »الميون«، 

األكبر. 
بجامعة  الهندسة  أستاذ  الشايب،  ياسر  وقال 
في  الحرة،  لموقع  الفريق،  وعضو  القاهرة 
تقرير سابق، »إن الفريق استطاع وألول مرة 
كما  أثري،  مبنى  على  األشعة  هذه  استخدام 
توصل الكتشاف فراغات خلف جدران الهرم 

األكبر من بينها واحد يمتد على طول 30 متًرا 
في جسم الهرم«. 

يراوح  األهرامات  بناء  الجدل حول  واليزال 
عن  عمرها  يزيد  التي  فاألسطورة  مكانه، 
تنتِه  ولم  باقياً  تأثيرها  يزال  ال  عام   4500

االكتشافات حولها حتى اليوم.
»الفراغ  اسم  االكتشاف  هذا  على  وأُطلق 
الكبير«، وال يزال الغرض منه غير معروف. 
الذي  الجديد  المشروع  أن  إلى  بروس،  يُشير 
يقوده، مصمم للبناء على هذا االكتشاف، من 
تقدماً  وأكثر  أكبر  تلسكوب  استخدام  خالل 
يمكنه اكتشاف تريليونات من ميونات األشعة 
الدقة من  الواردة إلنتاج صور عالية  الكونية 

نقاط مراقبة متعددة. 
أن  يمكن  الناتجة  المسح  عمليات  إن  وقال 
الغرف  استخدام  من  الغرض  عن  تكشف 

المترامية األطراف داخل الهرم.  
وحسب بروس، فإن المشروع الجديد، يعتزم 
سيتم وضعه  جديد،  كبير  تلسكوب  نظام  بناء 
وجمع  الهرم،  قاعدة  حول  مختلفة  أماكن  في 
المالحظات في كل موقع لمدة ثالثة أشهر في 

كل مرة.
ر أن يستغرق األمر ثالث سنوات لتجميع  وقُدِّ
بيانات كافية إلنشاء خريطة عالية الدقة للهرم 

بأكمله. 
وقال إن بناء أجهزة الكشف وإجراء عمليات 
خمسة  بين  ما  األرجح  على  ستكلف  المسح، 

وعشرة ماليين دوالر.
وكاالت
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مركز األخبار ـ إيمانًا منها بأن الهندسة هي المفتاح السحري إليجاد الحلول التي تفيد 
يونسكو   - »لوريال  برنامج  بجائزة  القادر،  عبد  المصرية سارة  المهندسة  فازت  البشر، 

للمرأة في العلوم 2021 للمواهب الشابة لدورها في معالجة مياه الصرف الصحي.

لدورها في معالجة مياه الصرف الزراعي.. مهندسة مصرية 
تفوز بجائزة عالمية

من صالة االنتظار لغرفة المخاض... مطار دبي يشهد والدة أم أثيوبية

»طالبان« توقف إصدار تراخيص قيادة للنساء األفغانيات في هرات

الربو... كيف تتعامل معه؟

فائدة مذهلة للمشي السريع.. يجعلك أصغر بـستة عشر عامًا

الصحة العالمية تكشف أن السمنة المفرطة تقتل 
أكثر من مليون شخص سنويًا

البيئة،  بدراسة  تختص  القادر،  عبد  سارة 
الشارقة،  في  األمريكية  الجامعة  من  تخرجت 
وحصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة 
والتحقت  إلى مصر،  ذلك عادت  بعد  المدنية، 
ببرنامج الهندسة البيئية في الجامعة األمريكية 
الماجستير  درجة  على  وحصلت  القاهرة،  في 

في عام 2020.
شاركُت في عدد من األبحاث المتعلقة بالمياه، 
طالبة  اآلن  وهي  وبإدارتها،  وبمعالجتها 
دكتوراه في معهد الصحة العالمية، وعلم البيئة 

البشرية في الجامعة األمريكية في القاهرة.
نظير  يونسكو   - لولاير  جائزة  على  حصلت 
»طرق  بعنوان:  بإعداده  قامت  الذي  البحث، 
مياه  لمعالجة  الموقع  في  المستدامة  المعالجة 
في  استخدامها  إلعادة  الزراعي  الصرف 

الري«. 
األماكن  بعض  في  أنه  بحثها،  فكرة  وجاءت 
-وخاصة المناطق النائية في الريف المصري، 
والتي ال يتوفر بها نظام صرف صحي جيد، 
الصرف  مياه  لمعالجة  محطات  بها  توجد  وال 
الصناعي- تكون مياه الصرف الزراعي ملوثة 
بمياه الصرف الصحي، وفي هذه الحالة تكون 
معالجة  إلى  بحاجة  الزراعي  الصرف  مياه 
أكثر تقدما لكي نتمكن من إعادة استخدام مياه 

الصرف الزراعي.

تقوم فكرة البحث على تصنيع أو تصميم وحدة 
ومن  التكلفة،  قليلة  مواد  من  مكونة  معالجة 
وضع  فيمكن  الصلبة،  الزراعية  المخلفات 
هذه الوحدة في المصرف بحيث يتمكن العامل 
بعد  مباشرة  منها  المياه  أخذ  من  المزارع  أو 

معالجتها.
للحركة،  قابلة  الوحدة  ويفترض أن تكون هذه 
بحيث تتمكن الوحدة الواحدة من خدمة عدد من 
زمني  جدول  خالل  من  الزراعية  األراضي 

مناسب حسب بحث المهندسة.
وتقوم المهندسة حاليا بإعداد خريطة للمصارف 
في مصر لمعرفة نسبة التلوث في كل مصرف، 
الموجودة  المصارف  تجميع  من  نتمكن  حتى 

لمعرفة أكثرها تلوثا.

لمنحتها في  التقديم  باب  اليونسكو  تفتح لولاير 
نيسان/ أبريل من كل عام، في ذلك الوقت كانت 
المهندسة سارة قد بدأت للتو برنامج الدكتوراه، 
ترغب  وكانت  البحث،  بهذا  جدا  مهتمة  كانت 

في تطبيقه لكنها كانت بحاجة إلى الدعم.
بعد فترة تلقت خبرا من لولاير يفيد باختيارها 

من ضمن ثالث باحثات مصريات.
هذا التكريم لم يكن األول بالنسبة لها فقد فازت 
جائزة  بينها  ومن  أخرى،  بجوائز  قبل  من 
مسابقة  كانت  البحرين،  في  باالبتكار  متعلقة 
بالتعاون  للبيئة،  المتحدة  األمم  برنامج  نظمها 
مع منظمة اليونيدو بالنسبة لألفكار االبتكارية، 
التي يمكن أن تصبح نواة لمشاريع صغيرة أو 

شركات ناشئة.
وكانت  زمالئها،  من  مجموعة  مع  تقدمت 
ألواح مصنوعة من  الفكرة عبارة عن تطوير 
تكون  بحيث  بعض،  مع  والخشب  البالستيك، 
هذه األلواح شفافة تسمح بدخول الضوء، حتى 
الخشب  خصائص  على  الحفاظ  من  نتمكن 
السماح  نفسه  الوقت  وفي  الحرارة،  حفظ  في 
بغرض  صنعوها  قد  كانوا  الضوء،  بدخول 
االستخدام في الُصوب الزراعية كبديل للزجاج 

والبالستيك.
الحرارة  على  بالحفاظ  األلواح  هذه  لهم  تسمح 
تخفيض  وبالتالي  الزراعية،  الصوبة  داخل 

الطاقة المهدرة بسبب التبريد او التدفئة، وكذلك 
يمكنهم من توفير المياه المستخدمة في التبريد؛ 
ألن في الُصوب الزراعية المتقدمة يتم استخدام 

المياه كمبرد.
وجد البحث استحسانا من برنامج األمم المتحدة 
الثاني في  المركز  للبيئة، ولذلك حصلت على 
المسابقة، وهذه من ضمن األشياء التي تفتخر 
بالمشاركة فيها ألنها كانت فكرة ثورية بالنسبة 

لها.
بأنها  تعلم،  كانت  ألنها  الهندسة  مجال  دخلت 
ستبدع فيه كما أكدته، فاختارت الهندسة لعلمها 
مساعدة  خالله  من  يمكنها  الذي  المجال  أنه 

المجتمع وتقديم الحلول.
إليجاد  سحريا  مفتاحا  لها  بالنسبة  يمثل  كان 

التي  الفكرة،  هي  وهذه  البشرية،  تفيد  حلول 
يجب أن تكون في بال أي بنت عند دخول أي 
شيء  أي  إلثبات  بحاجة  ليست  البنت  مجال، 

ألي شخص، كما أوضحته
للفتيات »أنا مقتنعة  في تشجيعها  وتقول أيضاً 
القيود  من  أقوى  ليست  الخارجية  القيود  بأن 
أي  يستطيع  الخارجية  القيود  ألن  الداخلية، 
هي  فالمشكلة  وبالتالي  عليها،  التغلب  شخص 

في القيود الداخلية.
للقيود  نصيحتي ألي بنت هي عدم االستسالم 
الداخلية، كأن تعتقد إحداهن بأن مجال الهندسة 
صعب، وأن الرياضيات معقدة وتسبب »وجع 
من  أكثر  مقيدة  أفكار  هي  األفكار  هذه  دماغ، 

كونها حقيقية««.

مركز األخبارـ أنقذت الشرطة حياة أم أثيوبية 
مسافرة، داهمها مخاض الوالدة في مطار دبي.
في  دبي  لشرطة  العامة  القيادة  سارعت   
مسافرة  نجدة  إلى  المتحدة  العربية  اإلمارات 
وبرفقتها  الوالدة،  مخاض  داهمها  أثيوبية، 
ثالثة أطفال، أثناء مرورها بمطار دبي الدولي 
)ترانزيت(، متوجهة إلى وطنها األم قادمةً من 

المملكة العربية السعودية.
لمؤسسة  التابع  اإلسعاف  فريق  سارع  حيث 
لتقديم  المطار،  في  اإلسعاف  لخدمات  دبي 
اإلسعافات الالزمة على وجه السرعة، وتثبيت 
الحالة، ونقلها في وقت قياسي، والتواصل مع 
حالة  الستقبال  العيادة  لتجهيز  العمليات  غرفة 

والدة طارئة
بكامل  بمولوٍد ذكر؛  المسافرة  ُرِزقَت  هذا وقد 
تعكس  التي  الجهود،  تظافر  نتيجة  صحته 

واألمن  الصحة  عمل  منظومة  وكفاءة  حرفية 
دبي  شرطة  موظفو  وحرص  والسالمة، 
وبأّن  المسافرة،  لطمأنة  بالتدخل  بالمطار 
فريق  قبل  من  وألطفالها  لها  ستقدم  المساعدة 
الطوارئ الطبي الخاص بالمطار، والذي أثبت 

فعاليته وسرعة تحركه إلنقاذ األم وطفلها.
لنقل  إجراءاته  دبي  إسعاف  فريق  واتخذ 
كما  لطيفة«.  »الشيخة  مستشفى  إلى  المسافرة 
وقد تم تقديم وتوفير الرعاية الكاملة لألطفال، 
موظفات  وبرفقتهم  المطار،  فندق  إلى  ونقلهم 

من شركة طيران اإلمارات لالعتناء بهم. 
دعم،  فريق  بتأسيس  المسؤول  اللواء  ووجه 
المعنية  األطراف  بين  التنسيق  يتكفل  ومتابعة 
في المطار كافة، الذين تابعوا شؤون األطفال، 
وحرصوا على زيارة المسافرة في المستشفى 
حتى  الصحية،  حالتها  ومتابعة  لالطمئنان، 

خروجها بالسالمة بعد وضعها المولود،
كما قدمت القيادة العامة لشرطة دبي هدايا عينية 
إجراءات  تسهيل  على  وحرصت  للمسافرة، 

مغادرتها لبلدها بالتعاون مع الشركاء.
وأعربت المسافرة التي لم تستطع حبس دموع 
سعادتها،  عن  التعبير  عن  واالمتنان  الفرح، 
وعمق امتنانها لجهود شرطة دبي، الذين اهتموا 
المستشفى،  في  بقائها  فترة  طوال  بأطفالها 
تجاوز  على  ساعدها  من  لكّل  شكرها  موجهة 
أصابتني  بخير«  لوطنها  وعودتها  األزمة 
قشعريرة بجسدي ليس خوفاً من الوالدة، لكن 

التوقيت واألوالد والخوف عليهم«.
األم  مع  بالمزاح  الطبي  الفريق  وبادر  هذا 
األثيوبية قائلين »هذا الطفل ربما سيكون طياراً 

وذا شأٍن مع األيام«.

طلب مسؤولون في حركة طالبان في هرات، 
في  المدّربين  من  تقدّماً،  أفغانستان  مدن  أكثر 
عن  التوقف  السيارات  قيادة  تعليم  مدارس 

إصدار تراخيص للنساء.
وقال مدير معهد إدارة المرور في هرات، جان 
آغا أشاكزاي، والذي يشرف على مدارس تعليم 
إصدار  بعدم  شفهية  تعليمات  »تلقينا  القيادة: 
تعليمات  نتلق  لم  لكن  للنساء،  قيادة  تراخيص 

بمنع النساء من القيادة في المدينة«.
القيادة عديلة عديل )29 سنة(:  مدربة  وقالت 
إن »طالبان تريد أاّل يحصل الجيل المقبل على 
إعطاء  عدم  منا  ُطلب  الحياة،  لتطوير  فرص 

دروس في القيادة، وعدم إصدار تراخيص«.
في  والثقافة  اإلعالم  دائرة  رئيس  أكد  بدوره، 

المحافظة، نعيم الحق حقاني، عدم صدور أي 
أمر رسمي.

أفغانستان بلد محافظ، لكن ليس نادراً أن تقود 
في  هرات  وبينها  الكبرى،  المدن  في  النساء 
تقدمية  الغربي، والتي لطالما اعتُبرت  الشمال 

نسبياً مقارنة بباقي أنحاء البالد.
واشتكت شيماء وفا، وهي تتجه إلى سوق محلي 
لشراء هدايا لعائلتها بمناسبة عيد الفطر، قائلةً: 
»أريد أن أكون قادرة على اصطحاب عائلتي 
إلى الطبيب في سيارتي من دون انتظار عودة 

أخي، أو زوجي إلى المنزل«.
تقود  امرأة  وهي  يعقوبي،  فيريشتة  وقالت 
سيارتها منذ سنوات: »في الواقع، قيادة المرأة 

سيارتها الخاصة أكثر أماناً«.

مؤخراً  سنة(   26( محسني  زينب  وتقدمت 
تعدّ  ألنها  ترخيص،  على  للحصول  بطلب 
النساء يشعرن باألمان في سياراتهن أكثر من 
وترى  رجال،  يقودها  التي  األجرة  سيارات 
إضافية  عالمة  يعدّ  الجديد  اإلجراء  أّن  الشابة 
منع  عن  يتوقف  لن  الجديد،  النظام  أن  على 
القليلة  بالحقوق  التمتع  من  األفغانيات  النساء 

المتبقية لهن.
أغسطس/  في  الحكم  على  طالبان  وسيطرت 
مرونة،  أكثر  بنظام  ووعدت  الماضي،  آب 
بين  السابقة  حكمها  فترة  أثناء  عليه  كان  مما 
متزايد  بشكل  قيّدت  لكنها  و2001،   1996
حقوق األفغان، السيما النساء اللواتي ُمنعن من 
العودة إلى المدارس الثانوية، وشغل العديد من 

الوظائف الحكومية.

إصدار  عن  كبير  حد  إلى  طالبان  وامتنعت 
للسلطات  وتركت  مكتوبة،  وطنية  مراسيم 
المحلية إصدار مراسيمها الخاصة، وفي بعض 

األحيان شفهياً.
وكاالت

الربو  حاالت  مع  للتعامل  وضع  خطة  إن 
يعد  المختص،  الطبيب  بالتشاور والتنسيق مع 
 خطوة في غاية األهمية فيما يتعلق بالمرضى 
إضافة  المتوقعة،  غير  الربو  نوبات  لتجنب 
وكذلك  المرضى،  يتحلّى  أن  ضرورة  إلى 
كاٍف  بهم  بمستوى  يعتنون  الذين  األشخاص، 
خطة  وضع  آلية  حول  والوعي،  الفهم  من 

التعامل مع حاالت الربو  ومتابعتها.                  
وأولئك  مرضى  الربو،  فهم  أهمية   تكمن 
المتعلقة  األعراض  ماهية  بهم،  يعتنون  الذين 
عليهم  يجب  التي  الربو  والخطوات،  بنوبات 
إلى  اتخاذها عندما تزداد الحالة سوءاً، مشيراً 
التنسيق بين المرضى ومقدمي الرعاية   أهمية 
الصحية للتعامل مع األعراض،  وعدم السماح 

لها بالتفاقم.                         

خطة التعامل مع الربو

تعزيز  في  الربو  مع  التعامل  خطة   وتساعد 
جهوزية المرضى في حالة حدوث أية  نوبات، 
اليومية.  حياتهم  أنماط  تحسين  عن  فضالً 
أداة مهمة  الخطة  بمثابة  تكون هذه  أن  ويمكن 
واألطباء  الرعاية،  لمقدمي  وكذلك  للمرضى، 

للتعامل مع  الحالة وأعراضها.             
وفيما يتعلق باآلباء وبأولياء األمور، تشكل مثل 
للممرضات  مهما  إرشاديا  الخطط  مورداً  هذه 
الذين  يعانون  للتعامل مع األطفال  والمدّرسين 

من الربو.            
  وتتضمن خطط التعامل مع نوبات الربو عادة 
يتم  التي  وقائمة  األدوية،  االتصال  معلومات 
ما  وعادة  )مناطق(،  أو  ألوان  إلى  تقسيمها 
واألصفر،  األخضر،  ترميزها  بألوان  يتم 
تحديد  في  المناطق  هذه  وتساعد  واألحمر، 
على  اعتماداً  اتخاذها  يجب  الخطوات،  التي 

شدة األعراض.                    
أيضاً  معلومات،  الخطة  تشمل  أن  ويجب 
الخاص  التطعيم  سجل  مثل  أخرى  وعناصر 
لقاحي  تواريخ  تلقي  ذلك  في  بما  بالمريض، 

اإلنفلونزا وكوفيد-19.        
التعامل مع  الربو  المختلفة لخطة  المراحل    إن 

يجب أن توضح األدوية، التي يجب استخدامها 
والخطوات اإلضافية، التي  يجب اتخاذها بناء 
خطة  تأخذ  أن  ينبغي  كما  األعراض،  على 
يواجه  أن  يمكن  ما  كل  بعين  االعتبار  العمل 
المريض خالل نوبات الربو، وما يجب القيام 

 به للتعامل مع الحالة ومعالجة األعراض.                        

تجنب املسببات

مع  التعامل  أساس  هي  الفردية  الرعاية  إن    
بالتعامل  األمر  يتعلق  عندما  الربو،   حاالت 
الخصوص،  على  وجه  الربو  حاالت  مع 
تجنب  على  الحرص  المريض  على  فيجب 
الوعي  بمستوى  كاٍف من  والتحلي  المسببات، 
لمعالجة األعراض، التي قد تطرأ خالل النوبة 

المرضية.                
المرض  مع  التعامل  تختلف خطة  تأكيد  بكل    
المرضى  مريض،  وسيحتاج  كل  لحالة  وفقاً 
األفضل  الخطط  بشأن  أطبائهم  مع  للتنسيق 
فيما يتعلق بحاالتهم،  ويجب مناقشة الخطة مع 
الطبيب خالل الزيارات، وتحديثها لمراقبة أية 
تطورات  في األعراض، فربما يحتاج الطبيب 
يتناولها  المريض  التي  األدوية،  تغيير  إلى 

للسيطرة على نوبة الربو.                    

 معلومات االتصال    

يجب أن تحتوي خطة التعامل مع حاالت الربو 
على معلومات اتصال مهمة، بما  في ذلك اسم 
ورقم  واسم  الطبيب،  ومعلومات  المريض 
حاالت  الطوارئ،  في  االتصال  جهة  هاتف 
خطة  إنشاء  تاريخ  أيضاً  تتضمن  أن  ويجب 
بمراجعتها  شخص  يقوم  ألي  ليتسنى  العمل، 

معرفة مدى حداثتها.             

 األعراض واألدوية وفق املناطق    

 يجب أن يتضمن أحد األقسام في خطة العمل 
وبناًء  يجب  تحديدها،  التي  باألعراض،  قائمة 

بكتابة  المختص  الطبيب  يقوم  ذلك،  على 
المريض  المناسبة،  التي يجب على  الخطوات 
واألعراض  المسببات  على  واعتماداً  اتباعها، 
والخطوات  المتخذة سابقا، تحدد كل منطقة في 
التي  يجب  واإلجراءات،  األدوية  العمل  خطة 

اتخاذها.                    
الخضراء   )Go( االستقرار  منطقة   وتحدد 
األدوية، التي يتناولها المريض  يومياً للسيطرة 
في  المريض  ويستطيع  الربو،  نوبات  على 
جيد  قسط  على  الخضراء  الحصول  المنطقة 
دون  من  جيد  بمعدل  والتنفس  ليالً،  النوم  من 
أي سعال، أو  صوت صفير، فضالً عن العمل 
المنطقة  وتدرج  النهار،  أثناء  في  واللعب 
الخضراء  أيضاً األدوية التي يجب تناولها في 

حالة الربو الناجم عن ممارسة  الرياضة.                        
 بينما تحدد منطقة الحذر )Caution( الصفراء 
المريض  التي يجب  على  الخطوات اإلضافية 
تناول  مواصلة  ضرورة  جانب  إلى  اتخاذها، 

جميع األدوية المحددة  في المنطقة الخضراء.            
ظهرت  إذا  الخطوات  هذه  المرضى  ويتّبع 
أو  البرد،  لنزالت  عالمات  أولية  عليهم 
التعرض لمحفّزات غير معروفة، أو شعورهم 
بأية أعراض  مثل السعال، أو الصفير الخفيف، 
أو ضيق في الصدر أو سعال في الليل، ويجب 
األدوية  تناول  إلى  -باإلضافة  المريض   على 

االتصال  المنطقة  الصفراء  في  إليها  المشار 
بالطبيب المختص لتحديثه بشأن الحالة.                 

 )Danger( الخطر  منطقة  دور   ويأتي 
الربو  في  نوبة  استمرت  إذا  وذلك  الحمراء، 
األدوية  المريض  تناول  بعد  حتى  التفاقم، 
الموضحة في المنطقتين الخضراء  والصفراء، 
ويحدد هذا القسم األدوية اإلضافية، التي يجب 
على المريض  تناولها عندما ال تساعد األدوية 
ويكون  الحالة،  على  السيطرة  في  االعتيادية 
المريض من  يعاني  أو  وسريعاً   التنفس صعباً 
صعوبة في الكالم، أو توسع في  فتحتي األنف.                        

في  المدرجة  تناول  األدوية  إلى  وباإلضافة 
أو  المريض  على  يجب  الحمراء،  المنطقة 
بالطبيب  االتصال  به  الذي  يعتني  الشخص، 
فيجب  ممكناً،  ذلك  يكن  لم  وإذا  الفور،  على 

 االنتقال مباشرة إلى غرفة الطوارئ.             

 أفضل معدل لتدفق الزفري    

التي  السرعة،  إلى  الزفير  تدفق  معدل  يشير 
خارج  دفع  الهواء  للمريض  خاللها  من  يمكن 
يمكن،  ما  وبأسرع  بقوة،  ينفخ  عندما  الرئتين 
األشخاص،  بين  تدفق  الزفير  معدل  ويختلف 
الزفير،  تدفق  مقياس  باستخدام  تحديده  ويتم 

ويجب تسجيل  أفضل معدل لتدفق الزفير لدى 
إلى  باإلضافة  العمل،  خطة  ضمن  المريض 
معدالت  تدفق الزفير لكل منطقة ضمن الخطة.                 

 املسببات/ املحّفزات    

 كل شخص لديه مسببات مختلفة يمكن أن تؤدي 
تغيراً  كان  ذلك  سواء  ربو،  نوبة  حدوث  إلى 
أو  معينة،  أطعمة  أو  المواسم،  أو  الطقس  في 
غباراً، أو تمارين  رياضية، أو حتى مسببات أو 
محفزات عاطفية، ويجب ذكر جميع المسببات 

في  الخطة.                

 قاعدة )4 4 4( لألطفال    

خطة  في  الواردة  الخطوات  إلى   باإلضافة 
مهمة  لمعرفة   )4  4  4( قاعدة  فإن  العمل، 
يتعرض  التي  األوقات  في  التصرف  كيفية 
لنوبة ربو  نشطة، وسيساعد هذا  فيها األطفال 
أو  األطفال،  مربية  أو  األمر  ولي  االختصار 
الطفل  لمساعدة  التفاصيل  على  تذكر  المعلم 
على استخدام جهاز االستنشاق في أثناء النوبة 

 المرضية.                    
وعندما يظهر على الطفل أعراض مثل ضيق 
التنفس، أو ضيق الصدر، أو  صفير عند التنفس 
تكون  بالربو،  أية أعراض أخرى مرتبطة  أو 

القاعدة )4 4 4(  كما يلي:        
ـ يجلس الطفل بشكل منتصب.

من  األخرى  تلو  واحدة  نفثات  أربع  يُعطى  ـ 
جهاز االستنشاق.

ـ االنتظار أربع دقائق.
ـ إذا لم يطرأ تحسن، يُعطى أربع نفثات أخرى.

مع  للتعامل  إرشادية  خطة  وضع  خالل  ومن 
حاالت الربو، ومعرفة قاعدة )4 4 4(،  يمكن 
أن  بهم  يعتنون  الذين  واألشخاص،  للمرضى 
مع  للتعامل  أنهم  مستعدون  من  واثقين  يكونوا 
نسخ  تتوفر  أن  ويجب  المحتملة.  الربو  نوبات 
الطبيب  ومكتب  المنزل،  في  خطة  العمل  من 
والمدرسة ومركز الرعاية الخاص باألطفال.             

من منا لم يحلم بالعثور على سر الشباب؟ اآلن 
المؤدي  المسار  تحديد  العلماء  استطاع  ربما 
خالل  فمن  السريع،  المشي  وهو  ذلك،  إلى 
النشاط ستبقى خاليانا شابة  االنغماس في هذا 
لمدة أطول، وذلك بناء على دراسة أجريت في 

المملكة المتحدة على 400 ألف شخص.
إن  الفرنسية(  )لوبارزيان  صحيفة  ونشرت 
الباحثين من جامعة ليستر في المملكة المتحدة 
ستمنح  الرياضية  الممارسة  هذه  أن  يعتقدون 
عمًرا  عاماً   56 العمر  من  يبلغ  الذي  الفرد 

بيولوجيًّا أقل من عمره بـ 16 عاًما.
هذا  إلى  للوصول  أنه  الصحيفة  وأوضحت 
البيانات  العلماء  درس  المذهل،  االستنتاج 

قاموا  إذ  بريطانيًّا،  و981  ألفاً  لـ405  الجينية 
طول  يسمى  ما  بقياس  التحديد  وجه  على 
نهايات  وهي  البيضاء،  الدم  خاليا  )تيلومير( 

الكروموسومات التي تحمي األقسام األخرى، 
التلف  من  الجينات،  على  تحتوي  التي  تلك 

المرتبط بالزمن.

الشيخوخة

التيلوميرات  هذه  تصبح  الخاليا  تنقسم  فعندما 
قدرتها  الخاليا  تفقد  أن  إلى  فشيئا  شيئًا  أقصر 
على التكاثر، ويُعتقد أن تراكم الخاليا الشائخة 
في الجسم يسهم في الشيخوخة واألمراض ذات 
عالمة  هو  التيلومير  طول  فإن  لذلك  الصلة، 

على العمر البيولوجي.

توصلت  األولى  للمرة  أنه  الصحيفة  وذكرت 
بين  واضحة  سببية  عالقة  وجود  إلى  دراسة 
الدم  خاليا  تيلوميرات  وطول  المشي  سرعة 
قال  حيث  السن،  في  التقدم  وبالتالي  البيضاء، 
ديمبسي:  بادي  للدراسة  الرئيسي  المؤلف 
)يمكن أن تكون الشدة التي يتم بها أداء حركة 
المشي القوية مهمة للصحة، بغض النظر عن 

الوقت اإلجمالي للممارسة(.

امليش الرسيع ملدة عرش دقائق 
فقط

المشي  ممارسة  تكون  أن  الباحث  ويقترح 
الطريق  في  المثال،  سبيل  على  الرياضي، 
إلى  الطريق  في  أو  الحافالت  محطة  إلى 
ببطء  وليس  طبيعية،  بوتيرة  فالتحرك  العمل، 
المشي  يتوافق  حيث  أيًضا،  تأثير  له  سيكون 
السريع مع سرعة تزيد عن أربعة أميال )6.4 
كيلومترات( في الساعة، والمشي البطيء أقل 
من ثالثة أميال )4.8 كيلومترات( في الساعة، 

أما الخطوة المتوسطة فهي بين االثنين.
 ،2019 عام  في  أنه  إلى  الصحيفة:  وأشارت 
أن  بالفعل  ليستر  جامعة  في  باحثون  أظهر 
المشي السريع لمدة عشر دقائق فقط في اليوم 

يرتبط بعمر أطول.

أن  العالمية،  الصحة  لمنظمة  تقرير  كشف 
السمنة المفرطة بلغت مستويات قياسية تقارب 
معدالت األوبئة في أوروبا، والتي تسبب 200 

ألف حالة سرطان و1.2 مليون وفاة سنوياً.
من  دراسة  أول  خالل  من  المنظمة،  وأكدت 
السمنة  معدالت  أن  عاماً،   15 منذ  نوعها 
تواصل  وأنها  قاتلة،  مستويات  بلغت  الزائدة 
أنه لم تتمكن أي دولة من  ارتفاعها، موضحةً 

مواكبة األهداف، التي وضعتها منظمة الصحة 
المعدية  غير  األمراض  يخص  فيما  العالمية 
المفرطة بحلول  السمنة  أرقام  من أجل خفض 

.2025
في  ثابتاً  ارتفاعاً  هناك  أن  إلى  التقرير:  ونوه 
المنطقة  في  المفرطة  والسمنة  الزائد  الوزن 
األوروبية، إذ إن لديها أعلى نسبة من السمنة 
عدا  العالم  في  مكان  أي  من  أكثر  المفرطة 

األمريكيتين.
في  الزائدة  الدهون  أن  إلى  التقرير:  وأشار 
الجسم تؤدي إلى الوفاة المبكرة، كما أنها ترفع 

من خطورة اإلصابة باإلعاقة.
األمراض،  من  بعدد  المفرطة  السمنة  وترتبط 
وداء  الهيكلية،  العضالت  يخص  ما  بينها  من 
السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب وما 

ال يقل عن 13 نوعاً من السرطان.
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جل آغا/ مثنى المحمود ـ عاش األجداد حياة بسيطة مملوءة بالبساطة والغرابة، مّرستهم في تحمل شظف العيش 
النبيل، وقسوة البيئة والطبيعة، يرويها األجداد لألحفاد، في سبك سردي شيق، لكن المرأة في تلك الحقبة كانت 

عنصر الجمال واألهمية فيها.

هكذا تحدث األجداد عن حياة األمس

لسوريا حصة كبيرة... الحرب في أوكرانيا تعقد أزمة الجوع أكثر في 2022

لدى  اهتمام  ما كانت حياة األجداد محط  دائما 
مخيلة  يداعب  الفضول  يبقى  الجديد،  الجيل 
بيته؟ ماذا  الحفيد، كيف عاش جدي؟ ما شكل 
سهلة؟  أم  صعبة  حياته  كانت  هل  يأكل؟  كان 
عن  اإلجابات  وقع  على  ال؟   أم  سعيداً  أكان 
وتتالقى  األحاديث  تصنع  كانت  األسئلة،  هذه 
في  السابقون  عاش  كيف  ونعرف  األجيال، 

الزمن من أهلنا. 

حياة بسيطة

يحدثنا الجد عبد المحمود، الرجل الذي بلغ من 
العمر سبعين عاماً، بأن ما ميز الحياة منذ كان 
إذ  فيه،  نشأ  الذي  المجتمع  بساطة  هي  طفالً 
الرفاهية في وقتهم، تكاد تكون أبسط  أن سبل 
أنهم  يخبرنا  إذ  الراهن،  وقتنا  في  األساسيات 
كانوا يتناولون طعاما محدودا بسيطا مما تنتجه 
ودهن  البرغل،  ِعيش  كان  أبرزها  األرض، 

الرفاهية  أما  التمر،  من  وقليل  ولبنها،  الغنم، 
التي  الحالوة،  من  بصفيحة  مرتبطة  فكانت 
من  وقليل  حلب،  مدينة  من  يجلبونها  كانوا 

الزبيب.
أما عن الفاكهة فقد قال الجد: إن الفاكهة التي 
كانت  الحقبة  تلك  في  إلى جوفهم  تتسلل  كانت 
من  وعناقيد  التين،  ثمار  بعض  عن  عبارة 
العنب، غير أن ما بقي من ثمار، ومن فاكهة 
حتى الخضار لم يألفها هو وأبناء جيله إال منذ 

مدة قصيرة من الزمن القريب.
بذكريات  مستمتعاً  بالحديث  المحمود  يستمر 
جل  يربط  كان  ما  ودائماً  وطفولته،  شبابه 
بساطة  من  ذكره  ما  رغم  بالسعادة،  ذكرياته 
بكلمات  يختم  ما  دائماً  حديثه  أن  إال  العيش 
الرضا، التي تبين مدى بساطة عيشهم، وكمية 

المحبة والتآخي، التي كانت تجتاح مجتمعهم.

املرأة عامد بيت املايض

األولين بسيطة، يسكنون منازل  أمنيات  كانت 
ذات جدران طينية ضعيفة، ورجال كانوا أشداء 
التي  القاسية  البيئة  صلف  من  القوة  مكتسين 
ومع  الصعبة،  الشاقة  الحياة  لمقاومة  مرستهم 
صياح الديكة يقومون مع الفجر، منطلقين إلى 
مزارعهم وحقولهم التي تنتظرهم باسمة ندية، 
حيت تكون مهنة الفالحة، والزراعة، والقطف 
والسقي هي المهن التي يعرفونها ويمارسونها، 
اقتصر واقعهم الذي نقله لنا العم خلف الهودان 
أنه  إذ  ونعيمه،  العيش  شقاء  عن  روايته  عبر 
يومه  جنبات  يقلب  راعي  بين  األولين  صنف 
برفقة أغنامه، وبين مزارع كان يرافق أدوات 

الحراثة التقليدية طوال النهار.
يستمر الهودان في وصف حياتهم الجميلة على 
الرجال  على  فقط  حديثه  يقتصر  ال  قوله،  حد 
بقصص  أشبه  سردي  بأسلوب  يقودنا  إنما 
وأهميتها  وقيمتها  األنثى  نحو  وليلة،  ليلة  ألف 
تلك  ومن  عموماً  والحياة  الريفي  المجتمع  في 
التي قال فيها »إن نساء وقتنا الغابر هّن ركن 
المرأة  تجاهد  كانت  حيث  الثمين،  المجتمع 
كانت  أنها  إذ  الرجل،  قبل  الحياة  صعوبات 
الحياة  لشؤون  والعارفة  والحكيمة  الطبيبة 

كلها«.
يعدّ  يكن  لم  الرجال  مجالس  في  بأنه  ويروي 
فيكون  يتزوج  أن  إلى  األعزب رجالً،  الرجل 

قد بلغ قيمة الرجولة.
احترام  عن  آخر  مثاالً  الهودان  العم  يضيف 
النساء، إذ تصنف البيوت نسبة لألنثى، ويعرف 
الذي  البيت  أنه  الزوار،  من  المقصود  البيت 

يحتوي امرأة أكثر كماالً من قريناتها.

هكذا صنعت األسقف والجدران

الحقبة  تلك  في  األساسي  الركن  المنزل  يبقى   
في شكله، وفي طريقة بناته، إذ يروي لنا الحاج 
محمود البالغ من العمر 90 عاماً، كيفية البناء 
كنا  »عندما  فيقول:  الزمنية،  الحقبة  تلك  في 
التراب،  بحفر  نقوم  قاووش  أو  دار  بناء  نريد 
بتحضير  نقوم  ثم  تقريباً،  كافية  بكمية  وتكون 
جبلة الوحل، ثم نحضر الماء والتبن، وهو بقايا 
على  يساعد  والتبن  الشعير  أو  القمح  حصاد 
اللبنة وتقويها، حيث تخلط مع بعضها  تماسك 
جيداً، حتى تصبح جبلة الوحل جاهزة ومن ثم 
نقوم بإحضار، قطاعة اللبن ذات الشكل المربع 

المصنوعة من الخشب«.
يضيف الحاج محمود: »كنا نحتاج إلى مجموعة 
كبيرة من اللبن لبناء دار، وتعددت أشكال البناء 
فهو إما جملوني أو مائل أو داخلي والجملوني 
هو دار مقسومة بجايز أي عمود من المنتصف 
إلى نصفين مائلين،  يقسم  بشكل مرتفع، حيث 
وهو بناء مختلف عن البيوت األخرى، ولكنه 

كان منتشراً بكثرة في تلك الفترة الزمنية«.
الذي واكب وعمل  النايف الرجل،  يقول عمر 
بمرحلة  نقوم  »كنا  سابقا  البيوت  بناء  في 
األخرى  فوق  اللبنة  توضع  أن  وهي  العمار، 
بالشكل المعروف حالياً للبناء الحديث، ليوضع 
بين كل لبنة وأخرى الطين من الوحل المجبول 
بالماء، ليتم التماسك مع بعضها، وبعدها نقوم 
لتحمل  »عمدان«  بالخشب  السطح  بتغطية 
النهرية  النبات  بعض  وتوضع  وتقويه  السقف 
أو  بـ »الزل« وبعض األشواك  وهو معروف 
ويوضع  حصاده،  بعد  القمح  بقايا  »السفير« 
في  األمطار  مياه  تسرب  لمنع  النايلون  فوقها 
بالمالج  ويمسح  بالوحل،  تتغطى  ثم  الشتاء، 

الناعم، ويوضع لها المزاريب لكي يتم تصريف 
الماء أثناء المطر«.

يبنى  قديماً  البيوت  »كانت  النايف  يضيف 
السطح،  على  واآلخر  األرض،  تحت  نصفها 
بالدبابة  الدور  من  النوعية  هذه  تسمى  وكانت 
وباردة  شتاًء  دافئة  بأنها  وتتصف  األرضية، 
أي  بالطوك«  يسمى«  ما  لها  وتوضع  صيفاً 
أو  الطلب  حسب  الصغيرة  الدائرية  النوافذ 
أي  الطالس،  هي  مرحلة  وآخر  مستطيلة، 
تغليف جدران البيوت وتتم أيضاً بالوحل الناعم 
الخشب  من  الباب  ويكون  بالتبن،  المخلوط 
قطعة واحدة وأحياناً يتم وضع »جايز« للبيت 
ويساعد  البناء،  يقوي  الوسط  في  عمود  وهو 

على رفع السطح«.

األزمات  لمكافحة  العالمية  الشبكة  حذّرت 
الغذائية، التي أنشأتها األمم المتحدة واالتحاد 
األوروبي، من أن نحو 193 مليون شخص 
الحاد  والجوع  الغذائي،  األمن  انعدام  عانوا 
خالل العام الماضي، مشيرة إلى أن الحرب 
الجوع  مفاقمة  إلى  »ستؤدي  األوكرانية 

الشديد حول العالم«.

وأعدته  الشبكة،  أصدرته  تقرير  ووصف 
العالمية،  األغذية  وبرنامج  »الفاو«  منظمة 
الرقم المعلن، بأنه »قياسي«، محذراً من أن 
الجوع  أزمة  ستجعل  أوكرانيا  في  الحرب 
»أشد سوءاً في عام 2022«، وفق ما نقلت 

وكالة »أسوشيتد برس«.
 193 التقرير،  ذكره  الذي  الرقم  ويمثل 
عام  عن  مليوناً   40 بنحو  زيادة  مليوناً، 
ربما  الزيادة  هذه  أن  إلى  مشيراً   ،2020
ترجع إلى أن التقرير »رصد عينة أوسع من 

السكان«.
من  عدد  »أكبر  أن  التقرير:  وأوضح 
األمن  انعدام  يعانون  الذين  األشخاص، 
سكان  من  كانوا   2021 عام  في  الغذائي 

جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، 
وسوريا،  ونيجيريا،  واليمن،  وإثيوبيا، 
وباكستان،  السودان،  وجنوب  والسودان، 

وهايتي«.
وأضاف: أن »الصراعات والظواهر الجوية 
الشديدة، والصدمات االقتصادية من العوامل 
الرئيسية وراء ارتفاع مستوى انعدام األمن 

الغذائي الحاد في 2021«.
لعام  »التوقعات  أن  إلى  التقرير:  ولفت 
2022 كانت أكثر كآبة حتى قبل أن تهاجم 

روسيا أوكرانيا في 24 من شباط الماضي.
قال  األوكرانية،  الحرب  تداعيات  وعن 
التقرير: إنه »من المرجح أن تؤدي الحرب 
الجارية في أوكرانيا إلى تفاقم تنبؤات انعدام 
األمن الغذائي الحاد في العام 2022، نظراً 
ألن تداعياتها على أسعار، وإمدادات الغذاء، 
والطاقة واألسمدة العالمية، لم يتم أخذها في 

االعتبار بعد«.
كبير«  »تدهور  حدوث  التقرير  توقع  كما 
في األمن الغذائي في شمال نيجيريا واليمن 
الصراع،  بسبب  والنيجر،  فاسو  وبوركينا 
وكذلك في كينيا وجنوب السودان والصومال، 

نتيجة هطول األمطار دون المتوسط.
يعّرف  الغذائي  األمن  انعدام  أن  إلى  يشار 
أنه  لدرجة  الغذاء  في  حاد  »نقص  بأنه: 
لخطر  معيشته  أو  الشخص  حياة  يعرض 
التي  المجاعة  هو  أشكاله  وأخطر  داهم، 

تؤدي إلى الجوع والموت«.
منظمة  قالت  الماضي،  آذار  من   21 وفي 
لها  تقرير  في  ووتش«  رايتس  »هيومن 
يُفاقم  ألوكرانيا  الروسي  »الغزو  بعنوان 
الجوع في الشرق األوسط وشمال أفريقيا«، 
األزمة  يفاقم  الروسي ألوكرانيا  »الغزو  إن 

االقتصادية في سوريا«.
وأوضحت: أن سوريا »لديها باألصل نقص 
االقتصادية  األزمة  بسبب  القمح  في  حاد 
للبنية  الكبير  التدمير  جانب  إلى  الكاسحة، 

التحتية نتيجة عقد من النزاع«.
ووفقاً لبرنامج األغذية العالمي، يعاني 13.4 
األمن  انعدام  من  سوريا  في  مليون شخص 
قدّرت  األول 2021،  كانون  وفي  الغذائي، 
لألمم  التابعة  والزراعة  األغذية  منظمة 
القمح  من  سوريا  إنتاج  أن  )الفاو(  المتحدة 
االحتياجات  من  أقل  كان   2021 عام  في 
المتوقعة بنحو 1.6 مليون طن، ويرجع ذلك 

جزئياً إلى تعرض سوريا لجفاف حاد
وقالت منظمة »ميرسي كورب« اإلنسانية: 
أوكرانيا  في  للصراع  المتتالية  »اآلثار  إن 
شمال  في  الغذائي  األمن  انعدام  بتفاقم  تهدد 
غربي سوريا، الذي يتصاعد بالفعل بعد عقد 
من الصراع وعدم االستقرار االقتصادي«، 
في  الغذائية  المواد  أسعار  أن  إلى  مشيرة 
بنسبة  ارتفعت  السورية  المناطق  بعض 
الروسي  الغزو  إلى 67 % من جراء  تصل 

ألوكرانيا.

ريمونتادا ريال مدريد ُتطيح بالسيتي 

وتحسم العبور لنهائي األبطال

حضور جماهيري كامل في البطولة األوروبية متعددة الرياضات بميونخ

حسم لاير مدريد عبوره لنهائي دوري أبطال 
الدور  بإياب   ،)1-3( بنتيجة  بالفوز  أوروبا، 
نصف النهائي، في معقل الميرنغي »سانتياغو 

برنابيو«.
في  هدفين  رودريغو  مدريد  لريال  وسجل 
بينما  الدقائق 90 و)90+1(، وبنزيما )95(، 

سجل لمانشستر سيتي رياض محرز )73(.
وتأهل الميرنغي بنتجية )6-5( بمجموع لقائي 
ليفربول  مع  موعدًا  ليضرب  واإلياب  الذهاب 

في النهائي بالعاصمة الفرنسية باريس.
أصحاب  عبر  كان  المباراة،  في  تهديد  أول 
عرضية  كرة  كارفاخال  أرسل  حيث  األرض 
من الطرف األيمن، نحو بنزيما الذي سدد كرة 
قوية لكنها مّرت أعلى مرمى السيتي في الدقيقة 

.4
وصّوب كريم بنزيما كرة أخرى ومرت أعلى 

مرمى مانشستر سيتي في الدقيقة 11.
وكاد أن يفتتح برناردو سيلفا التسجيل لمانشستر 
سيتي في الدقيقة 19، فمن ركلة ركنية وصلت 
الكرة له داخل المنطقة وسدد على الطائر لوال 
تصدي تيبو كورتوا حارس مرمى لاير مدريد.
مباشرة  حرة  ركلة  المباراة  حكم  واحتسب 
لريال مدريد على حدود منطقة الجزاء، انبرى 
لكن  بقوة  سدد  والذي  كروس  توني  لتنفيذها 
أعلى  ومرت  محرز  برياض  ارتطمت  الكرة 

العارضة بقليل في الدقيقة 26.
وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى لاير مدريد، 
فودين،  فيل  من  قوية  لتصويبة  التصدي  في 

وحولها إلى ركنية في الدقيقة 39.
وسط  خط  العب  بروين  دي  كيفن  وصوب 
منطقة  قوية على حدود  كرة  سيتي،  مانشستر 
إلى  وتحّولت  الريال  بدفاع  ارتطمت  الجزاء، 

الركنية في الدقيقة 46.
بدون  السلبي  بالتعادل  األول  الشوط  وانتهى 

أهداف.
مدريد  لاير  باغت  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
بهجمة سريعة، أهدر فينيسيوس جونيور وضع 
الكرة في الشباك، في الدقيقة 46، بعد تمريرة 
داخل المنطقة من كارفاخال مرت بجانب القائم 

األيسر.
األول  الهدف  يُضيف  أن  مودريتش  وكاد 
كرة  سدد  حيث   ،52 الدقيقة  في  مدريد  لريال 
قوية ارتطمت بدفاع السيتي، وخرج إيدرسون 
حارس السيتي بشكٍل ساذج لتشتيت الكرة وكاد 

أن يُكلف فريقه هدفاً.
التقدم  هدف  تسجيل  في  محرز  رياض  ونجح 
تلقى  حيث   ،73 الدقيقة  في  سيتي  لمانشستر 
سيلفا  بيرنانردو  من  المنطقة  داخل  تمريرة 

وسدد على يسار الحارس تيبو كورتوا.
لتصويبة  التصدي  في  كورتوا  تيبو  وتألق 
صاروخية من كانسيلو العب مانشستر سيتي 

على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 85.
وقام فيرالند ميندي بتصدي مميز، لتسديدة من 
جريليش العب السيتي، على خط المرمى، في 

الدقيقة 86.
وصّوب جريليش العب مانشستر سيتي، قذيفة 
أرضية من داخل منطقة الجزاء مرت بجانب 

القائم األيسر في الدقيقة 87.
وقلّص رودريغو جويس النتيجة بهدف التعادل 
تلقى كرة  الدقيقة 90، حيث  في  مدريد  لريال 
عرضية داخل منطقة الجزاء من زميله كريم 

بنزيما وأسكن الكرة في الشباك.
في  القاتل  التعادل  هدف  رودريغو  وأضاف 
الدقيقة 91، إذ تلقى كرة عرضية من الجانب 

األيمن عبر داني كارفاخال وسدد كرة رأسية 
في شباك إيدرسون.

واتجهت المباراة لألشواط اإلضافية، وصوب 
إيدرسون  لها  تصدى  قوية  كرة  بنزيما  كريم 

على مرتين في الدقيقة 92.
لريال  جزاء  ركلة  المباراة  حكم  واحتسب 
مدريد، إثر تدّخل عنيف من روبن دياز على 
وسجل  للتسديد،  الفرنسي  وانبرى  بنزيما، 
بنجاح الهدف الثالث، أسفل يمين المرمى، في 

الدقيقة 95.
أجل  من  سيتي  مانشستر  محاوالت  وزادت 
لالتجاه  النتيجة  في  العودة  هدف  تسجيل 
الريال صمدوا  لكن العبي  الترجيح،  لركالت 

للثواني األخيرة، ليحسموا عبورهم للنهائي.

إحصائيات فردية

إنجاز  مدريد،  مهاجم لاير  بنزيما  كريم  عادل 
زميله السابق كريستيانو رونالدو، بعدما سجل 
هدفًا في شباك مانشستر سيتي، في إياب نصف 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسجل بنزيما، الهدف الثالث لريال مدريد في 

المباراة، من ركلة جزاء في الدقيقة 95.
فإن  لإلحصائيات،  »أوبتا«  شبكة  وبحسب 
بنزيما سجل 10 أهداف في األدوار اإلقصائية 
لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليكون أكثر 
بجانب  األهداف  من  العدد  هذا  يُسجل  العب 
موسم  في  فعلها  الذي  رونالدو  كريستيانو 
2016-2017، وكان وقتها بقميص الميرنغي.
كما سجل البرازيلي رودريغو جويس، العب 
لاير مدريد، هدفين في شباك مانشستر سيتي. 

في  هدفين  رودريغو،  مدريد،  لريال  وسجل 
الدقيقتين 90 و)90+1(، على ملعب سانتياغو 

برنابيو.
فإن  لإلحصائيات،  »أوبتا«  شبكة  وبحسب 
مدريد  لاير  في  العب  أول  أصبح  رودريغو 
يُشارك كبديل ويسجل هدفين في مباراة بدوري 
كارديف  نهائي  في  بيل  غاريث  منذ  األبطال، 

2018 ضد ليفربول.

ترصيحات املدربني

لريال  الفني  المدير  أنشيلوتي،  كارلو  أبدى 
أبطال  دوري  نهائي  ببلوغ  سعادته  مدريد، 

أوروبا، على حساب مانشستر سيتي.
نقلتها صحيفة  تصريحات  في  أنشيلوتي  وقال 
صعبة  مباريات  »خضنا  ديبورتيفو  موندو 
للغاية في ثُمن وربع ونصف النهائي ضد ثالثة 

مرشحين للتتويج«.
وأضاف »المباراة ضد مانشستر سيتي كانت 
تنافسية، حين بدت األمور أنها انتهت، وجدنا 

الطاقة لقلب األمور«.
ميزة  اكتسبنا  النتيجة،  في  تقدمنا  »حين  ونوه 
ضد  مشابهة  لحظات  عشت  مهمة،  نفسية 

ليفربول حين خسرت النهائي أمامهم«.
حسنًا،  بالء  أبلينا  األول  الشوط  »في  وتابع 
افتقدنا النجاح بين الخطوط ولم نستغل بنزيما 

في الثلث األخير من الملعب«.

أمامنا خطوة  اآلن،  ننجح حتى  لم  وأتم »نحن 
أخيرة في النهائي«.

عرب بيب جوارديوال، مدرب مانشستر سيتي، 
نصف  من  فريقه  خروج  بعد  أمله،  خيبة  عن 
نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الخسارة في 
مباراة اإلياب أمام لاير مدريد بنتيجة )1-3(. 

وقال غوارديوال في تصريحات عقب المباراة 
لشبكة »بي تي سبورت«: »كنا قريبين للغاية، 

لكن في النهاية لم نتمكن من الوصول«.
لم  األول  الشوط  في  بسيط،  وأضاف: »األمر 
نقدم مباراة جيدة ولم نكن جيدين بما يكفي، لكن 
لم نعاِن كثيًرا، وبعد أن سجلنا الهدف أصبحنا 
أفضل، ووجدنا اإليقاع وبدأ أسلوبنا والالعبون 

يشعرون بالراحة«.
وتابع غوارديوال: »األمر لم يكن أنهم هاجموا 
لم  وعانينا،  دقائق   10 آخر  في  وهاجموا 
يحدث ذلك، وضعوا الكثير من الالعبين داخل 
منطقة الجزاء، ومع وجود ميلياتو ورودريجو 
العرضيات  أرسلوا  وبنزيما،  وفينيسيوس 

وسجلوا هدفين«.
ولكن  لنا،  مستوى  أفضل  نقدم  »لم  وواصل: 
النهائي  نصف  في  نلعب  فنحن  طبيعي  هذا 
والالعبون يشعرون بالضغط ويريدون الفوز، 

كرة القدم غير متوقعة، وعلينا تقبّل األمر«.
على  التركيز  »علينا  السيتي:  مدرب  وأتم 
ملعبنا،  في  جماهيرنا  وجود  مع  العودة، 

وتنتظرنا 4 مباريات أخرى«.

األوروبية  للبطولة  المنظمة  اللجنة  تتوقع 
القادم  آب  في  ستقام  التي  الرياضات،  متعددة 
الجماهير  حضور  األلمانية،  ميونخ  بمدينة 
الدورة،  لمالعب  االستيعابية  الطاقات  بكامل 

دون أي قيود لمكافحة فيروس كورونا.
الحديقة األولمبية  وقالت ماريون شون رئيسة 
لدينا  تكون  أن  »نأمل  للصحفيين  ميونخ  في 
وبدون  اجتماعي  تباعد  دون  ممتلئة  مالعب 

لدينا  سيكون  الوضع  تغير  إذا  لكن  كمامات، 
إجراء بالطبع«.

فيروس  مكافحة  قيود  معظم  ألمانيا  ورفعت 
عادت  حيث  الرياضية،  المالعب  في  كورونا 
فيما  بكامل طاقاتها مجدداً،  المالعب لالمتالء 
الكمامات على بعض  بارتداء  االلتزام  اقتصر 

المرافق الطبية ووسائل النقل العام فقط.
وافتتحت الحديقة األولمبية قبل 50 عاماً، إبّان 

عام  األولمبية  األلعاب  دورة  ميونخ  استضافة 
1972، حيث ستكون الساحة الرئيسية إلقامة 
تقام  التي  الدورة  في  رياضات   9 منافسات 

خالل الفترة من 11 إلى 21 آب المقبل.
ويستضيف الملعب األولمبي بميونخ منافسات 
رياضة  فعاليات  تجرى  فيما  القوى،  ألعاب 

الجمباز في الساحة المغطاة الكبرى.

روناهي/ قامشلو ـ بدأ سردم حامل كأس إقليم الجزيرة بكرة القدم رحلة حفاظه 
على الكأس بفوزٍ كبير على قنديل، ولُيقابل غريمه التقليدي األسايش بكالسيكو ناري 
الجزيرة  أندية إقليم  انطالق منافسات كأس  الناديين، وذلك مع  بين  ُمبكر  ونهائي 

بكرة القدم موسم 2021 ـ 2022.

سردم يبدأ رحلة الحفاظ على الكأس بفوز كبير 
ونهائي ُمبِكر قادم

نادياً   12 بمشاركة  انطلقت  الكأس  ومسابقة 
كانت  حيث  األولى،  الدرجة  من  وجمعيها 
الدرجة  أندية  وتغيّبت  إلزامية،  المشاركة 
االتحاد  ترك  بسبب  المسابقة  عن  الثانية 
أسباب  وأهم  لها،  المشاركة  حرية  الرياضي 
السيولة  توفر  عدم  في  تكمن  المشاركة  عدم 

المادية لهذه األندية.
وضمن منافسات الدور األول من كأس أندية 
إقليم الجزيرة أُقيمت أربع مباريات واعتمدت 
على نظام التسقيط أي خروج المغلوب، وفي 
سردم  الكأس  حامل  حقق  األولى  المباراة 
انتصاراً كبيراً على قنديل وبنتيجة بلغت تسعة 
أهداف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على 
آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  ملعب  أرضية 

بقامشلو.

غريمه  األسايش  سردم  سيقابل  الفوز  وبهذا 
في  الموسم  هذا  في  مبكر  نهائي  في  التقليدي 
منافسات الدور الثاني التي سوف تعتمد على 

طريقة الذهاب واإلياب.
بهدفين  الفوز  دجلة  الثانية حقق  المباراة  وفي 
أرضية  على  االتحاد  على  واحد  هدف  مقابل 
ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو، وسيقابل بعد 

هذا الفوز األخوة والسالم من عامودا.
خبات  على  ديرك  فاز  الثالثة  المباراة  في 
أرضية  على  رد  دون  أهداف  ثالثة  بنتيجة 
في  يلتقي  وسوف  الدرباسية،  شهداء  ملعب 

الدور الثاني مع سري كانيه.
هذه  من  واألخيرة  الرابعة  المباراة  في  أما 
البطولة والتي جمعت بين الصناديد وبرخدان 

الترجيح  بفارق ركالت  بفوز األخير  وانتهت 
بنتيجة 4×3، بعد انتهاء الوقت األصلي بهدف 
لهدف، وهكذا سوف يتقابل برخدان مع شبيبة 
ذكرنا  كما  والذي  الثاني  الدور  في  الحسكة 

سوف يعتمد على لقاء الناديين ذهاباً وإياباً.
في الدور الثاني إذاً كما ذكرنا سوف يتقابل كالً 
من سردم واألسايش ودجلة واألخوة والسالم 
وبرخدان شبيبة الحسكة وديرك وسري كانيه، 
الدور  منافسات  انطالق  موعد  بعد  يُحدد  ولم 
الثاني بسبب مشاركة ناديين من إقليم الجزيرة 
في كأس أندية شمال وشرق سوريا لكرة القدم 
المقرر  ومن  الحسكة،  وشبيبة  سردم  وهما 
أيار  من   13 من  اعتباراً  منافسته  تنطلق  أن 

الجاري.
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السادس من أيار... عندما يكون الوطن أغلى من الحياة

سردشت عثمان.... قاتله طليق وقلمه ال زال يكتب!

غاندي إسكندر     

التاريخ  صفحات  من  يوم  يخلو  يكاد  ال 
منها  المنبثقة  التركية  والجمهورية  العثماني، 
اليوم، من مذابح يندى لها جبين اإلنسانية بحق 
حكمهم  تحت  ضحية  وقعت  التي  الشعوب، 
جثمت  التي  العثمانية،  فالسلطنة  الغاشم، 
قرون، سجالتها  أربعة  الشعوب  على صدور 
على  والقتل  بالمجازر  ُحبلى  السوداء  وأيامها 
الهوية، على يد أسوأ الحكام والطغاة األتراك، 
والعرقي،  الثقافي  لالختالف  الرافضين 
والقومية  الواحد  العلم  لفكرة  والمروجين 
أرطغرل،  األوغوزي  من جدهم  بدءا  الواحدة 
إلى  بحكامهم من بني عثمان، وصوال  مروراً 
أردوغان،  العظمة  بجنون  المصاب  حفيدهم 
اإلبادة،  قوانين  ألنفسهم  شرعوا  الذين  أولئك 
وبناء األمجاد على جماجم الشعوب، وعند سبر 
مع  حكامه  وعالقة  القريب،  العثماني  التاريخ 
العشرين  القرن  بدايات  الشعوب، والسيما في 
وتحديدا مع الحكام المنتمين إلى جمعية االتحاد 
الجدد،  األتراك  حركة  من  المنبثقة  والترقي 
في  مضض  على  العربية  الذاكرة  تستذكر 
العثماني  بالصولجان  حكم  من  ولبنان  سوريا 
الذين  السفاحين،  أحد  باشا(  )جمال  الشام  بالد 
الشباب  خيرة  من  اآلالف  بدماء  يديه  تلطخت 
على  واليا  عين  الذي  الحاكم  العربي،  المثقف 
العالمية  الحرب  إبان   1915 عام  الشام  بالد 

األولى خلفا )لخلوصي بك(.

مشانق مخضبة بالدماء

عرف عن جمال باشا مكره الشديد؛ فقد حاول 
جناحيه  تحت  وضمهم  العرب،  استقطاب 
ظروفا  تعيش  التي  السلطنة  على  ينقلبوا  لئال 
التحالف  دول  ضد  وقوفها  بسبب  عصيبة، 
لكي  أخرى  ناحية  ومن  العالمية،  الحرب  في 
الجيش  في  منهم  عدد  أكبر  تجنيد  من  يتمكن 
العثماني، لكن سرعان ما انقلب عليهم وُكشفت 
على  حملته  فشل  فعند  االستغاللية،  نواياه 
باشا  جمال  حّمل  البريطانيين،  لطرد  مصر 
الحادثة  تلك  واستغل  فشله،  أسباب  الشام  أهل 
ليحكم بالحديد والنار، ويمارس البطش ضد كل 

مخالف في الرأي، فعمد إلى إقصاء العرب عن 
والرموز  المثقفين  خيرة  واعتقل  بلدانهم  إدارة 
ودمشق،   بيروت  من  كل  في  العربية  الوطنية 
والتجسس  التخابر  شاكلة  على  ملفقة  بتهم 
االنفصال  ومحاولة  وفرنسا  بريطانيا  لصالح 
بني  نهج  على  وسيرا  العثمانية،  الدولة  عن 
أقام  الدماء  مصاصي  من  سبقوه  ممن  جلدته 
جمال باشا محاكمات صورية عرفية لضحاياه 
دون مراعاة ألي أعراف وقوانين دولية، ففي 
صبيحة يوم السادس من أيار عام 1916 أعدم 
ثقافية  شخصية  وعشرين  إحدى  باشا  جمال 
وسياسية عربية، وعلقهم على أعواد المشانق، 
سبُع شخصيات منهم في ساحة المرجة بدمشق، 
في  البرج  ساحة  في  شخصية  عشرة  وأربع 
بالد  في  باشا  جمال  لُقب  وحينذاك  بيروت، 
الشام بـ )السفاح( حيث الزمه هذا اللقب حتى 
مماته، وبعد الحادثة عمد جمال باشا إلى نشر 
الذعر والخوف واالستبداد والبطش وممارسة 
أبشع أنواع التصفيات الجسدية بحق جميع أبناء 

الشعوب في سوريا وكافة مدن بالد الشام. 

ال شعوب مستثنية من املقصلة 
الرتكية

التركي  واالحتالل  العثماني  الحكم  مسيرة  في 
ندوبا  المنطقة محطات مؤلمة حفرت  لشعوب 
قاسية عصية على النسيان فذاكرة الشعوب ال 
المقصلة  تحت  أسالفهم  سحق  مناظر  تفارقها 
يكونوا  أن  يقبلون  أنهم ال  لمجرد  فقط  التركية 
القتل  رافقت  التي  برلك(  )السفر  فأيام  أتراكا، 
والتهجير واألوبئة والمجاعات والويالت شملت 
كافة الشعوب الخاضعة للسلطنة العثمانية دون 
العرقي  التطهير  سياسة  وممارسة  استثناء، 
بحق الشعب األرمني والشعب السرياني الذين 
الموت  مسيرات  في  األخير  حتفهم  إلى  سيقوا 
جرائم  اإلنسانية  تشهد  لم  الشام،  بادية  إلى  
مثيلة لها فقد بلغت ضحاياهم مئات اآلالف من 
ومنذ  وشباب،  وشيب  ونساء  وأطفال  شيوخ 
الحديثة على  عام 1925 عندما أسست تركيا 
اإلبادة  سلسلة  بدأت  العثمانية  السلطنة  أنقاض 
بحق الشعب الكردي الذي انتفض ضد سياسة 
القمع الممنهج ضدهم، وضد شعوب المنطقة، 
وانتقاما من الثورات الكردية وزعمائها وكردة 
مدينة  شهدت  التتريك   سياسة  لرفض  فعل 
اإلبادات  أسوأ  من  واحدة  لوحدها  )ديرسم( 
حملة  أتاتورك  كمال  مصطفى  شن  حيث 
أربعين  بمقتل  انتهت  المنطقة  على  عسكرية 
ألفا من أهالي ديرسم من المدنيين وتوالى القمع 
التركي ومحاوالت اإلبادة لم تتوقف فتسعينيات 
القرن الماضي شاهدة على تدمير أربعة آالف 
القمع  وفصول  كردستان،  باكور  في  قرية 
مستمرة إلى اليوم في روج آفا وشمال وشرق 
سوريا وباشور كردستان في مساعٍ حثيثة من 
أردوغان المقتدي بجمال ياشا السفاح إلى إنهاء 
وجود الشعوب والقضاء على أي فكر تحرري.

املقاومة كفيلة بإفشال مشاريع 
أردوغان

وفي مقابل مخططات اإلبادة والتطهير العرقي 
تأتي  التركي  والعسكر  الساسة  قبل  من  المتبع 
كاوا  شرارتها  أشعل  التي  التاريخية  المقاومة 
قورقماز  ومعصوم  دوغان(  )مظلوم  العصر 
ورستم  ديرك  خبات  مسيرتها  وأكمل  وزيالن 
جودي وآرين ميركان أفضل الخيارات المتاحة 
التي  البطولية  فالمالحم  التركية،  القيود  لكسر 

كل  )الكريال(  الشعبي  الدفاع  قوات  تسطرها 
يوم في )زاب ومتينا وآفاشين وورخلي( كفيلة 
دون أدنى شك برد دولة االحتالل التركي على 
أعقابها ووأد ما كان يطمح إلى تحقيقه قبل قرن 
من الزمان جمال باشا السفاح وربيبه أردوغان 
وجه  في  والصمود  الشعوب  فتوحد  اليوم، 
المحتل التركي هي وحدها التي سترسم دروب 
فكما  ديمقراطية  حرة  حياة  وبناء  الخالص 
والسريانية  والكردية  العربية  الشعوب  هزمت 

من  المدعوم  اإلرهاب  واألشورية  واألرمنية 
أنقرة في )كوباني ومنبج والرقة والباغوز( فإن 
نفس الروح الفدائية ستهزم أردوغان وستفشل 
المشروع  الدفاع  )شنكال ومناطق  في  مراميه 
فهيهات  سبي(  وكري  كانيه  وسري  وعفرين 
من تجرع كأس االنتصار في زاب ومن يهتدي 
الطربوش  تحت  يركع  أن  المقاومة  بثقافة 

التركي.

سربست عته

بأسلوب ساخر، وكأنه أحد كتاب أدب الكوميديا 
السوداء، كتب مقالته الشهيرة »أريد أن أكون 
صهر مسعود برزاني« في 2009، هذه المقالة 
التي كانت سببا الستشهاده في السادس من أيار 
2010، إنه الصحفي سردشت عثمان، قبل أن 
مقاالته،  في  ينتقدها  كان  التي  السلطة،  تغتاله 

ويصبح شهيد قلمه الحر.

»أمتنى ان أكون صهر مسعود 
برازاين«

سردشت عثمان صحفي من باشور كردستان، 
ورغم  هولير،  من   ،1987 عام  مواليد  من 
صغر سنه اُشتُهر بقلمه الناقد لسلطات اإلقليم، 
وبأسلوب  فسادهم،  بسبب  البرزاني  وعائلة 
ساخر، يقول في إحدى مقاالته مخاطبا مسعود 
أحب  قائدي؛  تكون  أن  أريد  ال  »أنا  برزاني: 
منذ  القائد!  أيها  لكم،  صهرا  أكون  أن  أكثر 
الفقيرة في هولير  متى، وأنت لم تزر األحياء 
والسليمانية؟ وأريد أن أصبح أحد أفراد عائلتك، 
في  ابنتكم  برفقة  عسل  شهر  قضاء  ألستطيع 
باريس، ألتمكن من زيارة أعمامي من عائلتكم 
وقتا جميال في قصوركم  أمريكا، ألقضي  في 

الفاخرة هناك.
 وأريد أن أصبح صهر البرزاني، ألسكن في 
قصوركم المرفهة في »سري رش« لكي أعيّن 
والدي وزيرا، الذي رفضتم االعتراف به من 

أن  وأريد  البيشمركة،  في  القدامى  المحاربين 
أصبح صهر البرزاني، كي أعيّن أخي مسؤوال 
في دولتكم الذي تخرج من جامعاتكم وبقي دون 
عمل، وأرفع منزلة أختي التي مازالت تخجل 
من الذهاب الى البازار سيرا على األقدام، علها 
تصبح مثل بنات عائلة البارزاني، وتقود أحدث 
تعيين  من  أتمكن  وحتى  السيارات،  وأفخم 
نملك  ال  التي  المريضة،  أمي  لمعالجة  أطباء 
المال لعالجها، سأعيّن وقتها طبيبين إيطاليين 

لخدمتها«.

ُحفي مبصريه تنبؤ الصُّ

»الرئيس،  أخرى:  مقالة  في  عثمان  سردشت 
ال  الذي  البلد  هذا  ما  إلهاً،  ليس  مسعود،  أي 
يمكن ألي شخص أن يعلم شيئا عن الحياة، التي 
يعيشها الرئيس، فال يسمح لك أن تسأل مقدار 
راتب الرئيس الشهري!، ال يسمح لك أن تسأل، 
أو  لعائلته،  الرئيس  منح  سبب  عن  تعرف  أو 
أقاربه المناصب العليا الحساسة في الحكومة، 
أبناء  ثروة  مصادر  تعرف  أن  لك  يسمح  وال 
أو  األسئلة  هذه  يسأل  فمن  الرئيس،  وأحفاد 
غيرها، يكن قد خرق األمن القومي، ويحاسب 
لبنادقهم«،  هدفا  فيكون  األسئلة،  هذه  على 

وبنادقهم لم ترحمه.
 ومن أمام مبنى جامعة صالح الدين في الرابع 
سردشت  تعرض   2010 عام  من  أيار  من 
عثمان للخطف، ثم وجد مقتوال بعد يومين من 
من  السادس  في  الموصل  مدينة  في  اختطافه 

أيار.
ومن خالل تلك المقاالت الساخرة للسلطة، فقد 
خالل  من  أيديهم،  على  وبمصيره  بمقتله  تنبأ 
مقالة كتبها بنفسه، وقد تلقى رسائل تهديد من 
أشخاص يتوعدون بقتله، وذلك قبل مقتله بعدة 

أيام.

رواية سلطات باشور يف قتل 
رسدشت

السلطات  حاولت  مقتله،  بعد  للغرابة  يدعو  ما 
حذو  تحذو  أن  ينتقدها،  سردشت  كان  التي 
السلطات  ألفت  فقد  الساخر،  األدبي  أسلوبه 
رواية حول مقتله كانت بعيدة عن األدب وعن 
فنسبته  الشهيد،  الصحفي  اتبعه  الذي  األسلوب 
قاموا  ذلك  وبسبب  خطيرة  إرهابية  لتنظيمات 

بتصفيته، لكن عائلته كذبت الرواية.

تكذيب املنظامت املختصة رواية 
سلطات باشور

لم  عثمان  سردشت  لمقتل  االولى  األيام  منذ 
والمؤسسات  المنظمات  وال  عائلته،  تصدق 
السلطات  رواية  والعالمية  المحلية،  الصحفية 
عثمان  سردشت  الصحفي  مقتل  باشور،  في 
الحقيقة  وإبراز  الشفافية  السلطات  وطلبت من 
في هذه الجريمة بحق الصحافة وحرية الرأي.

تورط  على  تدل  التي  المؤشرات  زالت  ما 
وقتل  بخطف  باشور  في  الحاكمة  السلطات 
تحقيق  آخر  بحسب  قوية،  سردشت  الصحفي 
تحت  الصحفيين  حماية  في  تعمل  لمنظمات 
اسم »اغتيال سردشت عثمان، وزيف الرواية 
الرسمية«، وقد نشرت كل من منظمة الصحافة 
الحرة بال حدود، ومنظمة مراسلين بال حدود، 
ولجنة حكاية الصحفيين في الثاني من أيار هذا 
وكشف  التحقق،  هذا  اغتياله  ذكرى  في  العام 
في  المفارقات  من  الكثير  وجود  التحقيق 
باشور،  في  السلطات  به  قامت  الذي  التحقق 
وتعمدت السلطات أثناء التحقيق بمقتله تجاهل 
منهم  فطلبت  عائلته،  تعرفها  التي  المعلومات 
وهددتهم  عنها  التصريح  وعدم  الصمت 
مقتله،  عن  معلمات  بأي  أدلوا  إذا  بالمالحقة 
وكما اكدت المنظمات تناقض الرواية الرسمية 
التي حاكتها السلطات، وطالبت المنظمات في 

التحقيق ضرورة محاكمة الجناة.

استمرارية فضح قلم رسدشت 
فساد الربزاين

على الرغم من اغتيال الصحفيين سوران مام 
وكاوا   2010 عثمان  وسردشت   2008 حمه 
كرمياني 2013، ووداد حسين وشكري زين 
وزوجته  بابان  وارمانج   ،2016 في  الدين 
الحرة  األقالم  مازالت  في 2019،  محمد  النا 
والحزب  السلطة،  وسياسات  فساد  تكشف 
وآخرها  كردستان،  باشور  في  الديمقراطي 
التقارير األمريكية، التي فضحت ثروات عائلة 
البرزاني وفسادهم، بنشر تفاصيل ثرواتهم في 
أمريكا ودبي واسطنبول، نعم اغتيل سردشت، 

لكن قلمه بقي يكتب حقيقة فساد البرزاني.

روناهي/ قامشلو ـ تنديداً بهجمات اإلبادة التي يشنها المحتل التركي بتعاون ومشاركة من ِقبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، انطلقت مسيرة 
الكرامة ضد االحتالل والخيانة في مدينة قامشلو، في الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمشاركة جماهير وحشود غفيرة من جميع مدن وبلدات 

مقاطعتي قامشلو والحسكة، تحت شعار »بإرادة الشعوب والكريال سندحر االحتالل والخيانة«.

في قامشلو.. مشاركة عشرات اآلالف في مسيرة الكرامة 
ضد االحتالل والخيانة

اشتباكات دامية في ريف سري كانيه 

ُتخّلف عدداً من القتلى والجرحى

روسيا ُتصّعد الحرب في أوكرانيا 
وُتهدد الغرب

 بدأت المسيرة من دوار أوصمان صبري غرب 
باتجاه  الرئيسي  الشارع  لتسلك  قامشلو،  مدينة 
ملعب شهداء الثاني عشر من آذار، وشارك في 
المنطقة  شعوب  من  اآلالف  عشرات  المسيرة 
سبيه،  وتربه  لكي،  وكركي  ورميالن،  )ديرك، 
وجل آغا، وتل كوجر، وتل براك، وتل حميس، 
قامشلو،  لمقاطعة  التابعة  وقامشلو(  وعامودا، 
)الشدادي،  من  كل  شعوب  مشاركة  جانب  إلى 
وزركان،  والدرباسية،  تمر،  وتل  والهول، 

والحسكة( التابعة لمقاطعة الحسكة.
هيئات  عن  ممثلون  المسيرة  في  شارك  كما 
في  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  ومجالس 
والعربية  الكردية  السياسية  واألحزاب  اإلقليم، 
باإلضافة  والسريانية في شمال وشرق سوريا، 
النسائية،  والتنظيمات  الحركات  عضوات  إلى 
األمن  وقوى  والشبيبة  والمدنية،  واالجتماعية، 

الداخلي، والفنانين. 
تُدين  التي  الشعارات  دت  ُردِّ المسيرة  وأثناء 
مجدت  والتي  التركية،  والهجمات  الخيانة 
الهزيمة  وإلحاقهم  وصمودهم  الكريال  مقاومة 
بالمحتل التركي، ومن الهتافات التي رددت »ال 
»الموت  الكريال«،  مقاومة  »تحيا  للخيانة«، 
والكرد  كرد،  »الكريال  واالحتالل«،  للخيانة 

كريال«.
القائد  صور  المسيرة  في  المشاركون  ورفع 
الشعبي،  الدفاع  قوات  وأعالم  أوجالن  هللا  عبد 
حزب  وأعالم  -ستار،  الحرة  المرأة  ووحدات 
الثورية  الشبيبة  وحركة  الكردستاني  العمال 
األحزاب  وأعالم  ستار،  ومؤتمر  السورية 
وصور  الديمقراطي  المجتمع  وحركة  السياسية 
ذرى  على  استشهدوا  الذين  الشهداء  من  عدداً 

جبال كردستان.
وفي نهاية المسيرة تجمع المشاركون في الساحة 
آذار،  من  عشر  الثاني  شهداء  لملعب  المحاذية 
ومن ثم أُلقيت بعض الكلمات التي تُدين الهجمات 
التركيّة ومشاركة الديمقراطي الكردستاني فيها، 
في  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  باسم  كلمة  منها 
للمجلس  المشترك  الرئيس  ألقاها  الجزيرة  إقليم 
أكد  حبيت  حكمت  الجزيرة  بإقليم  التشريعي 
لها كردستان  التي تتعرض  الهجمات  بأن  فيها، 
بشكٍل عام تهدف للنيل من المشروع الديمقراطي 
لشعوب المنطقة، وتابع بقوله: باإلرادة والمقاومة 
الفاشية  ونهزم  للعدوان  سنتصدى  بيد  ويداً 

والخونة.
الرئاسية  الهيئة  عضوة  أكدت  جهتها  ومن 
يوسف  فوزة  الديمقراطي  االتحاد  حزب  في 

منعطف  أمام  الكردستاني  الشعب  بقولها: 
وأشارت  العدم،  أو  الوجود  وامتحان  تاريخي 
الثورية  والروح  والمقاومة  النضال  أن  إلى 
وحدها السبيل إلفشال تلك المخططات، ودعت 
الكردستانيين لتوحيد موقفهم تجاه ما يجري من 
مخططات ضدهم، وحثتهم على ضرورة توحيد 

الصف الذي فيه الخالص.

مركز األخبار - اندلعت اشتباكات دامية بين 
التركي  للمحتل  موالية  مرتزقة  مجموعات 
شرق  بشمال  كانيه  سري  مدينة  ريف  في 
القتلى  سوريا، ما أسفر عن وقوع عدد من 

والجرحى.
أن  المنطقة  من  ُمطلعة  مصادر  وقالت 
“بيرق  مرتزقة  بين  اندلعت  االشتباكات 
الشرطة  مرتزقة  وعناصر  الشعيطات” 
لبلدة  التابعة  الرواية  قرية  في  العسكرية، 

المبروكة.
التي  االشتباكات  أن  المصادر،  تلك  وأكدت 
أوقعت  األسلحة،  صنوف  بمختلف  اندلعت 
الطرفين،  من  والجرحى  القتلى  من  عدد 
األراضي  داخل  مشافي  إلى  نقلهم  تم  حيث 

التركية.
وأشارت المصادر إلى أن سبب االشتباكات 

استالم  على  الطرفين  بين  الخالف  هو  هذه 
في  المصادر  وأوضحت  التهريب،  منافذ 
في مركز  آخر وقع  انفجار  أن  آخر،  سياق 
مدينة سري كانيه نتيجة قنبلة يدوية، أسفرت 
عن إصابة القيادي في مرتزقة “ملك شاه”، 
المقداد، وإصابته بجروح  “أبو  يدعى  الذي 
أبو  المدعو  أن  إلى  ولفتت  هذا  خطيرة، 
المقداد تم إسعافه إلى مشافي داخل األراضي 

التركيّة، دون معرفة مصيره حتى اآلن.

لفيف  مدينة  قصف  أثار   - األخبار  مركز 
نطاق  اتّساع  من  مخاوف  أوكرانيا،  غرب 
الشيشان رمضان  رئيس  دعا  فيما  الحرب، 
قاديروف، الذي تلعب قواته دوراً أساسياً في 
إلى  وخاركيف،  ماريوبول  حول  المعارك 
إطالق مرحلة جديدة من »العملية العسكرية 

الخاصة« لتشمل »كل أراضي أوكرانيا.«
الدفاع  وزارة  وّجهت  ذاته،  الوقت  في 
الدول  إلى  اللهجة  شديد  تحذيراً  الروسية 
وهددت  األطلسي،  حلف  في  األعضاء 
باستهداف وسائل نقل األسلحة المرسلة إلى 

أوكرانيا.
بين  المتفاقم  التوتر  بدا  ذلك،  غضون  في 
مع  جديداً  طوراً  دخل  أبيب  وتل  موسكو 
وجود  الروسية  الخارجية  وزارة  إعالن 
كتيبة  صفوف  في  إسرائيليين«  »مرتزقة 
موسكو  تصفها  التي  األوكرانية  »آزوف« 
باسم  الناطقة  وقالت  »نازيين«.  تضم  بأنها 
مع  حوار  في  زاخاروفا،  ماريا  الوزارة 

يود  ال  ما  سأقول  روسيّة:  إعالم  وسائل 
سماعه السياسيون الذين يؤججون ضدنا هذه 
حالياً  هناك  إسرائيل،  في  اإلعالمية  الحملة 
يخوضون  أوكرانيا  في  إسرائيليين  مرتزقة 
آزوف،  عناصر  مع  جنب  إلى  جنباً  القتال 
هذه  صحة  تؤكد  وفيديوهات  حقائق  لدينا 

المعطيات.
المفوضية  إعالن  أثار  أخرى،  جهة  من 
من  سادسة  مشروع حزمة  األوروبية، عن 
العقوبات على روسيا تشمل حظراً تدريجياً 
للنفط الروسي، خالفات واسعة بين الشركاء 

األوروبيين.

بغداد وهولير تحتالن مركز الصدارة في عدد 

االنتهاكات ضد حرية الصحافة
عن  الدفاع  جمعية  أكدت   - األخبار  مركز 
محافظتي  أن  العراق،  في  الصحافة  حرية 
بغداد وهولير تحتالن المركز األول في عدد 

االنتهاكات التي مورست ضد الصحفيين.
وقالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في 
بحرية  الخاص  السنوي  تقريرها  في  العراق 
 2021/5/3 من  الفترة  خالل  الصحافة: 
الدفاع  جمعية  ولغاية 2022/5/2، رصدت 
عن حرية الصحافة 280 حالة انتهاك طالت 
سواء،  حٍد  على  والصحفيات  الصحفيين 
وشملت مختلف أنواع االنتهاكات كمحاوالت 
مسلحة،  وهجمات  واقتحامات  االغتيال، 
أثناء  إصابات  بالقتل،  تهديد  اختطاف، 
قوانين  وفق  قضائية  دعاوى  رفع  التغطية، 
اعتقال  الدكتاتورية،  الحقبة  أثناء  صيغت 
واحتجاز، فضالً عن االعتداء بالضرب ومنع 

وتسريح  القنوات  وإغالق  التغطية،  وعرقلة 
العاملين.

 )192( الجمعية  سجلت  التقرير،  وأضاف 
حالة اعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطية 
وهذه السنة لم يقتصر االعتداء بالضرب على 
الصحفيين، بل شمل الصحفيات داخل العراق 
إلى  تعرضت  التي  التميمي  نور  كالزميلة 
اعتداء بالضرب واحتجاز أثناء أداء عملها، 
اعتقال  حالة   )36( أيضاً  الجمعية  وسجلت 
واحتجاز دون مذكرات إلقاء القبض، و)10( 

حاالت لتهديد بالقتل والتصفية الجسدية.
وفق  االنتهاكات  توزيع  يخص  فيما  أما 
بالمرتبة  كردستان  إقليم  فكان  المحافظات 
األولى بتسجيله )83( حالة انتهاك، واحتلت 
مدينة هولير الصدارة بعدد االنتهاكات حيث 

شهدت وحدها )56( حالة، لتشارك العاصمة 
االتحادية بغداد بعدد االنتهاكات التي سجلت 
بـ)37(  ثانياً  وكركوك  أيضاً،  حالة   )56(
بـ)27(  ثالثا  الموصل  تليها  انتهاك،  حالة 

حالة، والبصرة بـ)23( حالة انتهاك.
العراقي  الصحفي  بأن  التقرير  وأوضح 
والتضييق  االنتهاكات  أنواع  مختلف  يواجه 
أما  المحافظات،  مختلف  في  األفواه  وتكميم 
فال  انتهاكات  تسجل  لم  التي  المحافظات 
إلى  يعود  ذلك  ألن  آمنة،  اعتبارها  يمكن 
خشية صحافييها من اإلبالغ عن االنتهاكات 
بعض  خلو  لشبه  وأيضاً  بحقهم  تُرتكب  التي 
موجة  إثر  على  الصحفيين،  من  المحافظات 
التي طالت  المباشرة  والتهديدات  االغتياالت 

معظمهم.
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حسام دخيل

فوضى استخداِم السالح... ما بين المآسي وآليات 

المنع القانونّية

على  السالح  فوضى  ظاهرة  تقتصر  ال 
استخدامه في االشتباكات بين أطراف الصراع 
ال  والمسألة  سنة،  عشرة  إحدى  منذ  المسلح 
السالح  أو عدم شرعيّة حيازة  تتعلُق بشرعيِّة 
فقط بل بأسباب ودوافعِ استخدامه في الخالفاِت 
في  وحتى  الثأر،  وقضايا  المجتمع  في  العامة 
لمجرد  وحتى  والمناسباِت  باألفراح  االحتفال 

االستعراِض.
 

عرشات الضحايا

تقع في مناطق شمال وشرق سوريا من وقت 
آلخر حوادث مرّوعة وجرائم يندى لها الجبين 
لألسلحة،  المشروعِ  غير  االستعمال  نتيجة 
قتلى وإصابة  ثمانية  آخرها سقوط  كان  والتي 
عشائرّي  خالف  نتيجة  األشخاص  عشرات 
قامشلو  مدينة  ريف  في  ذويل  أبو  قرية  في 
إلى  باإلضافِة  السوريّة،  للحكومة  الخاضعة 
شمال  مناطق  في  الحوادث  عشرات  حصول 
والحسكة  الزور  دير  بريف  سوريا  وشرق 
والرقة ومنبج، أسفرت عن عشرات الضحايا،  
فضالً عن عشرات حوادث إطالق الرصاص 
مما  والمناسبات،  األعراس  في  العشوائّي 
التي  القوانين  فعاليّة  بقوةٍ حول  السؤاَل  يطرح 
من المفترض أن تجّرَم مرتكبي هذا النوع من 

الجرائم وآلياِت تطبيقها.
التي  للحوادث  رسميّة  غير  إحصائيّة  وفي 
حصلت في شهر نيسان/ إبريل الحالي تصدّر 
عشرة  اثنتا  بواقع  المشهد  الزور  دير  ريف 

حادثة خلّفت العديد من الضحايا والجرحى.

زيادة الحوادث يف نيسان

أُصيب  المنصرم  نيسان  شهر  من  الثاني  ففي 
الصدر  في  نارّي  بطلق  ذيبان  بلدة  في  شاب 
نقله  وتم  شقيقة  مع  مشاجرة  حصول  نتيجة 
على إثرها إلى المشفى، وفقد شاب حياته في 
خالف  نتيجة  الزور  دير  شرقي  غرانيج  بلدة 
عشائرّي، وفي الخامس من الشهر، فقد شاب 
نتيجة  هجين  مدينة  في  آخر  وأصيب  حياته 
دراجات  على  مجهولين  قبل  من  استهدافهم 

ناريّة.
وفي الحادي عشر من شهر نيسان فقد شابين 
حياتهما، وأصيب ثالث بسبب قضية ثأر قديم 

في بلدة غرانيج شرق دير الزور.
اثنان  قتل رجل وُجرح  الشهر   وفي منتصف 
دير  بريف  الحريجية  قرية  في  امرأة  أحدهما 

الزور نتيجة خالف عشائرّي.
وقع  فقد  نيسان،  شهر  من  العشرين  في  أما   
اشتباك مسلح بين عائلتين في سوق بلدة ذيبان 
نتيجة قضية ثأر قديمة ولم ترد معلومات عن 
اشتباك  حدوث  إلى  باإلضافة  ضحايا،  سقوط 
مسلح بين عائلتين في قرية الصبحة شرق دير 

الزور دون وقوع أصابات.
شاب  فقد  نيسان  من  والعشرين  الحادي  في 
مدينة  في  عمومته  أبناء  أحد  يد  على  حياته 
السوريّة  الحكومة  لسيطرة  الخاضعة  الميادين 

نتيجة خالف على دراجة ناريّة.
عثر  ذاته  الشهر  من  والعشرين  الثالث  وفي 
أبناء قرية الجرذي شرق دير الزور على جثة 
دون  النفط  حراقات  من  بالقرب  مرمية  شاب 

معرفة الفاعلين.
المنصرم  نيسان  من  والعشرين  الخامس  وفي 
فقد شاب لحياته نتيجة خالف حاصل مع أحد 

أبناء عمومته في ريف دير الزور الشرقي.
طفل  فقد  نيسان  شهر  من  عشر  السابع  وفي 
أثناء  طائشة  برصاصة  إصابته  نتيجة  لحياته 
بلدة  في  الفرات  نهر  شاطئ  على  تواجده 

العشارة شرقي دير الزور.
عدداً  يُظِهر  مصّور  مقطع  تداول  تم  ومؤخراً 
من المسلحين في قرية الشهابات شمال غرب 

دير الزور بعد مقتل أحد أفراد أسرتهم.
وفي مدينة قامشلو بواقع ثالث حوادث خلّفت 
العقد  في  مواطن  فقُتل  قتلى،  عشرة  من  أكثر 
قديم،  ثأر  قضية  بسبب  العمر  من  السادس 
القوتلي  شارع  في  شاب  مقتل  إلى  باإلضافة 
في قامشلو نتيجة رمي شاب قنبلة يدويّة على 
من  وعدد  قتيل  ُمخلفاً  الشبان  من  مجموعة 

الجرحى.
التي  دمويّة  األكثر  الحادثة  إلى  باإلضافة 
قامشلو  ريف  في  ذويل  أبو  قرية  في  حصلت 
خمسة  من  وأكثر  قتلى  ثمانية  خلفت  والتي 

وثالثين جريحاً نتيجة خالفات عشائرية.
تم استخدام من خاللها  تم توثيق حادثتين  فيما 
األسلحة الناريّة في مدينة الحسكة، األولى في 
نتيجة خالٍف على قطعِة أرض،  حي خشمان 
والثانية في حي غويران جنوب المدينة نتيجة 
خالف من أجل كبل كهرباء، فيما لم تسجل أّي 

إصابات فيها.

باإلضافة إلى حدوث اقتتال عشائرّي في حي 
الزويقات في مدينة الطبقة بريف الرقة، دون 

ورود أّي معلومات عن حدوث إصابات.
في  شاب  فقد  حلب  شرقي  منبج  مدينة  وفي 
نتيجة حصول  لحياته  العمر  من  الثامنة عشر 

مشاجرة مع أحد أقربائه. 

مخاوف حقيقّية تهدد أمن 
املجتمع

هذه الحوادث التي تم توثقيها فقط، بينما يوجد 
معرفتها،  لنا  يتسنَّ  لم  التي  الحوادث  عشرات 
القوى  دور  حول  التساؤل  باب  يفتح  وهذا 
المسلحة  المظاهر  على  السيطرة  في  األمنيّة 

ووضع حد لها تجنباً لسقوط ضحايا آخرين.
هي  نيسان  شهر  حوادث  تكن  لم  الواقع،  في 
عائليّة  مشاكل  سبقتها  إذ  المنطقة،  في  األولى 
فيها  استُخدمت  عدة  عشائريّة  وخالفات 
األسلحة، وخلّفت عدداً من اإلصابات الخطرة 
في صفوف المواطنين بعدد من مناطق شمال 
مخاوف  أثار  الذي  األمر  سوريا،  وشرق 
حقيقيّة من ظاهرة استخدام السالح بشكٍل غير 
واالنتقام  العائلّي  االقتتال  وعودة  مشروع، 

العشائرّي إلى الواجهِة من جديد.
بسبب  االغتيال  حوادث  تزايد  عن  فضالً 
أو  أمنيّة  قضايا  فتح  أو  السياسيّة  الخالفات 
اآلخر  تقبّل  ثقافة عدم  واستبداد  الرأي  مخالفة 
لدى البعض، وانتشار األسلحة بشكل كبير بين 
لتنظيمات  ينتمون  المدنيين من جهة ومرتزقة 
مسلحة، ما يهدد السلم واالستقرار األهلّي على 

المدى البعيد.

ماذا يرتتب عىل القوى األمنية؟

يجب على القوى األمنيّة في المنطقة عدم غّض 
الناريّة  األعيرة  مطلقي  مع  والتهاون  الطرف 
تحت أّي ذريعة كانت، وبخاصٍة في المناسبات 
بكثرةٍ  منتشرة  ظاهرةً  باتت  والتي  واألعراس 
في المنطقة، والعمل بحزم شديٍد للقضاء على 

هذه الظاهرة.
االحتكاِم للسالحِ في حّلِ المشكالت االجتماعيّة 
الثأر،  قضايا  في  كما  المزمنة  أو  الطارئة 
يعكُس بشكٍل أو بآخر ضعَف اآللياِت القانونيّة 
لجهِة بطِء الفصل في الخالفاِت أو عدم نجاعة 

القرارات الصادرة، كما يتعلق بطبيعة العالقات 
تدّخل  وعدم  والتقاليد،  والعادات  االجتماعيّة 
القوى األمنيّة ذات العالقة في الخالفات العائليّة 
مع  التهاون  استفحالها، وعدم  قبل  والعشائريّة 
مطلقي النار وتجريمهم ومعاقبتهم مهما كانت 
وذلك  أسلحتهم  مصادرة  عن  فضالً  األسباب 
للحفاظ على السلم واألمن األهلي وتجنباً لوقوع 

ضحايا بين المواطنين.
المجتمعِ،  بثقافِة  تتصل  القضية في جانب هام 
وأسلوب حفظ األسلحة في المنازل، بعيداً عن 
قبلهم  من  استخدامهم  لمنع  األوالد،  متناول 
سواٌء للعبث أو لوضع حد لحياتهم في حوادث 

االنتحار التي تكررت مرات عديدة. 

يفرُض الواقع الحالي مواصلة الحمالِت األمنيّة 
وتعقّب  السالح  ومصادرة  اإلرهابيّة  للخاليا 
حائزيه، والتشدد في محاسبِة األشخاِص الذي 
المسلّحة  والهجمات  االغتيال  عمليات  ينفذون 
على األفراد والمؤسسات، ومالحقتهم وإنزال 
مالحقة  إلى  إضافة  بحقهم،  العقوبات  أقسى 

المتاجرين باألسلحة ومحاسبتهم قانونيّاً.
صحيٌح أّن المسؤوليّة تقع على عاتق المؤسسات 
األمنيّة، ولكنها لن تتمكن من أداء مهمتها على 
الوجه األكمل إال بتعاوِن أبناء المجتمعِ، وإحالة 
إلى  والبلدات  القرى  ساحات  من  خالفاتهم 

المؤسسات األمنيّة والقضائيّة للفصِل فيها.  

فوزة يوسف: شنكال  قرة أعيننا وحمايتها واجب 
علينا؛ لتتخّطى فتن المتربِّصين لها

وجيه عشيرة األومرا بالدرباسية: الوحدة الكردية مطلٌب حقيقيٌّ ُمحتَّم، 
وواقعي وُمراد لعشائر المنطقة كلها

والمسؤولين  اإلعالمية،  الوسائل  يعيد حديث 
الكردستاني  الديمقراطي  للحزب  التابعين 
بشكل مكثف، عن تهجير األهالي من شنكال، 
رافقت  التي  األحداث  للمخيمات،  واللجوء 
دولة  كانت  كوباني، حين  داعش على  هجوم 
االحتالل التركي تترقب سقوط المدينة، وتجهز 

المخيمات لشعبها.
تهاجم قوات الحكومة العراقية بدعم من الحزب 
منذ  شنكال  منطقة  الكردستاني  الديمقراطي 
القضاء  بهدف  الجاري، وذلك  أيار  الثاني من 
بناها  التي  والقوات  الذاتية،  اإلدارة  على 
اإليزيديون في شنكال ألنفسهم، بعد المجازر، 
وتخلي  داعش،  يد  على  لها  تعرضوا  التي 
الكردستاني  والديمقراطي  العراقية  الحكومة 
يد  على  والتهجير  الموت  ليواجهوا  عنهم، 

المرتزقة.
مسؤولون  بدأ  الهجمات،  هذه  مع  بالتوازي 
الديمقراطي  للحزب  تابعة  إعالمية  ووسائل 
بالترويج للنزوح من شنكال، في سياسة يراها 
المراقبون، بأنها تهدف إلى إفراغ المنطقة من 

اإليزيديين، بعدما فشل داعش في فعل ذلك.

تهجري االيزيديني الهدف 
واملخطط

عندما هاجم داعش منطقة شنكال في آب عام 
شعبها،  من  العظمى  الغالبية  وهجر   2014
وقتل شعبها وسبى نساءها، وبعد أن فر مسلحو 

شنكال  من  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
تاركين شعبها أعزل، في مواجهة داعش، ولم 
الجميع،  أي وجود، ظن  العراقي  للجيش  يكن 

أنها نهاية اإليزيديين.
لكن »الكريال« ووحدات حماية الشعب والمرأة 
القضاء  مخطط  فشل  شنكال،  نصروا  عندما 
على أهلها، وفيما بعد نظم اإليزيديون أنفسهم، 
عسكرية  قوات  وشكلوا  إدارة،  ألنفسهم  وبنوا 
تعزيز  ضرورة  مبدأ  من  انطالقا  تحميهم، 
جهات  على  االعتماد  دون  الذاتية،  الحماية 

أخرى.
للمشروع  القاصمة  الضربة  بمثابة  ذلك  كان 

وتهجير  الكرد،  إبادة  إلى  الهادف  التركي 
الديمقراطي  الحزب  من  بدعم  تبقى،  من 
»حصان  دور  يلعب  الذي  الكردستاني، 

طروادة« داخل األراضي الكردستانية.
يستطع  لم  لما  استكمال  هي  الحالية  الهجمات 
وهي  أخرى  بطريقة  لكن  به،  القيام  داعش 
عن  والتخلي  الهجرة  على  اإليزيديين  إجبار 
الجذور  على  وتشهد  تاريخياً،  عريقة  منطقة 

الكردية المتأصلة في الشرق األوسط.
جهداً  يوفر  الديمقراطي  الحزب  يكاد  وال 
من  كثف  إذ  المخطط،  هذا  تحقيق  سبيل  في 
للهجرة،  الترويج  بغية  اإلعالمية  أبواقه  عمل 

والنزوح من شنكال، بقصد إفراغها.

إعالم مأجور يروج للهجرة

وجملة  للحزب،  التابعة  اإلعالمية  فالوسائل 
عن  األول  اليوم  منذ  يتحدثون  مسؤوليه،  من 
كان  التي  المخيمات،  نزوح« صوب  »حركة 
الديمقراطي الكردستاني قبل اآلن يمنع القاطنين 
استخدامهم  بغية  شنكال  إلى  العودة  من  فيها 
كورقة ضغط، وسلب أصواتهم في االنتخابات.
الديمقراطي  الحزب  عاد  األخيرة،  األيام  وفي 
لجذب  المخيمات  ورقة  الستخدام  الكردستاني 
مخطط  إلتمام  سعياً  اإليزيديين،  من  تبقى  ما 

إبادة الكرد وتهجيرهم، بتوجيه تركي مباشر.
كان هجوم داعش على كوباني في أيلول عام 
2014 محطة فارقة في تاريخ ثورة روج آفا، 
أن  وبعد  حينها  البقاء،  على  شعبها  وصراع 
تمكن مرتزقة داعش من احتالل قرى كوباني، 
وأجزاء كبيرة من أحيائها، لم تجد كوباني من 
تعرضت  التي  اإلبادة،  هجمات  في  يناصرها 
باكور  وأهالي  »الكريال«  قوات  سوى  لها 
والمقاتالت  المقاتلين  من  وعدداً  كردستان، 
هبت  قد  بأيام  ذلك  قبل  كانت  التي  األمميين، 

لمساعدة أهل شنكال.
كوباني،  سقوط  لحظة  تنتظر  كانت  تركيا 
وأردوغان خرج إلى الجماهير وقال: »كوباني 
كانت  ذلك  مع  بالتزامن  وستسقط«،  سقطت 
الداخل  في  المخيمات  تجهز  التركية  السلطات 

كوباني  إفراغ  يتم  أن  في  وترغب  التركي، 
في  مشردين  ليصبحوا  األصالء؛  سكانها  من 
المقاومة  لكن  األوصال،  مشتتي  المخيمات 
في  داعش  شوكة  كسرت  التي  التاريخية 

كوباني، أحبطت تلك المخططات.

يحاولون رضب الكرد بالعرب

حول ذلك قالت عضوة هيئة الرئاسة المشتركة 
يوسف،  فوزة  الديمقراطي  االتحاد  لحزب 
على  تعليقا  هاوار  لوكالة  سابق  تصريح  في 
الهجمات على شنكال: »إن استراتيجية تركيا 
ببعضهم،  والكرد  العرب،  ضرب  على  قائمة 
مخطط  هذا  حالياً،  شنكال  في  يحدث  ما  وهذا 
في  والساسة  األحزاب  على  للغاية،  خطر 
ومنع  المخطط  هذا  وجه  في  الوقوف  العراق 

حصول هذه المؤامرة«.
دعما  االستنفار  ضرورة  على  فوزة  وشددت 
لشنكال، وتبنياً لمقاومتها، بقولها: »مثلما أدينا 
أثناء هجوم  المهمة، وأنقذنا شنكال من اإلبادة 
داعش نحن أمام المسؤولية ذاتها حالياً، نداؤنا 
بجميع  شنكال  الدفاع عن  هو  آفا  لشعب روج 
األشكال، وعدم ترك شنكال وحدها، اليوم هو 

يوم الوجود والال وجود«.
 واختتمت فوزة يوسف حديثها: »إن لم ندافع 
اإلنسانية  فإن  وهويتنا،  وقيمنا  جذورنا  عن 
المسؤولية  بهذه  عنا،  يصفحا  لن  والتاريخ 
والروح يجب تلبية نداء مجلس شنكال وشعبها، 

سنقدم أشكال الدعم كلها لشنكال«.

روناهي/ الدرباسية - رأى أحد وجهاء عشيرة 
الصف  بأن وحدة  الدرباسية،  بناحية  األومرا 
أمرا  بات  العصيبة  المرحلة  هذه  في  الكردي 
ضروريا لحل المشاكل كلها، وأكد بأن األزمة 
التي  القشة  تشكل  السياسة  األحزاب  بين 

قصمت ظهر البعير. 
من  الكردي  الصف  وحدة  على  العمل  يستمر 
آفا،  روج  في  الوطنية  الوحدة  األحزاب  قبل 
المذكورة  األحزاب  فإن  الهدف،  لهذا  وتحقيقا 
الحوار  بعملية  قدما  الدفع  في  جهدا  تدخر  لم 
على  بناًء  أطلق  الذي  الكردي،   - الكردي 
الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد  مبادرة 
مظلوم عبدي، وذلك حفاظا على أمن المنطقة 
رأس  يطلقها  التي  المستمرة،  التهديدات  من 

النظام التركي الفاشي.
وشرق  وشمال  آفا  روج  شعوب  إن  كما 
سوريا، باتت على يقين بأن الوقوف في وجه 
المخططات االحتاللية يتطلب وحدة وطنية بين 
بين  األولى  وبالدرجة  كافة،  المنطقة  شعوب 

الكرد أنفسهم.
من جهة أخرى، فإن عشائر المنطقة وخاصة 
العربية منها، ترى أن اي خالف بين األطراف 
الكردية في مثل هذه الظروف، ال يخدم سوى 
األعداء الذين يتربصون بالمنطقة لالنقضاض 
شعوب  وبقية  بأكمله،  الكردي  الشعب  على 

المنطقة.

الخالفات السياسة حجر عرثة يف 
حدوث أي تقدم

وفي هذا اإلطار تحدث لصحيفتنا أحد وجهاء 
»إن  محمد رشاد:  بالدرباسية  األومرا  عشيرة 
شعوب شمال وشرق سوريا تعاني من مشاكل 
اقتصادية واجتماعية عديدة، ولكن هذه المشاكل 

كلها، يمكن التصدي لها وحلها، ولكن المشكلة 
وال  المنطقة،  شعوب  منها  تعاني  التي  األبرز 
السياسية  الخالفات  هي  الكردي  الشعب  سيما 

بين القوى السياسية«.
حزب  لدينا  كان  السابق  »في  رشاد:  وتابع 
كان  صوتهما  ولكن  فقط،  كرديان  حزبان  أو 
مسموعا على المستوى الداخلي واإلقليمي، أما 
أكثر  الكردية تضم  السياسية  الساحة  فإن  اآلن 
من خمسين حزباً، ومعظم هذه األحزاب يكاد 
األزمة  هذه  إن  السياسي صفراً،  وزنها  يكون 
القشة،  تشكل  الكردية  السياسية  األحزاب  بين 
القوى  تشتت  ألن  البعير،  ظهر  قصمت  التي 
الشعب  ذلك  يضع  شعب  أي  لدى  السياسية 
الصعب عليه  متاهة سياسية، ويصبح من  في 
الخروج منها، كما أن هذه المتاهة ستعيق حل 
المشاكل األخرى التي يعاني منها هذا الشعب 

بأكمله«.
تكاد  السياسية  »األحزاب  رشاد:  وأضاف 
االحزاب  هذه  فكل  السياسية،  مواقفها  تتطابق 
الكردي،  للشعب  بالحرية والديمقراطية  تنادي 
فلماذا  وإذا كانت األهداف والبرامج متطابقة، 
تعيش الحركة السياسية الكردية هذا التشرذم؟ 
ولماذا أصابها كل هذا الشرخ؟ إن هذه األسئلة، 
وغيرها تفرض على األحزاب السياسة اإلجابة 
الشعب  امام  المسؤولية  يتحملون  عليها، ألنهم 

الكردي.
 كما أن المرحلة المحلية والدولية الراهنة تعدّ 
فرصة تاريخية للشعب الكردي، وإن أضاعت 
فإن  يدها  من  الفرصة  هذه  الكردية  األحزاب 
التاريخ لن يرحمهم، والشعب سيحاسبهم، ألنهم 
بهذه التصرفات يهددون مستقبل شعب بأكمله 
ال  لذلك  األزل،  منذ  الفرصة  هذه  يتنظر  كان 
يلبي  الذي  الصحيح،  بالشكل  بد من استغاللها 

مطالب الشعب الكردي وطموحاته«.

يجب إرشاك العشائر يف 
محادثات الوحدة الكردية

التي  االجتماعات  »إن  حديثه:  رشاد  وأوضح 
بين  تكون  اآلن  حتى  الوحدة  بقصد  تجري 
العشائر  أشراك  دون  فقط  الرئيسيين  الطرفين 
يُحمل  الطرفين  من  طرف  كل  أن  كما  مثال، 
مسؤولية فشل هذه المفاوضات للطرف اآلخر، 
وهذا األمر لن يجدي نفعا، ألنه يُطل من عمر 
فيها  تدور  التي  المفرغة،  الحلقة  في  الدوران 

هذه المفاوضات«.
 وبين رشاد: »هناك عدة أمور يجب اتخاذها 
عملية  خطوات  المفاوضات  هذه  تخطو  لكي 
هي  األمور  هذه  وأبرز  الواقع،  أرض  على 
مشاركة العشائر فيها؛ ألن العشائر في منطقتنا 
يجوز  وال  األبرز،  االجتماعية  القوة  هي 
تجاهلها بهذا الشكل، الذي يجري اآلن، وذلك 

أن  من  بدال  األمر  يعيق  العشائر  تجاهل  ألن 
يحله، كما إن الجلسات، التي تُعقد يجب أن تُبث 
كي  مباشر؛  بشكل  التلفزيونية  القنوات  على 

يتابع الشعب ما يجري بخصوص الوحدة«.
الضامن  »إن  حديثه:  رشاد  محمد  واختتم 
هذه  عرقلة  في  كبيرا  دورا  يلعب  األمريكي 
أبدا،  كضامن  بدوره  يقم  لم  فهو  المفاوضات، 
االجتماعات  حضور  دوره  يتجاوز  لم  حيث 
استبعد  ال  أنني  كما  عملية،  أي خطوات  دون 
شأنها  من  فتنة  بخلق  الطاولة  تحت  من  قيامه 
االعتماد  يجب عدم  لذلك  المفاوضات،  عرقلة 

الكلي على الدور األمريكي«. 
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شمال وشرق سوريا، في مواجهة الهجمات والحروب النفسّية
عبد الكريم ساروخان 

بشكٍل  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  تتعرض 
أنواع  ألبشع  خاص  بشكٍل  آفا  وروج  عام 
الدولة  قبل  من  المنظمة  اإلرهابية  الهجمات 
التركية، وبدعم دولي ولو ضمنياً، والهدف هو 
وبوسائل  مستدامة،  وأزمات  صراعات  خلق 
دنيئة ليس فيها قيم أو احترام لقوانين الحرب، 
حرب  بل  تقليدية،  حرباً  ليست  نشاهده  وما 
التقليدية  الحرب  مصطلح  ألن  خاصة،  نفسية 
ينطبق على صراع يجري بين قوتين متكافئتين 
العدة والعتاد  أو على األقل بين قوتين تملكان 

بدرجة كافية.
بين  هي  الذاتية  اإلدارة  مناطق  في  الصراع 
سوى  تملك  ال  ديمقراطية  وقوى  شعوب 
تملك  وأنظمة  دول  وبين  محدودة،  إمكانيات 
بل  التقليدية،  الحرب  تشبه  فهي ال  لذا  الكثير، 
هي مقاومة ثورية في مواجهة الدكتاتوريات، 
يتخذ  سوريا  وشرق  شمال  منطقة  حالة  وفي 
العيش  إرساء  أجل  من  المشروع  الدفاع 
ومقاومة  والديمقراطية،  والكرامة  المشترك 
والصهر  واإلنكار  والقمع  واالستبداد  الظلم 

القومي.
الحرب التي فُرضت على مناطق شمال وشرق 
المشروع  تستهدف  خاصة  حرب  هي  سوريا 
الديمقراطي ككل، كما تستهدف ذهنية المجتمع 
عدم  من  حالة  وفرض  والبلبلة،  الفتن  لخلق 
ومن  والمجتمع،  الذاتية  اإلدارة  بين  الثقة 
اإلدارية  الشخصيات  استهداف  أساليبها  أسوأ 
تطوير  في  مهم  دور  لها  التي  والعسكرية 
المنطقة وتنظيم المجتمع، وبالتالي دفع السكان 
من  المنطقة  إلفراغ  الهجرة  إلى  وتشجيعهم 
سكانها األصليين، ضمن سياسة ممنهجة تدار 
من قبل أجهزة استخبارات في عواصم إقليمية، 
دراسات  مراكز  لها  تشن  التي  الحرب  هذه 
متخصصة، وقد جندت في سبيل ذلك اآلالف 
المنطقة،  الموظفين مهمتهم متابعة شؤون  من 

والعملية ككل تجري بتنسيق قوى بين مراكز 
وبأدوات  أخرى،  إقليمية  وعواصم  أنقرة  في 
واألكاذيب،  اإلشاعات  بث  يتم  حيث  محلية، 
وتركز على بعض الثغرات في الحياة العملية.

ويمكن رؤية كيف يتم ضخ المعلومات بغزارة، 
وكيف تبدأ الهجمات من أنقرة إلى دمشق، مع 
عبر  السموم  وبث  اإلرهابية،  الخاليا  تحريك 
وتدعمها  تشاركها  التي  التركية  الفضائيات 
هذه  وتقوم  والعربية،  الكردية  القنوات  بعض 
بتحليل  المتخصصة  االستخباراتية  المراكز 
مادة  وهمي  حدث  من  تجعل  وقد  المعلومات، 
اإللكترونية  والمواقع  الفضائيات  عبر  مهمة 
بها  فينشغل  االجتماعي،  التواصل  ومواقع 
هو  والهدف  الساعة،  قضية  وكأنها  المجتمع 

إلهاء الشارع بأمور ثانوية ال أهمية لها. 
الذاتية،  اإلدارة  تعاني  المثال،  سبيل  وعلى 
معيشية  ظروفاً  سوريا،  من  جزء  باعتبارها 
من  المفروض  الحصار  تبعات  حيث  صعبة، 
والدولية،  واإلقليمية  المحلية  األطراف  كافة 
معاناة  على  التركيز  تحاول  المراكز  تلك  لكن 
الذاتية تتعمد تجويع  المواطنين، وكأن اإلدارة 
الشعب، ورغم نواقصها وأخطائها، فإن اإلدارة 
األمن  ناحية  من  سوريّة  منطقة  أفضل  الذاتية 
بكثير  أفضل  فهي  العيش،  وسبل  واالستقرار 
من المناطق الخاضعة لحكومة دمشق، وكذلك 
وفصائلها  تركيا  تحتلها  التي  المناطق  من 
اإلرهابية، حيث يتوفر هنا األمان واالستقرار، 
المواد  تأمين  على  الذاتية  اإلدارة  وتعمل  كما 
تلك  بالفعل وفرت  العمل، وهي  وخلق فرص 
الفرص لمئات اآلالف من سكان المنطقة بدون 

أي فروقات قومية أو دينية.
وفي مناطق اإلدارة الذاتية أُنجز على األقل، ما 
بين )200-300( ألف وظيفة ما عدا أكثر من 
مئة ألف عسكري متطوع، باإلضافة إلى وجود 
يتلقون  شهيد  عائلة  ألف  عشر  اثني  من  أكثر 
الدعم، وبالطبع هذا ليس منة بل أن من واجب 
فهي  أفضل،  هو  ما  كل  تقديم  الذاتية  اإلدارة 

لخدمتهم،  المجتمع  هذا  أبناء  بين  من  خرجت 
ومن البديهي أن يكون هناك أخطاء ونواقص، 
لكن لن يستطيع أحد تشويهها لو وقفنا جميعاً في 
تستهدف وجودها  التي  الهجمات  تلك  مواجهة 
اإلدارة  إنجازات  من  العديد  ورغم  وتجربتنا، 
الذاتية إال أنه ال يتم التطرق لها، بل يتم التركيز 
على النواحي األخرى، مع محاولة غير موفقة 
دول  بظروف  الذاتية  اإلدارة  لمقارنة ظروف 
إلى  وبالنظر  السنين.  مئات  عمرها  أوروبية 
فقط  تتعلق  ال  التي  للمنطقة  الصعبة  الظروف 
من  يجري  بما  بل  وحدها،  سوريا  بظروف 
التي  األوكرانية  الروسية  الحرب  تداعيات 
العالم،  بلدان  في معظم  اقتصادية  أزمة  خلقت 
لألسعار  الجنوني  االرتفاع  فإن  هنا،  ومن 
عوامل  كلها  العملة،  وهبوط  التجارة  وتدهور 
على  تؤثر  كما  الذاتية،  اإلدارة  على  تؤثر 
الغير، ورغم ذلك حافظت اإلدارة الذاتية على 
بهدف  أساسية  أخرى  ومواد  المحروقات  دعم 

تخفيف الضغوط على المجتمع. 
شرسة  هجمة  نواجه  فنحن  األحوال،  وبكل 
الذاتية كما تستهدف  تستهدف مشروع اإلدارة 
عبر  ولكن  خطرة،  هجمة  وهي  وجودنا، 
التاريخ تؤكد التجارب أن الشعوب التي تقاوم 
آلة  أمام  االنتصار  بإمكانها  نفسها  عن  وتدافع 
الفتك والدمار، أما الشعوب التي تختار الخنوع 
واالستسالم فقد تباد وتنتهي، لذلك علينا رؤية 
مصاعب تلك الشعوب، وكيف دافعت عن نفسها 
في أقصى الظروف؟، وأصعبها، وبالتالي كيف 
انتصرت؟ هنا لن ندّعي تجاوز كل الظروف، 
يجب  وأيضاً  هو،  كم  الواقع  رؤية  ينبغي  بل 
فأن  الدولية واإلقليمية، وعليه  الظروف  رؤية 
إرادة الشعوب ومقاومتها غيرت وتغير الكثير 
أساليب  من  وتجعل  السياسية،  المعادالت  من 
وما  جدوى،  بدون  والخاصة  النفسية  الحرب 
الهجمات  كل  أمام  قسد  ومقاتالت  مقاتلو  فعله 
اإلنجازات  عن  الطرف  إن غض  مثال،  خير 
المسائل  بعض  على  والتركيز  والمكتسبات 
الثانوية، والتشهير ببعض الشخصيات بطريقة 

الهدف منها بات واضحاً، لكن  أنما  مقصودة، 
مع األسف البعض ينجر ويصبح أداة من غير 
حدثت  كلما  أنه  ندرك  أن  علينا  لذلك  وعي، 
علينا  المقابل  في  اإلشاعات  معها  تزداد  أزمة 

أن نثق باإلدارة.
الذاتية  اإلدارة  تعمل  أن  الممكن  غير  فمن 
بالضد من المصلحة العامة، ومن غير الممكن 
الدولة السورية  تتنازل عن مناطق لصالح  أن 
الحوار  عبر  تسعى  وهي  أخرى،  قوة  أي  أو 
التوصل إلى حل سياسي من خالل فتح قنوات 
وحريّاً  الخارج،  أو  الداخل  مع  سواء  جديدة 
بالمجتمع رؤية مخططات األعداء أيضاً، وهم 
يحاولون إغالق كل األبواب في وجهها ألنها 
باختصار معركة وجود في كافة الجبهات، وهذا 
ما يتطلب مجابهة كل الوسائل غير الشرعية، 
السياسية منها والثقافية واإلعالمية. وبناًء على 
ما سبق يجب أاّل نصدق أن مثالً كل موقع أو 
فبعضها  الوطنية،  للمصالح  تعمل  كردية  قناة 
بل  ذلك،  غير  تدّعي  أنها  رغم  األعداء  تخدم 
واستخباراتية  أمنية  مراكز  من  تدار  قد  أنها 
خبيرة في التضليل، وهي تُستهدف ويشن عليها 
هجمات بمختلف الوسائل، حيث يستغل في تلك 
الهجمات الدين أيضاً وألغراض سياسية، كما 
يتم استهداف المكونات وبشكٍل خاص المكون 
المكون  ذلك  وتأليب  شرخ  إلحداث  العربي 
تنفيذه  يستطيعوا  لم  وما  الذاتية،  اإلدارة  على 
في بدايات الثورة بمنطقة تل حميس وتل براك 
في  اآلن  تنفيذه  يحاولون  الحسكة  ومناطق 
وعي  لكن  الزور  ودير  والطبقة  ومنبج  الرقة 
المكونات أفشل تلك الهجمات حتى اآلن رغم 

خطورتها.
استهداف  وهي  مهمة  أخرى  مسألة  هناك 
السياسيين والمناضلين الذين لعبوا أدواراً مهمة 
حياتهم  تركوا  الذين  خاصةً  الثورة،  بداية  في 
الشخصية وتفرغوا للنضال وال يهمهم األموال 
مضحية  فدائية  روح  ويمتلكون  والمغريات، 
ال  أحزاب  قيادات  عكس  على  وقت  كل  في 
يهمها سوى مصالحها الشخصية والعائلية، وال 

أن بعض  أثبتت  الوثائق  العديد من  هناك  شك 
كردية،  أحزاب  على  تسيطر  التي  العائالت 
وتدّعي أنها متمسكة بالنهج القومي لها ماليين 
الدوالرات في البنوك الغربية، ورغم ما يعانيه 
وبدل  ومصائب،  ويالت  من  الكردي  الشعب 
تنهب  التي  العائالت  هذه  وتعقب  مالحقة  من 
منزالً  ولو  تملك  ال  شخصيات  استهداف  يتم 
الكثير من هذه  أن  نائية، بل  في قرية  صغيراً 
في  أجسادهم  من  بأجزاء  ضحت  الشخصيات 
معارك الحرية، إن مسألة تجنيد القّصر ضمن 
سوريا،  وشرق  شمال  في  الثورية  الشبيبة 
مسألة  هي  القنوات  بعض  في  لها  والترويج 
سوريا  قوات  أن  رغم  ومقصودة،  مدروسة 
ووقّعت  صراحةً  موقفها  أعلنت  الديمقراطية 
تحت  هم  من  تجنيد  تمنع  دولية  اتفاقيات  على 
قطعة  إلى  القّصر  ذهاب  لكن  القانونية،  السن 
أن  قبل  هناك  واحدة  لساعة  والبقاء  عسكرية 
الساعة  حديث  تصبح  قد  أهله  إلى  إعادته  يتم 

للقنوات المعادية.
الكردية  الوطنية  تحرير  حركة  وباختصار 
منطقة  في  ومؤثراً  قوياً  تنظيماً  اليوم  تملك 
الشرق األوسط واستطاعت إقامة أوسع تحالف 
مختلف  تمثل  التي  الديمقراطية  القوى  بين 
القوى  لذلك فإن استهدافها من قبل  المكونات، 
المعادية والدكتاتورية شيء طبيعي، والصراع 
نظام  بل مع  إقليمية  ليس محصوراً ضد قوى 
عالمي كان وما يزال مسؤوالً عن تشتت الكرد 
واالقتصادية،  السياسية  مصالحه  أجل  من 
فاألفكار القوموية والشوفينية من الناصرية إلى 
أنظمة  من  بدعم  كانت  كلها  والكمالية  البعثية 

دولية كانت تتحكم بالمنطقة.
الحروب  طريق  عن  الحركة  هذه  واستهداف 
التقليدية والقتل والدمار، وخالل األربعة عقود 
الماضية لم تفلح ولم تحقق لهم ما يصبون إليه، 
لذلك لجأوا إلى حروب من نوع آخر في كافة 
المجاالت، وباألخص الحرب النفسية والخاصة 
التي تستهدف ذهنية المجتمع بالدرجة األولى.

االحتالل التركي يعاود تقليص الوارد المائي إلى سوريا

عودة قروض السكن في 
لبنان »بشروط« بعد توقفها 

ألربعة اعوام

تغيُّر المناخ ُيرِبك إيقاع الطبيعة ويهدد الُنظم البيئية

مدينة  فيه مزارعو  يتحضر  الذي  الوقت  في   
أن  آملين  الصيفي،  الموسم  لزراعة  الرقة 
استأنفت  عقبات،  أي  دون  موسمهم  يبدؤوا 
مياه  منسوب  خفض  التركي  االحتالل  دولة 
الري  الفرات، فيما يحذر مسؤول مكتب  نهر 
في الرقة من كارثة إنسانية في حال استمرت 

المياه باالنخفاض.
مثل  عام،  كل  التركي  االحتالل  دولة  تختار 
هذا الوقت لخفض وارد مياه نهر الفرات تجاه 
مياه  وارد  تخفيض  على  عملت  فقد  المنطقة، 
جهة  أي  من  رادع  دون  أخرى  مرة  الفرات 
معنية، حيث وصل وارد مياه نهر الفرات في 

الوقت الحالي إلى 200م3.
بغداد  وحكومة  دمشق،  حكومة  وتستمر 
بصمتهما حيال انخفاض منسوب مياه الفرات، 

من  كل  بين  أُبرمت  التي  االتفاقية،  مخالفة 
تنص  التي   1987 وتركيا  والعراق  سوريا 
فيما  الثانية،  في  مكعب  متر  على ضخ 500 
تقدر نسبة المياه المتدفقة من النهر في الوقت 
ويستمر  فقط،  مكعب  200متر  بـ  الحالي 

باالنخفاض.
التقت وكالة هاوار رئيس قسم  وبهذا الصدد، 
التشغيل في لجنة الزراعة والري بالرقة، شيخ 
وخاصة  عام  كل  »في  قال:  الذي  خليل،  نبي 
في فصل الصيف، تقوم تركيا بخفض الوارد 
الوراد  الفرات؛ قبل شهرين كان  لنهر  المائي 
300و350  يقارب  الفرات  لنهر  المائي 
الحالي  الوقت  في  أما  الثانية،  في  مكعباً  متراً 

انخفضت إلى 200م3«.
تركيا  »هدف  أن  إلى  خليل  نبي  شيخ  وأشار 

والزراعة،  المنطقة  اقتصاد  الضغط على  هو 
في  يعملون  المنطقة  أهالي  معظم  أن  خاصةً 
استمر  حال  وفي  المواشي،  وتربية  الزراعة 
هذا العمل من قبل تركيا فهو ينذر بكارثة على 
المستوى  على  سوريا،  وشرق  شمال  أهالي 

االقتصادي واالجتماعي«.
المياه  تأمين  نحاول  اليوم  »نحن  وأوضح 
يتضرر  ال  كي  للمزارعين،  مناسبة  بكميات 
كافة  المزارعين  مطالباً  الحالي،  القمح  موسم 
المزارعين  حاجة  تسد  كي  المياه،  هدر  بعدم 

في المنطقة«.
حديثه،  ختام  في  خليل  نبي  شيخ  وطالب 
المنظمات الدولية والحقوقية بالتدخل السريع، 
وإيقاف تحكم دولة االحتالل التركي بمنسوب 

مياه نهر الفرات.

ألقت األزمة االقتصادية والنقدية، التي تفاقمت 
على  بظاللها  سنوات،  ثالث  منذ  لبنان  في 
يبحث  التي  الصغيرة،  السكنية  الشقق  سوق 
عنها أصحاب الدخول المنخفضة، فيما صرح 
ستعود  السكنية  القروض  أن  بارز،  مسؤول 

خالل أسابيع.
وبدأت أزمة قروض اإلسكان تلوح في األفق 
في لبنان منذ نحو أربعة سنوات، أي مع بداية 
طالبي  طلبات  في  البت  توقف  ثم   ،2018
القروض كليا عام 2019، مع اشتداد األزمة، 

ونقص التمويل وهبوط قيمة الليرة اللبنانية.
ويقول مواطن لبناني: إنه تقدم بطلب للحصول 
على قرض لشراء شقة قبيل األزمة، وال يزال 

ينتظر حتى اآلن بينما تراجعت قيمة راتبه.

األولوية للخبز ثم الخبز يف لبنان

لبنانية  مواطنة  تأسف  نفسه،  المنحى  وفي 
عربية«،  نيوز  »سكاي  لموقع  حديثها  خالل 
لعدم حصولها على قرض سكني بسبب توقف 
السكن  على  مجبرة  زالت  ال  وهي  القروض، 
مصرف  قروض  إن  قائلة:  ذويها،  منزل  في 

اإلسكان حكر على الطبقة الميسورة.

نفي من رئيس مرصف اإلسكان

العام  المدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  لكن 
حبيب،  أنطوان  لبنان  في  اإلسكان  لمصرف 
ينفي في حديث لموقع »سكاي نيوز عربية«، 
أنه موجه  الميسورة، مؤكدا  للطبقة  تقديم دعم 

لذوي الدخل المحدود.
اإلسكان  مصرف  »قروض  أن  حبيب،  وأكد 
ستعود بعد 45 يوما، حيث سيبدأ قبول طلبات 
الحصول على قرض لشراء شقة، لكن بشرط 
أال تزيد مساحتها على 120 مترا مربعا، وأن 
تقع في األطراف وليس في العاصمة والمدن، 

القرى  في  البقاء  على  السكان  مساعدة  بهدف 
والحد من هجرتهم إلى المدينة«.

وكشف حبيب، أن سقف القرض سيبلغ مليار 
دوالر(  ألف   37 يعادل  ما  )أي  لبنانية  ليرة 
حسب سعر الصرف الحالي للدوالر، وسيقسط 

لثالثين سنة بفائدة خمسة بالمائة.
كما يقول حبيب إنه »سيتم اإلعالن عن قرض 
لبنانية  ليرة  مليون   400 وقيمته  منزل  ترميم 
سعر  حسب  دوالر  ألف   15 يعادل  ما  )أي 
بفائدة  الحالي(، ومدته عشر سنوات  الصرف 

خمسة بالمائة«.

سؤال التمويل

مصرف  قروض  تمويل  مصادر  عن  أما 
وذاتية  داخلية  مصادر  فهناك  اإلسكان، 
القرض  على  حبيب  يعول  حيث  وخارجية، 
للتنمية  العربي  الصندوق  من  الممنوح 
االقتصادية، واالجتماعية ومقره الكويت، الذي 
قدم للبنان 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 

165 مليون دوالر.
لكن المسؤول يطالب الدولة ممثلة في رؤساء 
الجمهورية، والوزراء والنواب، أن تسعى مع 
الكويت لتسييل هذا القرض وتحويل المبلغ إلى 

لبنان لتبدأ عملية منح القروض السكنية.
رفع  اإلسكان  مصرف  أن  إلى  حبيب،  ولفت 
تقديره للحد األدنى لألجور من 675 ألف ليرة 
ليرة  ألف  و750  ماليين  ستة  نحو  إلى  حاليا 
)أي 250 دوالر حسب سعر الصرف الحالي( 
وهو  السكني،  القرض  من  سيستفيدون  للذين 
حسب  المحدود  الدخل  لذوي  الواقعي  المبلغ 
الواقع االقتصادي، مؤكدا أن من يزيد دخلهم 
على 20 مليون ليرة لن يتمكنوا من الحصول 
على قرض سكني ألن مصرف اإلسكان يهدف 

لدعم محدودي الدخل.
وكاالت

تتعرض بالد الشام منذ منتصف )آذار( الماضي 
في  معتادة  غير  متتالية  قطبية  منخفضات  إلى 
الفترة  هذه  وتقترن  السنة.  من  الوقت  هذا  مثل 
فصل  بانتهاء  للمنطقة  الشعبي  الموروث  في 
وإزهار  الحرارة،  درجات  وارتفاع  األمطار، 
يُقال  حيث  الشتوي،  الُسبات  وانتهاء  النباتات 
»إذا طلع سعد السعود، ذاب كل جمود، واخضّر 
كل عود، وانتشر كل مبرود«، كما يُقال أيضاً 
»بسعد الخبايا، بتطلع الحيايا وبتتفتَّل الصبايا«.

الشتاء  يمتد فصل  الشعبي،  الموروث  وبحسب 
على  تتوزع  يوماً  خمسين  إلى  الشام  بالد  في 
الذابح،  )سعد  متساوية  زمنية  فترات  أربع 
تصف  الخبايا(  سعد  السعود،  سعد  بلع،  سعد 
ودورة  الجو  ألحوال  المعتادة  المشاهدات 
الشعوب  ولجميع  الحية،  والكائنات  الطبيعة، 
خبراتها وتجاربها الخاصة، التي تصف مظاهر 
المتحدة  الواليات  ففي  بالمناخ،  المقترنة  الحياة 
يُقال مثالً »عندما ترى الحور يُزهر في جبال 
من  تنهض  التي  الرمادية  الدببة  احذر  روكي، 

سباتها«.
 

املناخ ودورة حياة الكائنات

الطبيعية  الظواهر  علم  أو  الفينولوجيا،  يدرس 
)Phenology( العالقة بين المناخ، والظواهر 
األوراق  ظهور  كتاريخ  الدورية،  األحيائية 
والزهور، وبدء الطيور هجرتها، وتوقيت تغيُّر 
ألوان أوراق األشجار وتساقطها، وفترة وضع 
تكاثر  وموعد  لبيضها،  والبرمائيات  الطيور 

الحيوانات.
حساسة  الظواهر  هذه  من  العديد  ألن  ونظراً 
خاصةً  المناخ،  في  الصغيرة  للتغيُّرات  جداً 
الفينولوجية  للسجالت  يمكن  الحرارة،  درجات 
أن تكون بديالً مفيداً لبيانات درجة الحرارة في 
علم المناخ التاريخي، ال سيما في دراسة تغيُّر 
المناخ واالحترار العالمي. فمنذ سنوات، جرى 
أوروبا،  في  الكروم  زراعة  سجالت  استخدام 
التي تعود إلى أكثر من 500 سنة، إلعادة تكوين 

سجل لدرجات حرارة موسم النمو الصيفي.
وفي اليابان، يعلن إزهار الكرز البري )ساكورا( 
في  رئيسي  حدث  وهو  الربيع،  فصل  بدء  عن 
بإزهار  تاريخ االحتفال  اليابانية، ويعود  الثقافة 
الميالدي، حيث  العام 712  إلى حوالي  الكرز 
مدينة  في  القديمة  والسجالت  اليوميات  تحتفظ 
عام  منذ  اإلزهار  ومشاهدات  بمواعيد  كيوتو 
اإلزهار  كان  سنة،  مدى 1200  وعلى   .812
يبداً من أواخر)آذار( ويمتد حتى أوائل )أيار(، 
التاسع عشر أصبح  القرن  ولكن منذ ثالثينيات 
اإلزهار يحصل في مواعيد أبكر بسبب ارتفاع 

درجات الحرارة.
ويتسبب تغيُّر المناخ في إبطاء أو تسريع إيقاع 
البيولوجي،  ع  التنوُّ يهدد  قد  نحو  على  الطبيعة 
االهتمام  ذات  الناشئة  القضايا  تقريره عن  ففي 
برنامج  يلفت  أسابيع،  قبل  صدر  الذي  البيئي، 
دور  إلى  النظر  )يونيب(  للبيئة  المتحدة  األمم 
تغيُّر المناخ في إرباك أنماط دورة حياة األنواع 
هذه  معالجة  إلى  ويدعو  والحيوانية،  النباتية 
البيئي  التواصل  استعادة  خالل  من  المشكلة 
غازات  انبعاثات  وخفض  البيولوجي،  ع  والتنوُّ

االحتباس الحراري.
ويشير التقرير إلى أهمية التوقيت في الطبيعة، 
إذ يُفترض بصغار الطيور أن تفقس عندما يكون 
الحشرات  وتصبح  لتغذيتها،  متاح  طعام  هناك 
وتغيّر  المضيفة،  النباتات  تزهر  عندما  نشطة 
األرانب الثلجية لونها من األبيض إلى البني مع 
ذوبان الثلوج، ونظراً ألن درجات الحرارة لها 
تأثير واضح على هذه اإلشارات، فإن التحوالت 
بين  من  الماضية هي  العقود  طيلة  الفينولوجية 
أكثر نتائج تغيُّر المناخ العالمي وضوحاً، خاصةً 

في المناطق المعتدلة والقطبية.
وال تعدّ درجات الحرارة المتغيّر البيئي الوحيد، 
خطوط  فعند  الفينولوجيا،  على  يؤثر  الذي 
العرض العليا هناك متغيّر حرج آخر هو الفترة 
كثيراً  يتباين  الذي  النهار،  طول  أو  الضوئية 
هذه  عند  الواقعة  المناطق  ففي  المواسم،  بتغيُّر 
الخطوط تحتاج بعض النباتات والحشرات إلى 
)تبريد  المنخفضة  الحرارة  درجات  من  موجة 
شتوي( لالستجابة جيداً لدرجات الحرارة األكثر 
دفئاً، كما ترتبط هجرة األسماك بدرجة حرارة 
في  الحية  األنواع  وتُبدي  الضوء،  وفترة  الماء 
فينولوجية  استراتيجيات  االستوائية  المناطق 
متنوعة، حيث يمكن أن تؤدي العوامل المختلفة، 
الرطوبة  وتوافر  والجفاف  المطر  ذلك  في  بما 
والتعرض الغزير ألشعة الشمس، إلى بدء دورة 

حياة جديدة تقل عن 12 شهراً.
 

استجابات متباينة

الفينولوجية  التغيُّرات  حول  القلق  يثير  ما 
األنواع  أن  هو  المناخ،  لتغيُّر  واالستجابة 
المترابطة في نظام بيئي معيّن قد ال تتحول في 
دراسات  وكانت  نفسه،  المعدل  أو  ذاته  االتجاه 
تفصيلية حول مراحل دورة الحياة المختلفة عبر 
مجموعة واسعة من األنواع النباتية والحيوانية 
كبيرة،  فينولوجية  تفاوتات  وجود  عن  كشفت 
بين  التطابق  عدم  يؤثر  المثال،  سبيل  وعلى 
المفترس والفريسة داخل شبكة الغذاء على نمو 
وينعكس  بقائهم،  ومعدالت  وتكاثرهم  األفراد 
النظم  وسالمة  الحية  األنواع  تعداد  على  ذلك 

البيئية ككل.
بسبب  الفينولوجية  التحوالت  عن  الكشف  تم 
دورة  من  متنوعة  مجموعة  في  المناخ  تغيُّر 
واإلزهار  التكاثر  فيها  بما  الكائنات،  حياة 
والسبات  واالنسالخ  واإليراق  والبرعمة 
من  الداعمة  البيانات  وتأتي  وغيرها،  والهجرة 
الفينولوجية  التحوالت  تقارن  التي  الدراسات 
التي  الحية،  األنواع  من  كبيرة  مجموعات  بين 
تم تسجيل األحداث الفنولوجية الخاصة بها على 

فترة زمنية طويلة في نصفي الكرة األرضية.
الطيور  على  أجريت  التي  الدراسات  وتقدم 
على  يؤثر  الذي  التطابق  عدم  على  وافياً  دليالً 

تحتاج  المثال،  سبيل  فعلى  الناجح،  التكاثر 
األبقع  الذباب  خّطاف  مثل  الطيور،  من  أنواع 
عندما  فراخها  تفقس  أن  إلى  الكبير،  والقرقف 
تكون إمداداتها الغذائية من اليرقات أكثر وفرة، 
وعندما تكون فترة ذروة اإلمداد الغذائي قصيرة 
الصحيح  التوقيت  يصبح  أسابيع،  لبضعة  تمتد 
تحديد  إلى  بالغ األهمية، وتحتاج طيور أخرى 
الشاطئية  الهجرة  مع  بدقة  تكاثرها  توقيت 
لفرائسها الرئيسية، مثل أسماك الُطعم الصغيرة.
الفينولوجية  االستجابات  أن  األبحاث،  وتُظهر 
البيئات  في  أسرع  بشكل  تحدث  المناخ  لتغيُّر 
وتستجيب  اليابسة.  على  منها  البحرية 
العوالق  من  المختلفة،  البحرية  المجموعات 
الفينولوجية  للتغيُّرات  األعلى،  المفترسات  إلى 
بمعدالت مختلفة، مما يشير إلى أن تغيُّر المناخ 
المحيط  مجتمعات  في  تطابق  عدم  يسبب  قد 

الحية بأكملها.
األرضية  البيئية  النُظم  عبر  االحترار  ويؤثر 
ونُظم المياه العذبة والبحرية، ما ينعكس في نهاية 
على  تعتمد  التي  الحية  األنواع  على  المطاف 
المهاجرة  األسماك  مثل  المختلفة،  البيئية  النظم 
الحشرات  من  والعديد  والبحار  األنهار  بين 
والبرمائيات والطيور، التي تعتمد مراحل دورة 

حياتها على كل من النظم األرضية والمائية.
الطبيعة  إيقاع  لتغيُّر  االستجابات  أن  حين  وفي 
بفعل تغيُّر المناخ موثقة إلى حٍد بعيد، فإن آثارها 
على  وعواقبها  الحية  المجموعات  تعداد  على 
القطب  ففي  أكبر،  اهتماماً  تتطلب  البيئية  النظم 
تسريع  في  االحترار  تسبب  مثالً،  الشمالي، 
ذوبان الجليد وتبكير ظهور الغطاء النباتي الذي 
تتغذى عليه إناث وصغار الوعول، ومع والدة 
أعداد  تراجعت  االعتيادي  موسمها  في  اإلناث 

الوعول بنسبة 75 في المائة لقلّة الغذاء.
وتشّكل االستجابات الفينولوجية في المحاصيل 
في  الغذاء  إلنتاج  تحدياً  الموسمية  للتغيُّرات 
المثال،  سبيل  وعلى  المناخ،  تغيُّر  مواجهة 
يؤدي إزهار أشجار الفاكهة في موعد مبكر ثم 
خسائر  إلى  الموسم  آخر  في  للصقيع  تعرضها 
كما  البساتين.  ألصحاب  كبيرة  اقتصادية 
التكيُّف  تعقيد  إلى  الفينولوجية  التحوالت  تؤدي 
الزراعي الذكي مناخياً للمحاصيل الرئيسية في 

جميع أنحاء العالم.
من  إال  الفينولوجية  التحوالت  تحديد  يمكن  ال 
مؤسسات  وتعمل  األجل،  الطويلة  السجالت 
غير  ومنظمات  وحكومات  وجامعات  علمية 
التي  الفينولوجية،  البيانات  جمع  على  حكومية 
األكثر  والمواقع  الحية،  األنواع  بتحديد  تسمح 
نظرة  البيانات  توفر  كما  للخطر.  عرضةً 
المسموح  االحترار  معدالت  حول  استشرافية 
األهداف  دعم  أجل  من  اإليكولوجية  للنظم  بها 
المعلنة في اتفاقية باريس لمواجهة تغيُّر المناخ.
ع الحيوي، وإيقاف  إن الحفاظ على سالمة التنوُّ
البيئية،  النُظم  استعادة  ومتابعة  الموائل  تدمير 
الطبيعية  الموارد  دعم  في  تساعد  عوامل  كلها 
التي نعتمد عليها، ولن تؤتي تدابير الحفظ هذه 
ثمارها ما لم يكن هناك عمل مؤثر في الحدّ من 
انبعاثات غازات الدفيئة، وإعطاء الطبيعة وقتاً 

كي تسترجع إيقاعها وتحقق تناغمات جديدة.
وكاالت


