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ُأْولـَى ضحــايا  الحـقـيـقة 
المـؤامرة نظــرية 

انتفاضات جماهيرية وإدانات رسمية للهجمات التركية األخيرة

بموافقة وصمت دولي يكرر المحتل التركي أفعاله اإلجرامية بحق شعوب شمال وشرق سوريا، فيصاعد مجازره وجرائمه 
كيفما شاء، باستخدام طائراته الحربية، فارتكب مؤخرًا مجزرة في ديرك راح ضحيتها مدنيون، تضاف إلى سجله اإلجرامي 

الدموي، ومقابل هذه الهمجية تخرج الشعوب في انتفاضة استنكار وشجب بمبدأ حرب الشعب الثورية. 

نظرية املؤامرة، مصطلح يستخدم لشرح حدث، 
قصة  نسج  على  اعتماداً  موقف  أو  قضية،  أو 
مؤامرة، وتتضمن املؤامرة أفعاالً عنيفة، ومضرة، 
وتعتمد  أفراد،  أو  منظمة،  أو  حكومة،  تنفذها 
مع  تتوافق  ال  تفسيرات  تقدمي  على  النظرية 
الوقائع، واألسباب احلقيقية، وهناك تعريفات أخرى 
أوضحها مجموعة من املعرفني للمصطلح، كل 

حسب وجهة نظره،...8 

استفاقت عدة مناطق في شمال وشرق سوريا، على قصف طائرات حربية تابعة جليش االحتالل التركي، بعد منتصف ليلة السبت، 
وطال قصف االحتالل املدنيني، واملؤسسات املدنية، والعسكرية، واستنكاراً لهذه اجلرائم نددت العديد من اجلهات الرسمية بالعدوان، 
كما خرج مواطنو أغلب املناطق في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مظاهرات عارمة، ضد سياسة اإلبادة بحق شعوب املنطقة، 

وقد بني املشاركون فيها، أن حرب الشعب الثورية مستمرة في وجه تهديدات االحتالل التركي، وأالعيبه، وممارساته اإلجرامية...5

تعيش »فوزة خلف الناصر« )67عاماً(، 
منبج  مخيم  في  أيتام  تسعة  مع 
الشرقي اجلديد، في خيمة تُرقع فيها 
منذ بدء الشتاء لتحميهم من األمطار 
التي  للمساعدات  انعدام  شبه  مع 

تُقدم لها من املنظمات.

وخّلفت األزمة السوريّة، التي اندلعت 
قبل أكثر من عقد عدداً كبيراً من األيتام 
كليهما،  أو  أبويهم  أحد  فقدوا  الذين 
ليعيشوا بني معاناة الضياع واحلاجة، 

في ظل غياب جهات ترعاهم.

التي  واحلرب  الهجرة  سنوات  تقاذفت 
من  وعائلتها،  »فوزة«  البالد  في  دارت 
مسكنة  إلى  ثم  خناصر  إلى  حريتان 
في ريف حلب، ليستقر بها احلال في 

مكانها احلالي.

الشقاء في تقاسيم ُمحّياها،  يظهر 
فقد حفر الزمان أخاديداً في وجناتها، 
الرثة  ومالبسها  اخلشنتني،  ويداها 

البالية توحي بسوء حالها املادي.

مع مرور الزمن وجدت املسنة نفسها 

اعتنت  األطفال،  هؤالء  عن  مسؤولة 
اخلمسة،  الوحيد  ابنها  بأطفال  بدايًة 
الذي لم تعثر على أثر له في إعزاز، حني 
تركيا،  في  والعمل  السفر  ينوي  كان 

فقدَ حياته في انفجار.

مسؤولية أثقلت كاهلها

ولتكتمل فاجعتها، بعد أن فقد زوجها 
حياته بنوبة قلبية، كمداً على فقدانه 
الفقد  من  أملاً  لها  اآلخر  ليترك  ولده، 
ومسؤولية أثقلت كاهلها، إذ ترك لها 
األخرى،  زوجته  من  بنات  أربع  زوجها 

إضافًة ألطفال ابنها.

حني  للمسنة  كان  األكبر  األلم  لكن 
أوالدهن،  وضرتها  ابنها  زوجة  تركت 
وتزوجن من آخرين، حينها لم يطاوعها 
قلبها للتخلي عن هؤالء األيتام، وقررت 

احتوائهم واالهتمام بهم.

باتت فوزة، تتخّوف على مصير هؤالء 
األوالد  َسُيترك  ن  »ملمِ التسعة،  األطفال 
من بعدي إذا أصابني شيء، ما عندهم 

غير اهلل وأنا«.

تعود فوزة بذاكرتها إلى سنوات خلت، 
»نركض  مسكنة،  من  نزحت  حني 
داعش  ومرتزقة  احلقول  اخلوف في  من 

يطاردونا«.

تتابع حديثها وتتحّسر تارةً، وتارةً أخرى 
في  دمعتها  وحتبس  كفيها  تُقلب 
أحداقها، يشير هذا احلال إلى عجزها 
حلظات  وبني  عليها،  املسؤولية  وثقل 
عازمة  ألخرى  وجهها  مالمح  تتغير 

وقوية، تقول: »ما أتركهم«.

األيتام  من  أربعة  فوزة  سّجلت  اآلن، 
تعليمهم،  ليتابعوا  املدارس  في 
وبلهجتها العامية تقول: »بدي اطلع 

من خطيتهم«.

قّلة الدعم في اخمليم

اخمليم،  في  الدعم  قلة  من  وتشتكي 
في البداية كانت املنظمات تدعمهم، 
من  كبيراً  قسماً  ظهرها  عن  وحتمل 

املسؤولية، ولكن منذ عامني لم يتم 
غذائية  سلة  سوى  دعم  أي  تقدمي 
شهرية ُتسح من قائمتها كل فترة 

سلعة.

في  اخمليمات  في  القاطنون  ويعيش 
منبج أوضاعاً معيشية سيئة، بسبب 
يحصلون  الذي  اإلنساني  الدعم  قلة 
عليه من املنظمات، وشح املساعدات 
أو حتى انقطاعها بشكٍل نهائي أحياناً.

حاولت املسنة أن تعمل لتعيل األيتام، 
رغم أنها ال تقوى على العمل لتقدمها 
وسجلت  مجبرة،  ولكنها  السن،  في 

اسمها لكي تعمل بتنظيف اخمليم.

لتقدمها  بالرفض  قوبمِل  طلبها  لكن 
بالعمر من املنظمة التي كانت تُعنى 
بأعمال التنظيف، وكان يعتمد الكثير 
بالتنظيف  العمل  على  السكان  من 

لتأمني بعض حاجياتهم.

ومثل حال فوزة الناصر، الكثيرات من 
املهجرات، من أرامل وغيرهن من النساء 
معيشية  صعوبات  يواجهنَ  الالتي 
في  قاسية  إنسانية  وأوضاعاً  صعبة 

مخيمات الهجرة.

وكالة نورث برس

ُمنحت جائزة »روبرت بدنتر« للمحامية 
في مجال حقوق  والناشطة  اإليرانية 
ملكافحتها  ستوده  نسرين  اإلنسان 

عقوبة اإلعدام.

نسرين  اإليرانية  الناشطة  حصلت 
بدنتر«  »روبرت  جائزة  على  ستوده 
إيران،  في  اإلعدام  عقوبة  ملناهضتها 
وحذرت في رسالتها من حكم اإلعدام 
االحتجاجات  خالل  املعتقلني  بحق 

األخيرة.

ملناهضة  الثامن  العاملي  املؤتر  منح 
األربعاء  د  ُعقمِ الذي  اإلعدام،  عقوبة 
برلني  في  الثاني/نوفمبر،  تشرين   16

أيام، وحضره 1500  واستمر ملدة ثالثة 
األخير  يومه  في  دولة؛   125 من  ممثل 
جائزة »روبرت بدنتر« للمحامية اإليرانية 
اإلنسان  في مجال حقوق  والناشطة 

نسرين ستوده.

رسالتها  في  ستوده  نسرين  وقالت 
نسرين  »أنا  املؤتر:  إلى  أرسلتها  التي 
سياسية  وسجينة  محامية  ستوده، 
في إيران، أطلب من العالم أجمع ومن 
وآذان  عيون  يكون  أن  الكونغرس  هذا 

اإليرانيني في هذه األيام الصعبة، األيام 
التي حكموا فيها ظلماً على الشباب 
القانوني  حقهم  استخدموا  الذين 
باملشاركة في االحتجاجات؛ باإلعدام«.

وأضافت: »يا لها من فرصة جيدة جلعل 
صوتنا مسموعاً للعالم أجمع، وخاصًة 
هذه  في  املرموق  الكونغرس  قبل  من 
األيام التي ألقت فيها أحكام اإلعدام 
في  احملتجني  شبابنا  على  بظاللها 

إيران«.

ستوده  نسرين  احملامية  تتمكن  ولم 
من حضور املؤتر بسبب اعتقالها في 
عام 2019، لدفاعها عن نساء إيرانيات 
اإلجباري،  احلجاب  خللع  اعتقالهن  مت 
فتسّلم جائزتها مدير منظمة حقوق 
اإلنسان اإليرانية محمود أميري مقدم، 

كما قرأ رسالتها بالنيابة عنها.

وكالة أنباء املرأة

داخل خيمتها الممزقة، والتي ال تقي من شمس الصيف الحارقة وبرد الشتاء القارس 
م فوزة تسعة أيتام ترعاهم كيف يواجهون صعوبات الحياة من فقدان 

ّ
عل

ُ
وأمطاره، ت

ة في الطعام والشراب.
ّ
وحرمان وقل

وجدت نفسها مسؤولة عنهم.. ُمسّنة تهتم بـ تسعة أيتام في مخيم بمنبج

ين ستوده تتسّلم جائزة »روبرت بدنتر« لجهودها في مكافحة عقوبة اإلعدام... المعتقلة نسر

تكرار المجازر التركية برعاية دولية

بعدسة: دعاء يوسف

أحد الشهود: 
الديمقراطي الكردستاني يعتقل شبان 

روج آفا لوطنيتهم
وموافقة  مسايرة  أصبحت  الكردستاني،  الدميقراطي  احلزب  ممارسات 

مع  تواطئه  عبر  وذلك  وجدوا،  أينما  الكرد  ضرب  في  تركيا  خملططات 

اخملططات التركية االحتاللية في أجزاء كردستان األربعة، ودعمها حملاربة 

الكريال، وبهذا أصبح املنقذ لألجندات التركية....3
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التركي  اجلوي  القصف  على  تعقيباً 
ملناطق عديدة في شمال وشرق سوريا 
وباشور كردستان، منذ ليلة السبت 19 
تشرين الثاني اجلاري أصدر مجلس مؤتر 
ستار بياناً يوم األحد 20 تشرين الثاني 
الهجمات،  تلك  فيه  استنكر  اجلاري، 

ودعا الشعب إلى االنتفاضة.

وأدان اجمللس القصف التركي الهمجي: 
شمال  في  عديدة  مناطق  »تعرضت 
وشرق سوريا، وجنوب كردستان لقصف 
وحشي همجي ممنهج لطائرات حربية 
جنوب  قنديل  من  كل  في  تركية، 
ومدينة  وديرك،  والشهباء،  كردستان، 
داعش  تنظيم  هزمت  التي  كوباني، 
اإلرهابي، وحتررت بفضل دماء آالف من 
هذه  أسفرت  حيث  األبطال،  أبنائها 
الهجمات باستشهاد وجرح عدد من 

املواطنني«.

وأضاف: »هجمات دولة االحتالل التركي 
مستمرة على شعب ومناطق شمال 
روج  ثورة  بداية  منذ  سوريا،  وشرق 
الطائرات  عبر  احلالي  وقتنا  وحتى  آفا 
املسّيرة، والطائرات احلربية، وذلك لبّث 
الرعب واخلوف في قلوب أهالي املنطقة 
وال  وحقوقهم،  بثورتهم  املتمّسكني 

يتراجعون عن مشروعهم«.

تهدف  الهجمات  هذه  أن  أكد،  كما 
»لضرب االستقرار، بالتزامن مع اقتراب 
مبيناً  التركية«،  الرئاسية  االنتخابات 
ترتكبها  الوحشية  الهجمات  »هذه 
العالم  مرأى  على  التركية  الدولة 
أجمع، وتلتزم الدول العاملّية الصمت، 

حيال هذه املمارسات والهجمات«.

وأوضح اجمللس في بيانه »الدولة التركية 
عبر  الكرد  إبادة  دائماً  أرادت  لطاملا 
التاريخ، فهي تهاجم الشعب الكردي 

وكردستان بكل السبل«.

ستار،  مؤتر  منسقية  »فإننا  وقال   
نرفض استمرار هذه األعمال العدائية 
صارخاً  انتهاكاً  ُتثل  التي  اإلرهابية، 
واإلنساني،  الدولي  القانون  لقواعد 
لألمن  مباشراً  تهديداً  وتشكل 

واالستقرار«.

اخلروج  علينا  »يجب  البيان:  ودعا 
االنتفاضة  ألجل  الساحات،  إلى 
التي  اجلماعية،  اإلبادة  هجمات  ضد 
على  التركي  االحتالل  دولة  تنفذها 
وتستهدف  كافة،  كردستان  أراضي 
من  باملدنيني،  املأهولة  اآلمنة  املناطق 
الكردي  الشعب  على  القضاء  أجل 
ثورة  في  حققها  التي  واملكتسبات 

اجلرائم  تنال هذه  »لن  آفا«، مؤكداً  روج 
الوحشية من عزمية شعوب املنطقة 
وصون  حريتها  لتحقيق  تناضل  التي 
كرامتها، وستدفع بالشعب للمضي 
ثورته  أهداف  حتقيق  سبيل  في  قدماً 

املباركة«.

التي  الدولية  »القوى  بشدة  أدان  كما 
دولة  لطائرات  اجلوي  اجملال  فتحت 

»التحالف  وطالب  التركي«،  االحتالل 
احلقوقية  الهيئات  وجميع  الدولي 
خطوات  باتخاذ  اإلنسانية  واملنظمات 
وجرائم  اعتداءات،  ضد  ملموسة 
االحتالل التركي املتكررة، وتوثيق هذه 
اإلنسانية،  بحق  البشعة  األعمال 
اجلوي  اجملال  وإغالق  جوي  حظر  وفرض 

أمام الغارات اجلوية التركية«.

ختام  في  ستار  مؤتر  مجلس  وأكد 
حتى  النضال  »تصعيد  على  بيانه، 
كون  التركية؛  اخملططات  إفشال 
املقاومة والنضال هما احللني الوحيدين 
للعيش بسالم« وعاهد، »سنبذل كامل 
جهدنا للحفاظ على مكتسبات ثورتنا، 
وسندافع عن أرضنا بكل عزمية وإصرار«.

أروى أحمد الصالح   

 إن العنف ضد املرأة “النساء والفتيات” 
هو أحد أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان 
عاملنا،  في  وتدميراً  واستمراراً  انتشاراً 

فما العنف املمارس ضد املرأة…؟؟؟

املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  عرّفت 
العنف ضد املرأة، بأنه: أي اعتداء ضد 
املرأة مبني على أساس اجلنس، والذي 
جسدياً  أملاً  أو  إيذاءً  للمرأة  يسبب 
أيضاً  ويشمل  نفسياً،  أو  جنسياً  أو 
والضغط،  االعتداء،  بهذا  التهديد 
واحلرمان التعسفي للحريات، سواء ذلك 
في احلياة العامة أم اخلاصة، هذا وال يزال 
التفريق بني اجلنسني قائماً في أنحاء 
املساواة  حتقيق  يتطلب  لذا  العالم، 
بذل جهود  املرأة  اجلنسني، وتكني  بني 
التمييز،  لهذا  للتصدي  نشاطا  أكثر 
والعنف املمارس ضدها في نطاق األطر 
القانونية، وما نصت عليه املادة األولى 
اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعالن  من 
ومتساوين  أحرارًا  الناس  جميع  “يولد 
في الكرامة واحلقوق، أي اجلنسني املرأة 
والرجل” إال أننا جند العكس في معظم 
أصقاع العالم، ما زال العنف ضد املرأة 

ممارساً بأنواعه كافة.

إال اننا عند البحث في اجملتمع الطبيعي، 
والعودة إلى تاريخه، جند أن اآللهة األم 

اجملتمع،  تدير  أن  بجدارة  استطاعت 
مبدأ  حتت  احلياة  جوانب  في  وتقوده 
الكل أو ال شيء، في جو من التعايش 
جميع  بني  واملساواة  واحلب،  السلمي، 
األفراد دون حقد أو عداوة في منط حياة 
الكالن، وبالرغم من مقاومتها للحفاظ 
أن  إال  ضياعه  وعدم  مجتمعها،  على 
أن  ومكره  بدهائه  استطاع  الرجل 
يسلبها ألوهيتها ومكانتها املقدسة 
كثيرة،  قيودا  عليها  ويفرض  تدريجيا، 
العنف  أساليب  إلى  باللجوء  وبدأ 
هذا  يتجسد  املرأة،  مع  التعامل  في 
العنف بأشكال متعددة من السلوك، 
واألفعال الفردية، واجلماعية جتاه املرأة، 
التي تُلحق ضرراً بها، وتُقّلل من شأنها، 
وقدرها في اجملتمع، حيث يحرمها من 
بشكل  حياتها  وممارسة  املشاركة، 
املنصوصة  حقوقها  وفق  طبيعي، 
في القانون، ووسائل العنف ضد املرأة 
متعددة، فقد يكون عن طريق التهديد، 
أو االستغالل، أو اخلداع، أو التحرش، أو 
اإلنقاص من إمكانات املرأة العقلية أو 
إهانة  عن طريق  يكون  وقد  اجلسدية، 
احترامها  من  التقليل  أو  كرامتها 

لذاتها.

فنستطيع رسم بعض اخلطوط التي 
كانت مسببة لهذا العنف ومن أهم 
هذه اخلطوط املرأة نفسها، فسكوتها، 
لتمادي  اآلخر  الطرف  يؤخر  وخنوعها، 

أكثر فأكثر، والرجل أيضا يشعر بالغيرة 
من إجنازات املرأة عبر التاريخ، وخاصة في 
بنظرته  فيشعرها  الطبيعي،  اجملتمع 
أجل  من  بإهانتها  فيزيد  لها،  الدونية 
فقدانها الثقة بنفسها، فتشعر أنها 
ال ميكن أن جتاري الرجل بأي شيء فهو 
يفوق عليها بالذكاء والقوة اجلسدية 
فال ميكنها إال أن تكون عبدة ذليلة في 
منزلها، أيضا من ضمن هذه اخلطوط 
مستوى  وليس  الثقافي،  املستوى 
مهماً،  عامال  يعد  الذي  فقط  الرجل 
اآلخرين،  احترام  كيفيه  يعرف  فال 
وحتى مستوى املرأة الثقافي فال تكون 
بدراية كافية بحقوقها وواجباتها، هذا 
ما يجعل الرجل أكثر تادياً  في ممارسة 
العنف ضد املرأة، وحتى إن فاقت عليه 
عدم  هذا  فيخلق  الثقافي  باملستوى 
توازن لدى الزوج، فيقوم بالبحث عن أي 
هذا  غير  ضربها،  أو  النقاصها  فرصة 
اخلاطئة  والتقاليد  العادات،  تشكل 
عامالً مهماً حيث يتم تييز الرجل عن 
األشياء  هذه  تزرع  الصغر  ومنذ  املرأة، 

في نفس كل من الذكر، واألنثى فهذا 
وذاك  يصح،  ال  وهذا  للبنات،  يصح 
فال  االقتراب،  للفتيات  ميكن  ال  لألوالد 
الولد،  أمام  تتحدث  ان  للفتاة  ميكن 
ألنه ينقص من أخالقها، وال ميكنها أن 
بالنسبة  وقاحة  يعد  هذا  ألن  تناقش 
للفتاة، وحتى إن تعدى عليها بالضرب 
فال يحق لها الرد بوجهه ألن ذلك عار، 
للعقلية  وتنمية  تربية  هذه  تكون 
الذكورية املهيمنة، وتعويد الفتاة منذ 
واالستسالم،  اخلضوع،  على  صغرها 
اقتصادية،  أسباب  هنالك  تكون  وقد 
التي ينفقها عليها  النفقة  أن  حيث 
وكون  حاليا،  االقتصادي  والتضخم 
األوقات  أغلب  في  مسؤول  هو  الرجل 
في  الصالحية  ذلك  مينحه  اقتصاديا 
التعنيف أو الضرب أو استصغار املرأة، 
هناك  تكون  بأن  البد  األسباب  ولهذه 
آثار للعنف منها النفسية حيث تفقد 
التي  وباألعمال  بنفسها،  ثقتها  املرأة 
على  اتكالية  أكثر  فتكون  بها،  تقوم 

الرجل .

االجتماعية  اآلثار  إلى  باإلضافة 
كالطالق، والتفكك األسري واالضطراب 
في العالقة بني األهالي، تسرب األوالد 
املرأة  إنسانية  وحتطيم  املدارس،  من 
بني  القائمة  احلياة  في  األزمة  وتوليد 

الرجل، واملرأة وغيرها الكثير.

فبعد كل ما تعرضت له املرأة سابقا 

من عنف وتهميش وعبودية للعقلية 
الذكورية املهيمنة، اليوم تعيد ثقتها 
بنفسها وخاصة في الشمال الشرقي 
السوري، وبفضل فكر وفلسفة القائد 
وأعطاها  املرأة،  ساند  الذي  )آبو( 
أعجوبة  لتصبح  احلقيقية  قيمتها 
باعتبارها   ، العالم  في  املرأة  منجزات 
املرأة القوية النافذة في حتقيق التغيير 
وحسب  لذلك  االجتماعي،  والتحول 
التوضيحات التي وضعها القائد )آبو ( 
للمرأة احلرة في مصطلح احلياة الندية، 
والتشاركية القائمة على املساواة بني 
املرأة استطاعت  الرجل، واملرأة، وحرية 
ان تصيغ قواعد جديدة حلماية نفسها 
السلطوية  الذكورية  الذهنية  من 
الداعمة  املرأة  ثورة  فكانت  املهيمنة، 
للمرأة، واجملتمع، وحماية املرأة من العنف 
املرأة  نضال  فكان  بحقها،  املمارس 
من أجل نيل حريتها وبالتالي الوصول 
إلى حرية اجملتمع ألنه في احلقيقة؛  ال 
ونساؤه  حراً  يكون  أن  ما  جملتمع  ميكن 
مستعبدات، وبفضل فكر القائد ) أبو 
( انتقلت املرأة من تلك احلالة املزرية إلى 
تذوق طعم احلرية اليوم، فتتعرف على 
حقوقها بالعمل، والتعليم، والنضال، 
بكل  الرجل  جانب  إلى  والتشاركية 
جوانب احلياة؛ لتكون املرأة احلرة قائدة 

اجملتمع نحو احلرية.

فيروس  من  الصحة  في  خبراء  حذّر 
كثيرة  بإصابات  يتسبب  قد  خطير 
هذا الشتاء حول العالم يُعرف باسم 

»الفيروس التنفسي اخمللوي«.
وتشير األرقام الصادرة عن وكالة األمن 
الصحي أن »الفيروس التنفسي اخمللوي« 
بات السبب الرئيسي لدخول األطفال 

إلى املستشفيات مؤخراً.

وأضافت الوكالة أن قرابة ثلث األطفال 
يتسبب  الذي  الفيروس  من  يعانون 
بالتهاب رئوي، وتورم القصبات الهوائية، 
وباحملصلة فإن 7.4 باملئة من السكان 

مصابون به.

ما هو الفيروس التنفسي اخمللوي؟

ويصيب  االنتشار  واسع  فيروس  ـ 
األطفال بشكٍل كبير.

ـ من بني أعراضه، ارتفاع درجات احلرارة 
والسعال والبلغم وفقدان الشهية.

مثل  اخمللوي  أو  الغدي  الفيروس  ـ 
أو  حيواني  أصله  يكون  قد  اإلنفلونزا، 

حتوّر من شخص آلخر، وتكون أعراضه 
نفس أعراض اإلنفلونزا.

بالفيروس،  املصابني  من  باملئة  ـ98 
يعانون من سيالن في األنف.

ـ 1باملئة من األطفال املبتسرين »الوالدة 
وقد  خطورة،  عوامل  لديهم  املبكرة« 
ويحتاجون  رئوية،  بأزمات  يصابون 

الدخول للمستشفى.

األطفال  بني  تكون  اإلصابات  أغلب  ـ 
الذين سنهم عامني، وفي حالة صعوبة 
التنفس أو حدوث زرقان في اجللد يجب 

التوجه إلى املستشفى.

ـ يفضل عدم ذهاب األطفال للمدرسة، 
في حال إصابتهم ألن الفيروس ينتقل 

من خالل التنفس.

ماذا تقول الدراسات؟

آالف  سبعة  حالة  دراسة،  تابعت   -
مصاب بكوفيد-19 يخضعون للعالج 
 583 منهم  كان  املستشفيات،  في 
مصاباً باإلنفلونزا أو الفيروس التنفسي 

)تسبب  أو الفيروسات الغدية  اخمللوي 
عادة نزالت البرد والتهاب احللق(.

بكوفيد  املصابني  أن  الباحثون  - وجد 
للوفاة  عرضة  أكثر  كانوا  واإلنفلونزا 
من  الرغم  على  الضعف،  من  بأكثر 
معدالت  في  كبيرة  زيادة  وجود  عدم 
ما  شخص  يكون  عندما  الوفيات 
والفيروس  كورونا  بفيروس  مصاباً 

التنفسي اخمللوي.

التأثير  أن  العلماء  يعتقد  ذلك،  - رغم 
التنفسي  للفيروس  احتمالية  األكثر 
اخمللوي، هو أن بعض الناس سيمرضون 
تلو  واحدة  الثالثة،  العدوى  بأنواع 
منهكاً  سيكون  الذي  األمر  األخرى، 
وخطيراً بالنسبة لفئات عمرية معينة 

أو من يعاني من أمراض أخرى.

التنبؤ  يصعب  أنه  العلماء  أكد   -
للفيروس  يكون  قد  الذي  بالتأثير 
عدد  لوجود  نظراً  اخمللوي،  التنفسي 
في  به  اإلصابة  حاالت  من  جداً  قليل 
عمليات  بسبب  املاضيني،  العامني 
االجتماعي  التباعد  وإجراءات  اإلغالق 

التي رافقت تفشي كوفيد-19.

خطورة  من  العلماء  يقلل  لم   -
الفيروس التنفسي اخمللوي وخصوصاً 
السن  كبار  أو  لألطفال  بالنسبة 
ألنه  املناعة،  يعانون من ضعف  الذين 
القصبات  التهاب  إلى  يؤدي  أن  ميكن 

والشعب الهوائية.

كيف ميكن الوقاية من الفيروس؟

من  بأي  إصابتك  احتمالية  لتقليل  ـ 
الفيروسات بشكٍل عام، من الضروري 

البسيطة  النظافة  تدابير  مراعاة 
باملاء  اليدين  غسل  على  احلرص  مثل 
التي  األشياء  ملس  عند  والصابون 

يُحتمل أن تكون ملوثة.

ـ مبا أن جزيئات الفيروس ميكن أن تغزو 
الدمعية  القنوات  خالل  من  اجلسم 
تُبّطن  التي  )األغشية  وامللتحمة 
يديك  ألن  عينيك،  فرك  جتنب  العني(، 

ميكن أن تنقل العدوى.

األول  الدفاع  خط  هي  التطعيمات  ـ 
أمام كوفيد واإلنفلونزا، وهناك العديد 

من اللقاحات التي تخضع للتجارب

أنه  جديدة،  أميركية  دراسة  كشفت 
سن  في  التدخني،  عن  لإلقالع  ميكن 
اخملاطر  يلغي  أن  والثالثني،  اخلامسة 
له، بشكٍل شبه  بة  الصحية املصاحمِ
من  الوقاية  يعني  ما  وهو  كامل، 

اضطرابات صحّية خطيرة.

عن  الفرد  أقلع  إذا  إنه  الباحثون  وقال 
التدخني، قبل سن اخلامسة واألربعني، 
بالوفاة،  الزائد  اخلطر  يقّلل  أن  ميكن 
بنسبة تبلغ نحو 90 في املائة، بصرف 

النظر عن سنواته العديدة.

التدخني  عن  اإلقالع  إن  خبراء  ويقول 
عملية صعبة قد تتطلب مساعدة من 

املهنيني الطبيني.

ووجدت دراسة حديثة أن ترك التدخني 
ال  الوفيات،  معدل  بانخفاض  مرتبٌط 
سيما بني األشخاص الذين أقلعوا عنه 
في سن أصغر، فالتدخني يتسبب في 
تلف اجلسم ويزيد من مخاطر تعرّض 
املشكالت  من  للعديد  األشخاص 

الصحية.

ويرتبط تدخني السجائر بزيادة مخاطر 
والسكتة  الرئة  بـسرطان  اإلصابة 

الدماغية وأمراض القلب.

التحديد  وجه  على  الباحثون  ونظر 
الدراسة في كيفية اختالف  في هذه 
مخاطر الوفاة املرتبطة بالتدخني، بناًء 
على العرق واجلنس، عبر مراجعةمِ بياناتمِ 

مائةمِ ألف بالغ أميركي،  أكثرَ من خمسمِ
قبل  التدخني  عن  اإلقالع  أن  والحظوا 
كان  عاماً  واألربعني  اخلامسة  سن 
مرتبطاً بانخفاض بنسبة تسعني في 
املائة تقريباً من مخاطر الوفيات الزائدة 

املرتبطة باستمرار التدخني.

اإلقالع عن  أن  الباحثون  كما استنتج 
و60  بني 45 وأربعة  سن  في  التدخني 
عاماً كان مرتبطاً بانخفاٍض يقارب 66 

في املئة من خطر الوفاة املبكرة.

الذين  أولئك  أن  الباحثون  أكد  كما 
أقلعوا عن التدخني قبل سن اخلامسة 
والثالثني جتنبوا جميع مخاطر الوفيات 

الزائدة املرتبطة باالستمرار فيه.

حسابات ُمعقدة

إن أضرار التدخني ال تخفى، ألنه يسبب 
عدداً كبيراً من أمراض السرطان، وهذا 
األمر يجري التنبيه له منذ مدة طويلة.

كما أن الشخص الذي يبدأ التدخني في 
يفعل  مرحلة مبكرة من حياته، كأن 
ذلك في الطفولة أو عندما يكون يافعاً، 
يصبح أكثر عرضة ألن يعاني األمراض 

الناجمة عن التدخني.

فسن بدء التدخني مهم للغاية، كما 
إلى  االنتباه  عن  أيضاً  محيد  ال  أنه 
التي  السجائر  عدد  أي  التدخني  وتيرة 

مت تدخينها، وهذا معناه أن من يدخن 
بشراهة يزيد اخلطر.

وبعد هذه العوامل املهمة للغاية، يأتي 
احلديث عن دور اجلينات لدى الفرد ومدى 
ببعض  يصاب  ألن  وعرضته  قابليته 
الطب  في  فالثابت  اخلبيثة،  األمراض 
هو أن أضرار التدخني حتصل عن طريق 

التراكم.

الذي  التأثير  حديثة  دراسة  كشفت 
ميكن أن ينجم عن استخدام الدراجات 
على  اليومية،  التنقالت  في  الهوائية 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

العالم  بإمكان  »إنه  الدراسة:  وقالت 
خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
بحوالي 700 مليون طن كل سنة، إن 
الدراجات  استخدام  إلى  اجلميع  عمد 

الهوائية لتنقالتهم اليومية«.

مجمل  ربع  املواصالت  قطاع  وميثل 
االنبعاثات احلالية للغازات ذات مفعول 
الدفيئة املسببة لالحتراز املناخي، ومن 

على  العاملي  الطلب  يزداد  أن  املتوقع 
النقل بثالثة أضعاف بحلول منتصف 
أن نصف هذه االنبعاثات  القرن، علماً 

ناجت اليوم عن السيارات.

ووفق باحثني فإن عدد الدراجات الهوائية 

املنتجة خالل فترة 1962-2015 تخطى 
الدراجات  عدد  وبلغ  السيارات،  عدد 
املنتجة عام 2015 أكثر من 123 مليون 

دراجة، حوالي ثلثيها في الصني.

ولم يتخطَّ متوسط حصة استخدام 
اليومية  للتنقالت  الهوائية  الدراجات 
الستني  بالدول  املئة  في  خمسة 

املشمولة بالدراسة.

الواليات  مثل  الدول  هذه  بعض  وفي 
الهوائية  الدراجات  عدد  فإن  املتحدة، 
املستخدمة مرتفع، لكن مستخدميها 
يعتبرون ركوبها مبثابة نشاط ترفيهي 

وغالباً  يومية،  نقل  وسيلة  وليست 
ما يستخدمون السيارات لتنقالتهم 

القريبة.

خالل  من  أثبتوا  الباحثني  لكن 
اجلميع  تنقل  لو  أنه  حساباتهم 
اليوم  في  كيلومتر   1.6 ملسافة 
ما  أي  هوائية،  دراجة  على  باملتوسط 
يوازي متوسط املسافة اليومية التي 
يعبرها الدمناركيون، فسيمكن ذلك من 
خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
في العالم بحوالي 414 مليون طن في 

السنة.

االنبعاثات بـ686 مليون طن في السنة، 
لوسيلة  الصحية  الفوائد  عن  فضالً 
النقل هذه وحتسني نوعية الهواء الذي 

نتنفسه.

»إن  الرئيسي:  الدراسة  معدّ  وقال 
أنها  هو  للدراسة  الرئيسية  الفائدة 
أن  ميكن  الهوائية  الدراجة  أن  تُظهر 
تلعب دوراً مهماً في احلد من بصمات 
الكربون للنقل، في حني أن اجلدل القائم 
حالياً يركز على االنتقال إلى السيارات 

الكهربائية«. 

مركز األخبارـ استنكر مجلس مؤتمر ستار القصف التركي الهمجي على مناطق مختلفة في شمال وشرق سوريا، وشدد على أن القوى الدولية 
فتحت المجال الجوي لتركيا؛ الرتكاب المجازر بحق المدنيين، ودعا الشعب إلى االنتفاضة ضد هجمات اإلبادة الجماعية.

مؤتمر ستار: القوى الدولية فتحت المجال الجوي لطائرات االحتالل التركي

ية تمكين المرأة السالح األمثل لمجابهة الذهنية الذكور

فيروس الشتاء.. ُيثير قلقاً كبيراً

نصيحة طبّية للمدخنين.. ترك السجائر في هذا العمر يحميكم!

دراسة تكشف تأثير ركوب الدراجة الهوائية على انبعاثات الكربون
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للمملكة؟ الكأس  يعود  فهل  السيدات،  ألندية  مكثفة  تدريبات 

3 10 جمتمــــعرياضــــة

سيدات  مباريات  بدء  اقتراب  ومع 
تتأمل  وعامودا  والهالل  اجلهاد 
اجلماهير الكروية في إقليم اجلزيرة 
السوري  الدوري  لقب  يكون  بأن 
من  الرابعة  بنسخته  للسيدات 
النوادي  من  نادي  سيدات  نصيب 
التي تقع مقراتها في إقليم اجلزيرة، 
وتعود  للمملكة  الكأس  يعود  وأن 
سيدات  بفوز  االحتفال  ذكريات 
عامودا واخلابور باللقب وسط فرحة 
وخارج  داخل  في  كبيرة  جماهيرية 

روج آفا.

اجلهاد  أندية  بدأت  أشهر  ومنذ 
وعامودا والهالل لكرة القدم املرخصة 
حلكومة  التابع  السوري  االحتاد  من 
في  مقراتهم  تقع  والذين  دمشق، 
لدوري  االستعدادات  اجلزيرة  إقليم 
املالعب  على  السوري  السيدات 
املكشوفة بنسخته الرابعة موسم 
كثفت  ومؤخراً   ،2023 ـ   2022
وبدنياً،  فنياً  اخملتلفة  التدريبات 
باإلضافة لبعض املباريات التجريبية 
مع فرق األشبال والناشئني للذكور، 
مرحلة  منافسات  بدء  اقتراب  مع 
مدينة  في  األندية  لهذه  الذهاب 

احلسكة.

وتقام تدريبات سيدات اجلهاد والهالل 
السوري  للدوري  استعداداً  وعامودا 
بنسخته  القدم  بكرة  للسيدات 
الرابعة، في ملعب الشهيد هيثم 
كجو وملعب شهداء الثاني عشر 

املغطاة  املالعب  ومختلف  آذار  من 
املدن  في مدينة قامشلو، ومالعب 

األخرى من إقليم اجلزيرة. 

البداية  في  معسكره  اجلهاد  وبدأ 
الشهر،  حوالي  قبل  بدمشق 
وحالياً  كاستراحة  لفترة  وتوقف 
قامشلو  مدينة  في  للمران  يخرج 
والهالل  الذهاب،  ملرحلة  استعداداً 
الذي يواظب على املران بشكٍل يومي 
مع إقامة بعض املباريات الودية مع 
فرق وأندية للذكور من فئتي البراعم 
عامودا  سيدات  بينما  واألشبال، 
يستعدَن أيضاً ويخرجن للتدريبات 
بشكٍل يومي ومع إقامة مباريات مع 
الفرق الشعبية اخملتلفة للذكور من 

األشبال.

حارسة مرمى نادي سيدات عامودا 

سابقاً  كانت  والتي  األعرج  نورا 
حارسة نادي شرطة حماة واملنتخب 
روناهي  لصحيفتنا  ذكرت  السوري 
بأن النادي حالياً دخل في معسكر 
على  جارية  واالستعدادات  مغلق 
مرحلة  لبدء  حتضيراً  وساق  قدٍم 
وأحياناً  يومية  تارين  عبر  الذهاب 
ترينني، وأشارت بأنهم يهدفون هذا 
املوسم إلى نيل اللقب وتكرر اإلجناز.

مع  عديدة  عقوداً  وقّعت  النوادي 
العبات من النوادي السورية األخرى 
هذه  تشكيلة  إلى  وسينضممن 
األندية مع العبات من أندية إقليم 

اجلزيرة ليمثلن أندية اجلهاد والهالل 
وعامودا. 

وهذه األندية ومراعاةً للظروف املادية 
بشكٍل  مبارياتهن  كافة  ستكون 
الشهر،  تُقارب  فترة  ضمن  متتالي 
مرحلة  مباريات  كل  لعب  ولكن 
الذهاب كافة ألندية اجلهاد والهالل 
وعامودا ضمن فترة شهر فقط يخلق 
الالعبات،  حالة ضغط كبيرة على 
وظهرَ  واإلرهاق  لإلصابة  ويُعرضهن 
املاضية  النسخة  في  األمر  هذا 

للموسم 2021ـ  2022.

اجلهاد  أندية  مباريات  وستقام 
والهالل وعامودا والتي ستجمعهم 
مدينة  في  البعض  بعضهم  مع 
احلسكة، وفق اجلدول الذي أُصدمِر من 
“العربي” السوري لكرة  قبل االحتاد 

القدم التابع حلكومة دمشق.

اخلميس 2022/11/24:

ـ عامودا × اجلهاد.

األحد 2022/11/27:

ـ الهالل × عامودا.

األربعاء 2022/11/30:

ـ الهالل × اجلهاد.

املباريات كافة ستقام على أرضية 
بتمام  البلدي  احلسكة  ملعب 

الساعة الثانية عشر ظهراً.

املباريات  لعب  من  االنتهاء  وبعد 
تتوجه  في مدينة احلسكة، سوف 

كانون  شهر  مطلع  الثالث  األندية 
دمشق  مدينة  إلى  القادم  األول 
ملرحلة  املباريات  باقي  الستكمال 
الذهاب على أرضية ملعب البوتشي 

في دمشق.

وتعتمد أندية اجلهاد والهالل وعامودا 
على العبات من أندية إقليم اجلزيرة 
املرخصة من قبل االحتاد الرياضي في 
أهلي  ـ  أندية: جودي  وهن  اإلقليم، 
عاموداـ  األسايشـ  فدنكـ  قنديلـ  

سردمـ  بيمان، باإلضافة جملموعة من 
املناطق  من  العبات  مع  التعاقدات 

األخرى في سوريا.

وكانت العبات إقليم اجلزيرة حققن 
بعد  سوريا  في  تاريخية  إجنازات 
الدوري  بلقب  عامودا  سيدات  فوز 
 ،2020 ـ   2019 للموسم  األول 
لقب  اخلابور  سيدات  حققت  كما 
 2020 للموسم  الثانية  النسخة 
فقد  الثالثة  النسخة  أما  ـ 2021، 
فيروزة،  سيدات  نصيب  من  كانت 
انطلقت  والتي  احلالية  والنسخة 
الرابعة  هي   ،2022/10/29 بتاريخ 

كرة  لسيدات  السوري  الدوري  من 
املكشوفة،  املالعب  على  القدم 
وتقام مبشاركة أندية: سلمية ـ م. 
حمص ـ فيروزة ـ عمال السويداء ـ 

العربيـ  اجلهادـ  الهاللـ  عامودا.

ضمن  أقيمت  جولة  آخر  وفي 
منافسات الدوري وهي اجلولة الرابعة 
فقد فازت سيدات م. حمص سيدات 
على عمال السويداء بأربعة أهداف 
فيروزه  سيدات  فازت  بينما  رد،  دون 

على سيدات العربي بأربعة أهداف 
لهدف، وإليكم جدول الترتيب حتى 
الدوري  من  الرابعة  اجلولة  نهاية 
السوري لسيدات كرة القدم، وقبل 
لعب سيدات اجلهاد والهالل وعامودا 

أية مباراة:

1ـ م. حمص 7 نقاط +9.

2ـ فيروزة 7 نقطة +8.

3ـ العربي 6 نقاط +4.

4ـ عمال السويداء 1 نقطة -12.

5ـ السلمية 1 نقطة -9.

الشاب »مـ  خ«، كردي األصل، من سكان 
 25 العمر  من  يبلغ  كوباني،  مدينة 
عاماً، ذهب أواخر عام 2019 إلى باشور 
لتأمني  العمل؛  عن  بحثاً  كردستان 
لقمة العيش لعائلته املؤلفة من ستة 
أشخاص، لكنه تفاجأ بحكومة، تتبع 

أنصارها ملعاداة الشعب الكردي.

البحث عن لقمة العيش

قصد الشاب »م ـ خ« باشور كردستان 
لقمة  لتأمني  عمل  فرصة  عن  بحثاً 
عيشه وتأسيس حياة آمنة ومستقرة، 
بعيدة عن احلرب والدمار، لكنه انصدم 
أصبحت  والتي  احلاكمة  بالسلطة 
التركي  االحتالل  لدولة  وأداة  أجندة 
لصالح  حتارب  فباتت  مناطقها،  في 
وتنفيذ  اإلرهابية،  تركيا  مخططات 
خللق  الساعية  اإلجرامية  مشاريعها 

الدمار، والفتنة بني الشعب الكردي.

»م ـ خ« شاٌب من كنف عائلة وطنية، 
ضحت بأحد فلذات كبدها في سبيل 
الطغاة  من  ووطنه  أرضه،  حماية 
املواطن  لألسف  لكن  والدكتاتوريني، 
الذي ضحى بروحه ودمه فداءً للوطن، 
باشور  من  أخيه  بطرد  السبب  كان 

كردستان بتهٍم عارية عن الصحة.

كان  كردستان  لباشور  ذهابه  فعند 
يحلم بحياة مستقرة، لكن ذاك البلد، 
الذي قصده، لم يكن كما كان متوقعا 
والسالم  األمن  بلد  يكون  أن  منه 

واالستقرار، الذي حلم به.

من الجئ إلى سجني

وبعد عمله الذي دام ثالثة أعوام متتالية 
»هولير،  كردستان  باشور  مدن  في 
السلطات  طلبته  سلمانية«،  دهوك، 
في مدينة هولير، بحجة املوافقة على 
لكن  هناك،  اإلقامة  الستالم  طلبه 
الشاب »م ـ خ« كان يعلم بأنها خدعة؛ 
الصطياده فريسة وزجه في سجونهم 

بتهم باطلة.

شؤون  مقر  إلى  الشاب  ذهاب  وعقب 
الهجرة واجلوازات، مت إلقاء القبض عليه 
مباشرة دون توضيح أسباب االعتقال.

وملعرفة تفاصيل قصة اعتقال الشاب 
»روناهي«  صحيفتنا  قصدت  خ«،  ـ  »م 
منزل الشاب، والتقت معه هناك في 
»كان  قائالً:  فحدثنا  كوباني  مدينة 
الهدف من جلوئي إلى باشور كردستان 
لتأمني  عمل  فرصة  عن  البحث  هو 
لقمة العيش لعائلتي، والتخلص من 

احلرب والدمار في سوريا«. 

باشور  بحكومة  أملي  »كان  وأضاف: 
كردستان كبيراً، حتى أني لم أكن أعد 
ذهابي إليها نزوحاً، كونه جزءاً من وطني 
خيبوا  لقد  لألسف  لكن  املنقسم، 
ظني وخذلوني بتواطؤهم، وتنفيذهم 

خملططات دولة تركيا الفاشية«. 

وعن كيفية اعتقاله قال الشاب: »إنه 
تلقى اتصاالً من دائرة شؤون الهجرة، 

إقامته  الستالم  طلبه  بقبول  أخبروه 
في اإلقليم، ووجوب ذهابه الستالمها«. 

واستمر حديثه بالقول: »عقب ذهابي 
الكاملة  معلوماتي  وتقدمي  إليهم، 
قبل  الفور من  اعتقالي على  مت  لهم، 
قوات األساييش في محافظة هولير، 
حيث مت احتجازي ملدة ثمانية أيام على 
التوالي في أحد سجون مدينة هولير، 
دون إجراء أي حتقيق أو إعالمي بسبب 

اعتقالي«. 

في  أيام  ثمانية  قضاء  »بعد  وأضاف: 
الزنزانة دون أي سؤال أو جواب، مت نقلي 
معي  أجروا  وحينها  آخر،  سجن  إلى 
التحقيق على أساس، إني كنت أعمل 
وإنني  الدميقراطية،  سوريا  قوات  مع 
شهيد،  وذوي  وطنية،  لعائلة  أنتمي 
معلومات  جميع  بحوزتهم  كان  لقد 

وتفاصيل عائلتي«. 

كما قال أيضاً: »إن حتقيقاتهم كانت 
على أساس، أن العمل مع قوات سوريا 

في  لكن  وخيانة،  جرماً  الدميقراطية 
أي  مع  أعمل  أكن  ملا  إنني  احلقيقة، 
جهة عسكرية، أو مدنية في روج آفا، 
وكان ذنبي الوحيد هو انتمائي لعائلة 
وطنية محبة ألرضها وقوميتها، ولم 
أكن أعلم بأن حبنا، ووطنيتنا ستصبح 

يوماً ما جرماً نعاقب عليه«. 

كما أوضح قائالً: »لم أكن الوحيد، الذي 
اعتقل بتلك التهمة الباطلة، بل كان 
معي العشرات من الشبان من روج آفا 
وخاصة من مدينة كوباني، وكنا جميعاً 
قوات  مع  بالعمالة  عندهم  متهمني 
سوريا الدميقراطية واإلدارة الذاتية في 

شمال وشرق سوريا«. 

مؤكداً: »بأن حكومة باشور كردستان 
اعتقال  بحملة  فترة  منذ  بدأت  قد 
شبان روج آفا، وتوريطهم بتهٍم باطلة، 
روج  مناطق  إلى  يتم طردهم  وبعدها 
الشعبي،  للحشد  تسلميهم  أو  آفا، 
مت  حيث  دمشق،  حلكومة  وبعدها 
تسليم بعض الشباب ممن كانوا معي 

الشعبي  للحشد  هولير،  سجن  في 
إلى  بعد  فيما  بتسليمهم  ليقوموا 

حكومة دمشق«.

واختتم الشاب »م ـ خ« حديثه بالقول: 
»بعد اثنني وعشرين يوماً من اعتقالي 
وتعذيبي وحتقيقاتهم املستمرة معي، 
ضدي،  تهمة  أي  تثبيت  يتمكنوا  لم 
لذا قرروا طردي أنا وشاب آخر أيضاً من 
مدينة كوباني، في التاسع من تشرين 
الثاني احلالي، مع غروب الشمس إلى 
نكن  لم  أننا  وحتى  آفا،  روج  أراضي 
نعلم أين رمونا، فقط أكملنا مسيرتنا 
إلى  وصلنا  حتى  األقدام،  على  مشياً 
الذاتية،  احلماية  قوات  نقاط  أحد 
لباشور  احملاذية  احلدود  على  الواقعة 
تلك  في  عندهم  ومكثنا  كردستان، 
اليوم  في  بعدها  ليقوموا  الليلة، 
قامشلو،  مدينة  إلى  بإيصالنا  الثاني 
لنتمكن بعدها بالتواصل مع عوائلنا 
بعدها  وأكملنا  علينا،  لنطمئنهم 

مسيرتنا حتى وصلنا إلى منازلنا«.

املناطق  في  انتشاره  الكوليرا  يواصل 
والبلدات  املدن  في  وخاصة  السورية، 
الواقعة حتت سيطرة حكومة دمشق، 
مناطق  في  تكمن  األبرز  اخملاوف  أن  إال 
شمال غربي البالد املسيطر عليها من 
قبل املعارضة، بسبب االنتشار الكبير 
للمخيمات، التي ال تتلك القدرة على 
الدعم  لضعف  نظراً  الوباء،  مواجهة 
املقدّم لها من قبل املنظمات اإلنسانية، 

وفق مصادر طبية عدة.

استجابة  »منسقو  فريق  مدير  يقول 
نسبة  »إن  حالج:  محمد  سورية« 
املصابني مبرض الكوليرا داخل اخمليمات 
إجمالي  من   %25 من  أكثر  تعادل 
اإلصابات املسجلة في مناطق شمال 

غربي سورية«. 

مضيفاً: »إن الفريق لم يُفاجأ من ارتفاع 
نسبة املصابني بالوباء داخل اخمليمات، 

إجراءات  اتخاذ  عدم  ظل  في  خاصة 
املرض من  انتشار  ملنع  وجذرية  جدية، 

الدخول إلى هذه البيئة الهشة«.

ودعا احلالج الفعاليات اإلنسانية احمللية 
والدولية إلى اتخاذ كل التدابير، والتزام 
اخمليمات  حلماية  كافة  مسؤولياتها 

وسكانها من زيادة انتشار املرض، كما 
طالب اجملتمع الدولي واألممي بالتحرك، 
املعنية،  الصحية  املنظمات  ال سيما 
وتوفير  املطلوب،  بدورها  للقيام 
اإلمكانات الالزمة ملنع تفشي األمراض 
في املنطقة، بشكل عام، وفي اخمليمات 

خاصة.

على  الضروري  من  بأنه  احلالج  ونّوه 
اإلرشادات  اعتماد  اخمليمات  سكان 
الالزمة،  الوقائية  واإلجراءات  الصحية 
املياه  على  احلصول  على  والعمل 
النظيفة، لضمان عدم زيادة اإلصابات 

داخل اخمليمات حتديداً.

في  العامل  صادق،  معتز  قال  بدوره 
»إن  إدلب:  مبحافظة  الصحي  اجملال 
العدد املشتبه بإصابتهم بالكوليرا في 
مناطق شمال غربي سوريا، وصل إلى 
12162 شخصاً، بعد أن سجلت شبكة 
اإلنذار املبكر واالستجابة لألوبئة 167 
حالة، فيما بلغ عدد الوفيات الناجتة عن 
املرض 11 حالة، واملؤكدة إصابتهم 336 

حتى اآلن.

لها،  بيان  في  املبكر«  »اإلنذار  وأعلنت 
مناطق  في  باملرض  املصابني  عدد  »إن 

شمال شرقي سورية، بلغ 159 حالة، 
فيما وصل عدد املشتبه بإصابتهم إلى 
23262 حالة، وسجلت 30 وفاة متأثرة 
بإصابتها بالكوليرا« منذ انتشار املرض.

العدد  أن  بيان منفصل،  وأضافت: في 
الكوليرا  مبرض  إصابتهم  املشتبه 
في مناطق، املسيطر عليها من قبل 
مرتزقة اجليش الوطني املدعوم من دولة 
االحتالل التركي، وصل إلى 866 حالة، 
واملثبتة إصابتهم إلى 39، وحالتي وفاة 

منذ بداية انتشار الفاشية.

ولم تعلن وزارة الصحة التابعة حلكومة 
دمشق عن إحصائيات جديدة منذ 15 
نوفمبر/تشرين الثاني احلالي، في ظل 
اتهامات من قبل أطباء ومصادر صحية 
احلقيقية  األرقام  بإخفاء  للنظام 

للمصابني.

وكاالت

أصدر مجلس إدارة احتاد السلة املصري 
عقوبات  فريخة،  أبو  مجدي  برئاسة 
األهلي  جتاه  املنصرم،  السبت  صارمة، 
والزمالك بعد أحداث مباراة القطبني 
التي أقيمت يوم اجلمعة املاضية على 
قبل  الدور  إياب  في  العرب  برج  صالة 

النهائي من دوري املرتبط.

وبناءً على أحداث وتقرير احلكّام ومراقب 
منع  السلة  احتاد  قرر  فقد  املباراة، 
اجلماهير التي تواجدت في املباراة من 
والزمالك( من حضور  )األهلي  فريقي 
املباريات ملدة 3 أشهر وإخطار شركة 

»تذكرتي« بذلك.
املرتبط  دوري  مباراة  إقامة  االحتاد  وقرر 
بدون  السكندري،  واالحتاد  األهلي  بني 
جمهور، ملنع تكرار ما حدث من جتاوزات 

اجلماهير.

وفرض احتاد السلة غرامة مالية على 
جنيه،  ألف   30 قدرها  األهلي  النادي 
الزمالك  نادي  على  مالية  وغرامة 

قيمتها 20 ألف جنيه.

الناديني،  كال  حتميل  السلة  احتاد  وقرر 
من  بالصالة  اخلاصة  التلفيات  كافة 
التي  الصالة  تقره  ملا  وفقاً  اجلمهور 

أُقيمت عليها املباراة.

مع  حتقيق  بإجراء  قراراً،  االحتاد  وأصدر 
اإلسباني  األهلي  للنادي  الفني  املدير 

أوجستي بوش.

وتسببت اجلماهير احلاضرة ملباراة القمة، 
للفريقني،  الفنيني  املديرين  طرد  في 
الفني  املدير  اإلسباني أوجستي بوش 
لسلة األهلي، بسبب هتافات جماهير 
األحمر ضد الزمالك، قبل أن يكرر نفس 
األمر مع أحمد مرعي بسبب هتافات 

جماهير األبيض.

ـ  للموسم 2022  الرابعة  بنسخته  للسيدات  السوري  الدوري  المشاركة في  القدم  السيدات بكرة  أندية  فت 
ّ
ـ كث روناهي / قامشلو 

2023، التدريبات مع اقتراب بدء مبارياتهن في مدينة الحسكة ومن ثم االنتقال إلى مدينة دمشق، وقد كان اللقب األول والثاني من 
نصيب أندية إقليم الجزيرة ولكن اللقب الثالث خطفته سيدات فيروزة من حمص، فهل يعود الكأس للمملكة؟.

الديمقراطي  الحزب  ممارسات  ـ  كوباني  روناهي/   
لمخططات  وموافقة  مسايرة  أصبحت  الكردستاني، 
تركيا في ضرب الكرد أينما وجدوا، وذلك عبر تواطئه 
مع المخططات التركية االحتاللية في أجزاء كردستان 
األربعة، ودعمها لمحاربة الكريال، وبهذا أصبح المنقذ 

لألجندات التركية.

أحد الشهود: الديمقراطي الكردستاني يعتقل شبان روج آفا لوطنيتهم

يا ومعاناة مخيمات الالجئين تتصاعد الكوليرا تواصل تفشيها في سور

عقوبات بالجملة على األهلي والزمالك بعد أحداث قمة السلة
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القصف  هاوار  أنباء  وكالة  وأحصت 
التركي وعدد الضحايا كما يلي:

االحتالل  دولة  طائرات  شنّت  حيث 
السبت  ليلة  منتصف  بعد  التركي 
حتى يوم األحد 20 تشري الثاني اجلاري 
كوباني،  مناطق؛  على  جويّاً  قصفاً 
والشهباء، وكري سبي، وزركان وديرك. 
هذا  ضحايا  األهالي  كان  أخرى  ومرةً 
قوات  أيضاً  استهدف  الذي  القصف 

حكومة دمشق.

ديرك  طال  الذي  الهجوم  واستهدف 
أسفر  ما  بقل  تقل  قرية  في  سيارة 
عن استشهاد شخصني، وعقب هذا 
موقعه  إلى  األهالي  اجّته  القصف 
إلسعاف اجلرحى لكن طائرات االحتالل 
بقصف  املرّة  هذه  قامت  التركي 
األهالي، ما أسفر عن استشهاد سبعة 

هاوار  وكالة  مراسل  بينهم  مواطنني 
عصام عبد اهلل وإصابة ثالثة مواطنني 

آخرين.

كما قصفت طائرات االحتالل التركي 
زركان  ناحية  شمال  حرمل  تل  قرية 
وصوامع احلبوب في قرية ضهر العرب 
الواقعة شمال شرق الناحية، ما أسفر 
عن استشهاد ثالثة أشخاص وإصابة 
إلى  باإلضافة  آخرين،  أشخاص  ثالثة 
فقدان ثالثة عناصر من قوات حكومة 
دمشق حلياتهم وإصابة خمسة عناصر 

آخرين..

كما استهدف القصف نقطًة لقوات 
في  قزعلي  قرية  في  دمشق  حكومة 
الريف الغربي لكري سبي؛ ما أسفر عن 
فقدان عنصر من قوات حكومة دمشق 

حلياته وإصابة عنصرين آخرين.

وتعرّض كّل من طريق جرابلس وغابة 
املدينة، وحي  الواقعتني غربي  كوباني 
الريف  في  حلنج  وقرية  كردان  كانيا 
أيضاً  مشتنور  وتّلة  للمدينة  الغربي 
لقصف االحتالل التركي ليلة السبت، 
قصف  التركّية  الطائرات  عاودت  وقد 
تّلة مشتنور حوالي الساعة 09:30 من 
صباح يوم األحد2022/11/20 ما أسفر 
 Stêrk( فضائية  مراسل  إصابة  عن 

يغّطي  كان  الذي  جرادة  محمد  Tv(؛ 
الهجمات.

ليلة   التركية  الطائرات  وقصفت 
السبت 19 تشرين الثاني اجلاري أيضاً؛ 
شرا  لناحية  التابعة  شوارغة  قرية 
نقطة  فيها  يوجد  حيث  عفرين  في 
لقوات حكومة دمشق، وقد أسفر هذا 
من  عناصر   10 فقدان  عن  القصف 
قوات حكومة دمشق حلياتهم وإصابة 

5 عناصر آخرين.
اإلعالمي  املركز  مدير  وكشف  كما 
النهائية  احلصيلة  عن  شامي  فرهاد 

كما يلي:

11 شهيداً من املدنيني بينهم صحفي 
وستة جرحى.

سوريا  قوات  من  واحد  شهيد  ـ 
الدميقراطية في أبو راسني )زركان(.

احلبوب  ـ شهيدان من حراس صوامع 
في قرية ظهر العرب.

ـ 15 من جنود حكومة دمشق فقدوا 
حياتهم.

ـ ثالثة جرحى من املدنيني في كوباني.

في  مسؤولون  قال  األخبارـ  مركز 
سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
التهديدات  إن  األحد2022/11/20 
في  عسكرية  حملة  بشن  التركّية 
املنطقة، تُنذمِر بـ »كارثة كبيرة« ال تقل 

خطراً عن تفجير إسطنبول.

انفجار  وقع  الفائت،  األسبوع  ومطلع 
قتلى  خّلف  التركية  إسطنبول  في 
وعشرات اجلرحى، وعلى خلفيته صرّح 
مسؤولون أتراك بشن عملية عسكرية 

في سوريا والعراق.

وصباح يوم األحد قال اجلنرال مظلوم 
سوريا  لقوات  العام  القائد  عبدي، 
اجلوية  الضربات  إن  الدميقراطية، 
التركية على مناطق بشمالي سوريا، 
وأن  إسطنبول،  بتفجير  لها  عالقة  ال 

تركيا تخطط للهجوم منذ سنة.

الرئيس املشترك  وقال بدران جيا كرد، 
اإلدارة  في  اخلارجية  العالقات  لدائرة 
بحق  اإلرهاب  تارس  »تركيا  الذاتية 
سكان املنطقة حلفظ ماء وجهها بعد 

كذبة تفجير إسطنبول«.

وأضاف جيا كرد أن تركيا »تدفع املنطقة 
حلروب ومعارك ال تصب في مصلحة 

أحد«.

ووصف الهجمات بـ »اإلرهابية« وبأنها 
ال تُفرّق بني النقاط العسكرية والقرى 
اآلهلة باملدنيني، ُمرتكبة بذلك جرائم 

عدة، وفق تصريحه.

أن  اخلارجية،  العالقات  مسؤول  ورأى 
“حجة”،  إسطنبول  لتفجير  االنتقام 
وكذب  رياء  يفهم  “اجلميع  وأضاف 
توظف  التي  التركية،  السلطات 
احلروب الدموية وقتل األبرياء للمصالح 

السلطوية الشخصية”.  

“دليل قاطع  تركيا  أن هجمات  واعتبر 
فهذه  نهايتها،  وقرب  إفالسها  على 
تدفع  التي  هي  االنهزامية  الروح 

األساليب  أكثر  الستخدام  نظامها، 
قذارة جتاه شعبنا لكسره”.

استهداف  على  كرد  جيا  بدران  وعّلق 
دمشق،  حكومة  قوات  تركز  نقاط 
جلميع  “استهداف  ذلك  معتبراً 
السوريني، لذا ال بد من تفاهم سوري 
حلماية وحدة األراضي السورية، واتخاذ 
مواقف حازمة إلنهاء االحتالل التركي”.

الرئاسة  نائب  شمعون  غبرييل  وقال 
املشتركة للمجلس التنفيذي في اإلدارة 
لتهديداتها  تركيا  تنفيذ  إن  الذاتية، 
ال  سوريا  في  عسكرية  عملية  بشن 

يقل خطراً عن تفجير إسطنبول.

لقوات  املوّجهة  االتهامات  إن  وأضاف، 
واإلدارة  “قسد”،  الدميقراطية  سوريا 
وجاهزة من  ُمعلبة  “اتهامات  الذاتية، 

قبل تركيا

هذه  من  الهدف  أن  “شمعون”،  ورأى 
التركية، هو ضرب مشروع  االتهامات 
اإلدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، 
وخلق حجة حلدوث عملية عسكرية 

في املنطقة.

العملية  أن  إلى  “شمعون”،  وأشار 
تُنذر  “احملتملة”،  التركية  العسكرية 
الدولي  اجملتمع  داعياً  كبيرة،  بكارثة 
للتحقيق في حادثة تفجير إسطنبول، 

والكشف عن املسبب احلقيقي له.

هذا وتشن دولة االحتالل التركي منذ 
السبت2022/11/19  ليل  منتصف 
وباملدفعية  احلربي  بالطيران  غارات 
من  بدءاً  احلدود  طول  على  الثقيلة 

عفرين حتى ديرك. 

مركز األخبارـ أجلت اللجنة التحضيرية 
انعقاد  السورية، موعد  العشائر  مللتقى 
قصف  نتيجة  آخر؛  إشعار  إلى  امللتقى 
جيش االحتالل التركي املنطقة بالطائرات 
احلربية، وذلك حفاظاً على سالمة الوفود.

األحد  يوم  يُعقد  أن  املزمع  من  كان 
2022/11/20في مدينة احلسكة، ملتقى 
العشائر السورية الثاني، مبشاركة أكثر 
الشيوخ ووجهاء  من  من 6300 شخصاً 
العشائر في شمال وشرق سوريا، إضافة 
إلى شيوخ ووجهاء العشائر من الداخل 
السوري، إال أن اللجنة التحضيرية قررت 
آخر؛  إلى إشعار  امللتقى  تأجيل فعاليات 
شمال  على  التركية  الهجمات  بسبب 

وشرق سوريا.
مللتقى  التحضرية  اللجنة  عضو  وقال 
العشائر السورية، ثابت اجلوهر، إن »اللجنة 
على  حفاظاً  امللتقى  عقد  تأجيل  قررت 
األمنية  الظروف  بسبب  الوفود،  سالمة 
قصف  على  التركي  االحتالل  وإقدام 

بالطائرات  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
احلربية«.

التركي من  احملتل  »يهدف  اجلوهر  وأضاف 
احلدودي  الشريط  لكامل  قصفه  خالل 
التوقيت؛  هذا  في  وشرق سوريا  لشمال 
لضرب أي مشروع لتكاتف هذه املكونات 
والدفع بالعملية السياسية حلل القضية 
وضرب  امللتقى  هذا  وإفشال  السورية، 

حالة التعايش في املنطقة«.
وأكد اجلوهر أن« قوات سوريا الدميقراطية 
كل  على  للرد  االستعداد  حالة  في 

اعتداءات احملتل التركي«.

حاجي  آرام  الباحث  أكد  األخبارـ  مركز 
الدولي  األمن  مجلس  قرار  إحياء  على 
لفرض منطقة حظر طيران على إقليم 
كردستان، وقال: “اليوم هناك تهديد على 
إقليم كردستان من قمِبل الدولتني التركية 
واإليرانية. سيادة العراق وإقليم كردستان 
أن  األمن  يوم وميكن جمللس  تنتهكان كل 

يُصدمِر قراراً آخر حيال املوضوع”.
وحتدّث الباحث آرام حاجي حول القرار رقم 
وذكر  الطيران،  حظر  منطقة  عن   688
آرام حاجي أن القرار رقم 688 جمللس األمن 
الدستور  كتابة  بعد  قراراً  كان  الدولي، 

االحتادي للعراق.
بعد انتفاضة 1991 في إقليم كردستان، 
من  للمزيد  يستعد  البعث  نظام  كان 
الهجمات وأراد تنفيذ هجوم انتقامي. كان 

هذا أيضاً أمراً خطيراً على أهالي اإلقليم، 
بعد ذلك بدأت الهجرة من كردستان إلى 

الدول اجملاورة.
األمن  قيام مجلس  وكان هذا هو سبب 
الدولي بإصدار القرار رقم 688 في خمسة 
حظر  منطقة  إلنشاء   1991 نيسان 
طيران حلماية األهالي من الضربات اجلوية 
العراقية. في جلسة 2982 جمللس األمن 
الدولي، تت املوافقة على القرار بأغلبية 

األصوات.
وتطرّق آرام حاجي إلى إعادة إصدار القرار، 
على  القضية،  لهذه  “بالنسبة  وأضاف 
حكومة إقليم كردستان بذل اجلهود من 
خالل احلكومة العراقية، كجزء من سيادة 
العراق من خالل الكتل الكردية في البرملان 
احلكومة  سياسة  تقدمي  يجب  العراقي، 

العراقية ملالقاة دعم األصدقاء في الشرق 
األوسط، من أجل دعم العراق وإصدار قرار 

كهذا يجب التقدّم بطلبٍ رسمي”.
“انخراط  حاجي:  آرام  قال  اخلتام  وفي 
حكومة اإلقليم مع القوات احمللية أدى الى 
عدم اتخاذ هذه اخلطوة. إن قضية انتهاك 
قضية  الدول  واحتالل  العراق  سيادة 
خطيرة. وينبغي وضع آلية جادة لهذا األمر 
وإصدار قرار ضد حتليق الطائرات احلربية”.

من  العدد  استشهد  األخبارـ  مركز 
مبكرة  في ساعة  آخرون  وجرح  احملتجني 
األحد، مبدينة ديواندره مبحافظة كردستان 
غرب إيران، حسب قناة »إيران إنترناشيونال«، 
قبل  تفجرت  احتجاجات  تتواصل  فيما 

شهرين في مناطق متفرقة بإيران.

وذكرت القناة أن متظاهرين أضرموا النار 

مبدينة  اإليراني  الثوري  للحرس  مقر  في 
مورموري في محافظة إيالم بغرب البالد.

أطلقت  قد  اإليرانية  األمن  قوات  وكانت 
احلي ضد محتجني في مدينة  الرصاص 

مهاباد مبحافظة أذربيجان الغربية.

وشهدت بعض مناطق مهاباد أجواء أمنية 
مشددة وانقطاعاً لإلنترنت والكهرباء.

في  جامعتني  طالب  أن  القناة  وأفادت 

البالد، نظموا  مدينة األهواز جنوب غرب 
دراسة  تعليق  على  احتجاجاً  جتمعات 

عشرات الطالب.
حقوق  منظمة  أعلنت  جانبها،  ومن 
عن 378  يقل  ال  ما  أن  اإليرانية،  اإلنسان 
قُتمِلوا على يد قوات األمن منذ  متظاهراً 
اندالع االحتجاجات في إيران قبل شهرين.

عبد اهلل رحيل

لها  تهفو  عالقٌة،  الهواء  في  نقطٌة 
الكون،  مدارات  في  وتسرح  النّفس، 
هجرت  مدى،  لها  الفضاء  وعيوُن 
ل،  سحابة غيث جتّمع فيها النّدى والطَّ
أيَّ  الفراغ!  شرفة  في  حائرة  تقف 
اجلهات تقصد، ألنّها َصيٌب يصيب بالدًا 
ماء،  هي النّجاة لها، غازلتْها رياُح السَّ
فحنّت لها، وهامت في كالمها، ففي 
جتلَّى  بياٍن،  سحرُ  حرفها  مقاصد 
سرى  جنم  بوميض  األزليّ،  عشقها 
بني  الرّيح  أخذتها  ثم  ُمغرًما،  إليها 
َّمن، وسائحًة  األفالك، عابرةً نهاياتمِ الز
بها في بطون السحب وثوران الضباب، 
َّينّت  أعطتها صفاتمِ اخللق والنّماء، واز
في بهرج التغيير والّلطف، فتداخلت 
وقد  واخلصب،  اإلنبات  عناصر  فيها 
اإلنسانية  مسراها،  في  تالقت 
والّطبيعة، فانضمت إلى كمَِسٍف في 
رحلة كينونتها؛ مؤلِّفًة سحابًا عظيًما 
العاصفة؛  الرّيح  تخلطه  متراكًما، 
فيه  تُسرع  ذوارَف،  غيوم  من  فَهْطٌل 
كي  الَبوار؛  األرض  إلى  حثيثًة  اخلُطا 
تتزَج في أدميها، مشكّلًة وسائل لقاح 
األرض اخلصبة؛ فتغدو أمشاجا منوَّعة 
من النّبت والزّرع، والّشجر، ثم تصيب 
اجلدباء،  اليابسة  املتهّمشة  األرض 
في  امرأة  فكأنّها  وتربت،  بها  فتهتزّ 
حمل بهيج، وقد جتّمل املدى مخضرًّا  
بغيٍث ُمغيٍث عليٍل، تهفو له القلوب، 

وتهدأ له النفوس.

فتساقى القوم ماًء نقيًّا صافًيا عذبًا، 
 ، وانتشى بحرٌ على وقعمِ طلٍّ غزيٍر جمٍّ
كر  وعلى املنحنيات تتالطم جداول الشُّ
منحدرةً إلى حيث ملقاها، مع تغريدة 
فوابل  األودية،  بقاع  بها  احتفت  ريح 
متسارع القطرات، ترتطم مراكز ذراته 
بأنفس البشر، التي انتظرت مقدمه 
كّل شتاء، مستحّمًة في طهر لقائه 
هطول  البعيدة،  وباجلبال  باألرض، 
الغروب،  أحضان  في  تساقط  ُمزن 
جانب  كّل  من  حتّفه  الفضاء  وأسوار 
بأذرعها املمتدة في الفراغ الّطلق، وفي 
مخدعها الدافئ تعزف الُورُْق موسيقا 

احلياة والنّماء والوالدة من جديد.

تغييرا  القطرة  صّيرت  ذلك  أجل  من 
في ثورة املطر بتزاحم مدارك النّفس 
والنّبت، وفق تقدير العزيز احلكيم، إلى 
تغيير وجه الطبيعة، بعيني اخمللوقات، 
أوجهها، وفي أحداق  تناثرت في  التي 
عينيها، محّبُة األرض للّسماء، مدوِّنة 
وفي  الزّهور،  أخاديد  في  املطر  عشق 
ألسنة  تنتشر  الّشجر،  أوراق  توّجات 
خجولًة  بزغت  التي  الّشمس،  ضوء 
برٌق  بعَضه  فرّق  قد  سحاب،  بني  من 
فانتشر  الغيوم؛  أروقة  بني  عتيدٌ، الح 
في  اخلضراء،  األرض  في  ذهبيًة  دنانيرَ 
بديعة  واخلصب  املاء  ملحمة  سفر 

اجلمال.

في  والقطرة  اهلل  تالقي  في  وهكذا 
مهدًا  أصبح  الذي  الواسع،  الفضاء 
الّسحاب:  تأليف  في  تّتحد  لقطرات 
ُل الرّيَاَح َفُتثمِيرُ َسَحاباً  )اهلّلُ الّذمِي يُرْسمِ
يََشاُء  كَْيَف  الّسماءمِ  فمِي  َفَيبُْسُطهُ 
نْ  وَيَْجَعُلهُ كمَِسفاً َفَترَى الَْودَْق يَْخرُُج ممِ
الَلمِهمِ(، منشئًة بذلك قانون الطبيعة  خمِ
ومظهرةً  واإلنبات،  واخللق  النّماء  في 
الثّرى  ارتشاف  سيرورة  في  التميُّيز 
الّطويل،  العطش  القطرات في  للذّة 
الذي سئمته اجلبال والواحات، فتعاَلى 
الذي  املقدّر،  والقادر  املدبّر،  احلكيم 
تصرّف بكّل شيء، وجعل لكّل شيء 
القطرة في  وقانوناً، في هجرة  سبباً 
أعالي  إلى  ٍر،  بَخمِ حارّ  مشمس  يوم 
تستحّم  حّتى  والقداسة،  النقاء 
نقائض  من  اةً  ُمَنقَّ الّسماء،  بطهر 
في  فتدور  والعديدة،  العتيدة  البشر 
منفذ  عن  تبحث  األفالك  طبقات 
صوفي لترديد العشق اإللهي، ثم تَرمِدُ 
األرَض مزروعًة وممزوجًة برعود وبروق مرة 
أخرى، في عودة التالقي بني املاء والتراب 
من رحلتها الّسماوية الدّائرية الدّائمة، 
التي تشكِّل شخوصاً نفسية، وروحية، 
وصوفية إليالفمِ الوحدة، واالكتمال في 
رحم األرض، وقد َحملت بأجنّة النّبت 
واإلخصاب، ثم كُوِّرْت؛ حّتى غدْت مركزَ 

. اإلقامةمِ واإلعمارمِ واحلياةمِ

في  النّائمة  القطرة  أخذت  وقد   
منّوعة  وهويات  أسماء،  اجملهول  مهد 

وامليثولوجيات  األساطير  حكم  في 
ولم  َسفمِرَْت  التي  وهي  القدمية، 
ألنّها  عينيها،  تخفمِ  ولم  تتبرقع، 
فعند  عارٍف،  مقلة  كّل  عن  اجملهولة 
الفينيقيني هي »بعل«، وهو إله املطر، 
وفي روما القدمية »جوبيتر«، إلّه املطر، 
وفي  »أبولّلو«،  اإلغريق  سّماها  وقد 
مصر القدمية »تفنوت« عند الفراعنة، 
وفي القرآن الكرمي، تكون »مطراً، وغيثًا، 
بشائرُ  النِّسوة  وعند  وصيباً،«،  ووابالً، 
خير عميم، تنشئه نساءٌ أغنياٍت في 
حناجرها، التي صدحت باستقبال اخلير 
باألرض، وفي عالقة مرتبطة للفاّلحني 
الّسماء،  بروج  في  املتعّلقة  والزرّاع 
هي عالقة حساب املطر بالبيدر، لكّن 
قطرة املطر املهداة من الّسماء، تعاقب 
ر الّشر  وحشيَة القوم أحياناً، فثور وتدمِّ
 ، في منتقياتهم، مخلِّقة الفيضاناتمِ
َّوابع إلى تقليم أظفار الّشر، الذي  والز
خاّلقة،  ثورة  فتكون  محاوره،  جتاوز 
لتوازن تربية الّطبيعة وفق احملدود من 

الّتصرّف والقانون. 

وفي لقاء القطرة باخمللوق اآلدمي؛ جتلو 
يولد  ما  فأول  اإلميان،  بطهارة  جسده 

األديان  طقوس  في  ره،  تطهِّ املولود 
اخملتلفة، ففي القرآن الكرمي: »وجعلنا 
من املاء كلَّ شيٍء حيٍّ«، واملاء املقدس 
في املسيحيِّة، هو ماء التعميد، فقد 
املسيح  بتعميد  املعمدان  يوحنا  قام 
في نهر األردن، وعند الثَّقافة اليونانيَّة 
استقبال  عند  عمل  أوّل  الّتقليدية، 
كأس  تقدمي  هو  واألشراف،  الضيوف 
بالّتراب،  املطر  لقاء  ورائحة  نقيّ،  ماء 
هي  »تريكور« عند اإلغريقني القدامى، 
النبيلة  املطر  قطرة  التقت  ومثلما 
بجسم اإلنسان، الذي طّهرته وعمدته، 
إلى  ورحلته  منيته،  وقت  في  تلتقي 
تطّهر  ألنّها  اآلخر؛  الّسماويّ  العالم 
موته من آثام عمله في الدّنيا؛ لتكون 
طهرا وآخر ما يالمس جسده املسّجى 
احلفل  يشبه  مبا  تُرَشُّ  ثّم  حلده،  في 
وداعه  في  قبره  تراب  على  اجلماعي 

األخير.

»ميجول  اإلسباني  الشاعر  مللم  وقد 
 ، دي أونامونو« ألفاظه ومعانيه في نصٍّ

يُعذَب بذكر املطر: »أتبّلل باملاء«:

مَلاُء  الرِّمال...  تخفيه  الذي  اهلل،  »مَلاُء 
اهلل، الذي يهجع في الّصحراء...للماء 
تلك  حتت  وصافياً...  منعشاً  يجري 
يحفظه  الذي  اخلفيّ،  الّتربة...للماء 
الرّمل امللتهب... في حبٍّ داخل حجر 
عن  بعيداً  يحيا  الذي  عقيم...للماء 
بالّسماء...  مشّبع  ولكنّه  النّور... 
وعندما يحيي الّشراُب، وهو نبع احلياة...
قلبي وحّسي من جديد...أرفع جبهتي 
بطء... في  عينيّ...تسقط  ومن  هلل، 

دمعتان على الرّمال«.

شاعر  عند  املاء  قطرة  الحت  وقد 
وجودا  يوسون  الياباني،  الهايكو 
رائحة األرض، مع  فلسفيا في تغيير 

اندماج الَقْطر فيها: 

األمطار...  تكّف  ال  مطيرٌ،  »شهرٌ 
أرقد  واالنهمار...بينما  الّسقوط  عن 
يجترُّ  هرٌم  عجوزٌ  آٍه،  الفراش...  في 

الذّكريات.«

وفي  تيهاء،  ، تتد مفازة  الكثبانمِ وبني 
قطرة  تتفرّد  املصفرِّ،  شجرها  جذوع 
املطر في حنينها لألحّبة، الذين غادروا 
إلى  اجلدب  فتحّول  حني،  منذ  الدّيار 
سقيا خير لألرض واإلنسان، فيختلط 
الذي  الَقطر،  برذاذ  والذّكرى  احلّب 
يسقي األنام، ثم يروي الزّرع، فأبو ذُؤيب 
الُهذلي يحتار في تقدمي هديّة حملبوبته، 
التي هجرت الدّيار منذ عهد، فال يجُد 
املطر،  وهطول  قيا،  بالسُّ دعائه  غير 
القحطمِ  ومن  اجلدب،  من  منجدهم 

والفاقة:

رمِ َليَلٍة  َسقى أُمَّ َعمروٍ كُـلَّ آخمِ
ُم ســودٌ مـاُؤُهنَّ ثَجيُج َحـــناتمـِ

َبت اءمِ الَبحرمِ ثُمَّ تََنصَّ َّت مبمِ تَرَو

ّيـاٍت َلـُهـنَّ نَئيُج ـَشمِ َعــلـى َحـب

َّاتَك  ذر من  قطوفاً  لي  َهب  قَْطرُ  يا   
وارومِ  مائك؛  ُطهرَ  واسقني  الهوجاء، 
َّبَاب  الر ونشوةَ   ، الغماممِ قصائدَ  عني 
تعّشقْ  أَْخبمَِيٍة،  حول  رْ  وسمِ للُمزن، 
زرَعها املُنهك، واطومِ عنّي حزنها املديد؛ 
وأضئْ  قدومك،  ترانيَم  روحي  لتشدوَ 
وهاَك  برقك؛  بفوانيسمِ  ليلها  حالَك 
في  الّسنابُل  فتضحَك  ألٍم،  بقايا 
احلقول، وتُغرمِق بحورَ صمتي باحلكايا، 
اجلبال  نحو  طرقها  األودية  وتسلَك 
الرّبانية  رحلتك  في  وامضمِ  البعيدة، 
املساء  حكايا  للورى  حتدث  الدّائرية؛ 
الَفرمِح، حول مدافئ النّفس املطمئنة، 
وخذني نحو مسارات القمر؛ لتستحمَّ 
فتتعّطر  الّغدمِق،  سيلك  في  روحي 
لقائك  رائحة  من  شعري  خصالت 

بالتَّراب املنتظر استئذانك بالدُّخول.

 ورقدة من خديّ على وسائد قطرات 
املطر، حديث العني للقمر، في قصيدة 
محّمد علي شمس الدين في قصيدة 
الشتاء...  بالطة  »على  النهر«:  »حوار 
أريد أن أكسر عنق هذا النهر...وأجعل 
املياه كاخلراف... تنثني إلى الوراء... أريد 
أن أعيد املاء للّسماء...وأبعث اللهيب 

في حشاشة احلقول«.

تها طائرات دولة االحتالل التركي بعد منتصف ليلة السبت9ا/2022/11 على كّل من ديرك، وزركان، 
ّ
مركز األخبارـ أسفرت الغارات الجوّية التي شن

وكري سبي، وكوباني والشهباء؛ عن استشهاد وإصابة مدنيين وصحفيين عسكريين وعناصر من جيش حكومة دمشق.

يا  فقط خالل ساعات تركيا ترتكب المجازر في شمال وشرق سور

مسؤولون في اإلدارة الذاتية:
 أي عمل عسكري في المنطقة ُينِذر بـ كارثة كبيرة

يّة تؤجل موعد انعقاد الملتقى إلشعار آخر ية لملتقى العشائر السور اللجنة التحضير

باحث يدعو إلى إعادة إحياء قرار حظر الطيران فوق إقليم كردستان

إيران.. ضحايا من المحتجين في ديواندره وإحراق مقر للحرس الثوري

يـٌح فـي هجـرِة قطـرِة مطـٍر أديـٌم جـر
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محمد اجلعابي

يستخدم  مصطلح  املؤامرة،  نظرية 
لشرح حدث، أو قضية، أو موقف اعتماداً 
وتتضمن  مؤامرة،  قصة  نسج  على 
املؤامرة أفعاالً عنيفة، ومضرة، تنفذها 
وتعتمد  أفراد،  أو  أو منظمة،  حكومة، 
النظرية على تقدمي تفسيرات ال تتوافق 
مع الوقائع، واألسباب احلقيقية، وهناك 
تعريفات أخرى أوضحها مجموعة من 
املعرفني للمصطلح، كل حسب وجهة 
ملصطلح  استخدام  أول  فبدأ  نظره، 
اقتصادي  مقال  في  املؤامرة،  نظرية 
عام1920م، ومت تداوله على نطاق واسع 
قاموس  إلى  إضافته  ليتم  عام 1960، 
أوكسفورد عام 1997م، وفي هذا يظهر 
أبطال املؤامرة في الغالب هم )احلكومة، 
احلكومات  تضع  ما  وغالباً  والشعب( 
نفسها في وضع الطرف املتآمر عليه، 
بالتعاون  معادية،  خارجية  أطراف  من 
معهم  مشتركة  محلية  جهات  مع 
في املؤامرة، وتستخدم نظرية املؤامرة 
إلخفاء احلقيقة، وتعتمد في األساس 
احلقائق  وتزوير  األكاذيب،  صناعة  على 
محددة،  جلهة  التهم  توجيه  ليتم 
واجلهات  األسباب،  عن  النظر  وصرف 

احلقيقية املسببة لألزمات، واملشاكل.

نظرية املؤامرة حاضرة دوماً في 
أزمات املنطقة

 

تلجأ  االستبدادية  األنظمة  معظم 
مخرجاً  كونها  املؤامرة،  نظرية  إلى 
لتفسير،  سحرية  ووصفة  جاهزاً، 
ولتبرير األزمات كلها، التي تعاني منها، 

فهذا األسلوب فيما يتعلق بها أسهل 
األسباب  في  اخلوض  يجنبها  تفسير 
احلقيقية، واملوضوعية، واملشاكل التي 
للسياسات  وذلك  فيها؛  غارقة  تكون 
الفاشلة التي تنتهجها، املتمثلة في 
احلريات،  وقمع  واالستبداد،  الفساد، 
فعقب  للثروات،  العادل  التوزيع  وعدم 
على  إيران  في  االحتجاجات  اندالع 
خلفية مقتل الفتاة الكردية اإليرانية، 
اإلرشاد  شرطة  يد  على  أميني،  جينا 
بإلقاء  اإليراني  النظام  سارع  الديني، 
التي  اخلارجية،  األطراف  على  اللوم 
حتاول زعزعة االستقرار في إيران، فقام 
له  املؤامرة؛ في مسعىً  بطرح نظرية 

الشعبية؛  االحتجاجات  اندالع  لتبرير 
تهربا من حقيقة ظاهرة القمع وكبت 
ثروات  ونهب  فيها،  والغوص  احلريات، 
بحجة  النظام  ينتهجها  التي  البالد، 
حماية الثورة اإلسالمية، ففي تصريح 
الثوري،  للحرس  التابعة  فارس  لوكالة 
الثوري اإلسالمي في  قال: قائد احلرس 
قليالً  عدداً  »إن  سالمي،  حسن  إيران 
األعداء«،  فخ  في  وقعوا  الشباب،  من 
بسبب  يحبوننا  ال  من  »حتى  وأضاف، 
نحن  وإغراءاتهم،  األعداء،  خداع 
تقدم  في  يأمل  بأنه  و«تابع   نحبهم«، 
اجملتمع، وإطفاء النيران، التي يشعلها 
األعداء«، كما كان هناك تصريح للرئيس 
فيه  تبنى  رئيسي،  إبراهيم  اإليراني 
يتابع  فيه: »العدو  قال  املؤامرة  نظرية 
تضليله اإلعالمي للرأي العام؛ بفضل 
إجراءاته اإلعالمية املكثفة، والواسعة« 
الساحة  إلى  األعداء  »دخل  مضيفاً: 
يقصدون  وكانوا  األخيرة،  املؤامرة  في 
زمن  في  انهزموا  لكنهم  البالد،  عزل 
اإليرانية،  اإلسالمية  اجلمهورية  كانت 
االقتصادية،  مشاكلها  فيه  تتخطى 
وقال  ودولياً«،  إقليمياً،  حضورها  وتعزز 
رئيس البرملان اإليراني قاليباف: »األعداء 
من  كبير  جزء  لرفع  مستعدين  كانوا 
العقوبات، لكن االحتجاجات حرضتهم 
أن  وأضاف،  أكثر،  عقوبات  فرض  على 

أمريكا حترض احملتجني«.

سمة أساسية سائدة لألنظمة 
القمعية

في تركيا، يظهر ترويج نظرية املؤامرة 
السمة األساسية السائدة للسياسة 
اجملتمع  ثقافة  تتبعها  التي  التركية، 
املؤامرة  نظرية  تبني  في  السياسية، 
اإلعالمية،  عبر وسائلها  دائم،  بشكل 
املستمرة،  مسؤوليها  وتصريحات 
والهدف من ترويج نظرية املؤامرة التأثير 
في الشعب التركي، وحشده في صف 
السلطة التركية، عن طريق خلق أعداء 
وهميني مناهضني لها، ووضع السلطة 
والبريئة،  النزيهة،  في موضع  نفسها 
التي تدافع عن الشعب ضد املؤامرات، 
التي حُتاك ضدها، ما يعزز حسب تلك 
الشعب،  عن  املدافع  دورها  النظرية 
كذلك يتم الترويج عبر وسائل اإلعالم 
واملسؤولني لفكرة مؤامرة الدول الغربية، 
اإلعالمية  وسائلها  عبر  تروج  وكما 
التي  الشعوب،  واستغناء  خيانة  عن 
السلطنة  راية  حتت  منضوية،  كانت 
الشعوب  وخيانة  البائدة،  العثمانية 
لها؛ ما أدى إلى سقوط تلك السلطنة، 
كان استغالل النظام التركي لنظرية 
املؤامرة واضحا من خالل إدارتها حلادث 
االنفجار، الذي وقع في شارع تقسيم 
بتاريخ 13\11\2022 الذي راح ضحيته 
ستة قتلى، باإلضافة إلى واحد وثمانني 

التركية  السلطات  وكشفت  مصاباً، 
البشير،  أحالم  السورية  املنفذة  هوية 
وبأنها نفذت التفجير بأوامر من حزب 
اللحظة  فمنذ  الكردستاني،  العمال 
األولى لوقوع االنفجار، مت توجيه أصابع 
مت  اتهامهم؛  ولترويج  للحزب،  االتهام 
حظر وسائل اإلعالم، ومواقع التواصل 
وفي  باحلادث،  يتعلق  خبر  أي  نقل  من 
على  فيديو  نشر  مت  الحق،  وقت 
ألخت  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
املشتبه بها، وقالت: أنها من اجلنسية 
نفت  ذلك   إثر  وعلى  الصومالية، 
لسان  على  الدميقراطية  سوريا  قوات 
بتاريخ  عبدي،  مظلوم  العام  القائد 
عن  لها  مسؤولية  أي   2022\11\14
التفجير، حيث قال: »إننا نؤكد أن قواتنا 
ليس لها أي صلة، أو عالقة بالتفجير، 
ونرفض املزاعم التي تتهمنا«، كما يتم 
اجلماعية،  اإلبادة  إنكار  على  التركيز 
عام  العثمانية،  الدولة  ارتكبتها  التي 
بأنها  والترويج:  األرمن،  1915بحق 
أرمينيا،  تستخدمها  ادعاءات  محض 
تركيا،  تقدم  لعرقلة  الغربية  والدول 
ويتم  األوروبي،  لالحتاد  وانضمامها 
ضد  احلرب  مصطلح  استخدام 
تآمر  لفكرة  الترويج  ويتم  اإلسالم، 
مت  وقد  اإلسالم،  ضد  الغربي  العالم 
عام  مرة  ألول  التعبير  هذا  استخدام 
1990، ولكنه حظي بشهرة عام 2001، 
لنظرية  الترويج  في  احلد  وصل  وقد 
املؤامرة، إلى درجة الغوص مبسائل تعد 
ال  تفسيرات  وتقدمي  البديهيات،  من 
يتقبلها العقل وال املنطق، مثل الكالم 
العدالة،  حزب  رئيس  لنائب  املنسوب 
والتنمية في مدينة إسطنبول تولغاي 
دمير عام 2017، الذي ادعى فيه: أن األرض 
األرض  كروية  مفهوم  وأن  مسطحة، 
الكرسي  لها،  خطط  مؤامرة  يشكل 
واملاسونية!،  واليسوعيون  الرسولي، 
من  صقر  اكتشاف  مت   2013 عام  في 
في  يحمل  اإلسرائيلي،  العاسوق  نوع 
قدميه جهازاً غريباً، في منطقة )أالزغ(، 
وبعد إرساله من أجل الدراسة، وإجراء 
مت  فرات،  جامعة  في  عليه  االختبارات 
وقد  إسرائيلي!،  جاسوس  أنه  التأكيد 
صرح حينها مراسل bbc جوناثان »أنا غير 
قادرة على  املؤامرة  نظريات  أن  مصدق 

الترسيخ في أّذهان الكل بسهولة«.

واندالع  األزمة  بداية  منذ  سوريا،  وفي 

حكومة  سعت  فيها،  االحتجاجات 
دمشق جاهدةً لتسويق نظرية املؤامرة 
ضدها، من قبل جهات متعددة، بالتعاون 
مع مخربني، ومندسني وعمالء، حملاولة 
الذي  سوريا،  في  احلكم  نظام  قلب 
يصف نفسه، أنه نظام املمانعة، وخط 
املواجهة األول ضد إسرائيل، واإلمبريالية 
لترويج  العاملية في املنطقة، معتمداً 
نظريته اخلاصة على وسائله اإلعالمية، 
اخلبراء  وعلى  معه،  املتعاطفة  وتلك 

فلقد  املؤدجلني،  السياسيني  واحملللني 
على  لالتكاء  دمشق  حكومة  سعت 
والغرب،  إسرائيل،  مع  العداء  حالة 
في  األوضاع  لتخريب  يسعون  وبأنهم 
سوريا نتيجة مواقفها، وتزعمها حملور 
الذي  املقاومة، واملمانعة في املنطقة، 
لبنان،  في  اهلل  وحزب  سوريا،  يشمل 
والفصائل  اليمن،  واحلوثيني في  وإيران، 
الفلسطينية املسلحة، وتروج حكومة 
يتعاونون  األعداء  أن  باستمرار،  دمشق 
في  مشتركة  داخلية  أطراف  مع 
املؤامرة، لتقوم بتصنيف كل من ليس 
معها، ومعارض لها، بالعمالة، واخليانة، 
لتصوير  دمشق  حكومة  وسعت 
نفسها، أنها حامية لألقليات، واإلثنيات، 
وبأنها احلامي للتعايش السلمي، مقابل 
األصولية  واجلماعات  اإلرهاب،  انتشار 

التعايش،  هذا  تهدد  التي  اإلسالمية، 
وبالتالي،  يحميه،  أنه  يدعي  الذي 
باإلرهابيني،  معارضيه  كل  اتهام  مت 
واخملربني، واخلونة، فمقولة، إن احلقيقة 
هي أول ضحايا احلرب، تنطبق تاماً على 
الوضع في سوريا، ولقد سعت األطراف 
األخبار،  الستغالل  كلها،  السورية 
مبا  احلقائق،  وتزوير  وفبركتها،  والصور، 
يتناسب مع رؤيتها اخلاصة، والرسالة، 
التي تنوي أن توصلها، الى جانب، وقوع 
بعض اجلهات اإلعالمية الدولية، في فخ 
نسخ ولصق األخبار، واملعلومات، التي 
تصدر من مختلف األطراف قبل التأكد 

من مصداقيتها.

كيفية التصدي
 

املؤامرة  نظريات  أن  نالحظ  اخلتام،  في 
األنظمة  مسامات  في  تتغلغل 

وذلك  كلها،  واملستبدة  القمعية، 
وممارساتها  جرائمها،  على  للتستر 
وشعوبها  بالدها،  جتر  التي  اخلاطئة، 
للهاوية، وتعتمد في  سبيل ذلك  التزوير 
الفاضح للحقائق، لتضع نفسها في 
موقع البراءة، والعصمة من اخلطأ، وتبرير 
بحجة  والظلم  كافة،  القمع  أشكال 
ضرب املؤامرات، واملتآمرين ضدها، وليس 
فرضيات  تكون  أن  دوماً  املفترض  من 
نظرية املؤامرة مضللة، وكاذبة، ولكنها 
قد تستخدم جزءًا من احلقيقة؛ لتقوم 
محددة،  جهة  مصلحة  في  بصبها 
للمؤامرات  التصدي  عملية  لكن 
املزعومة بحق، ال يتم حتقيقها، إال من 
خالل تعزيز اجلبهات الداخلية، وتطبيق 
احلكومات مبادئ الدميقراطية، والعدالة 

االجتماعية.

في سيناريو مستمر، ملسرحية اإلجرام، 
التي تقوم بها طائرات االحتالل التركي 
وشرق  شمال  ومواطني  أراضي،  على 
بشن  االحتالل  طائرات  قامت  سوريا، 
عدوان آثم امتد من عفرين والشهباء 
ليل  في  ديرك  إلى  وصوالً  وكوباني 
اجلاري  الثاني  تشرين   19 السبت 
ولغاية األحد 20 الشهر نفسه حيث 
من  ومثلهم  العشرات،  استشهد 

اجلرحى من أبناء شعوب املنطقة.

االحتالل،  هجمات  تصاعد  ومع 
وشرق  شمال  مناطق  على  ومرتزقته 
سوريا، يخيم صمت دولي قاتل، فتحوم 
سماء  في  املسيرة  الطائرات  اليوم 
االحتالل  ليواصل  نهار،  ليل  املنطقة 
اجلرائم  ارتكاب  ومرتزقته  التركي 
واالنتهاكات باجلملة بحق أهالي شمال 
يومي،  شبه  بشكل  سوريا،  وشرق 
حملاولة خلق حالة من الرعب في قلوب 
الذي  والسالم  األمن  املواطنني، وضرب 

يحيط باملنطقة.

ال سبيل سوى املقاومة

استنكاراً لهذه الهجمات خرج مواطنو 
شعبية  مسيرة  في  قامشلو  مدينة 
واجملتمع  العالم  ليطالبوا  حاشدة، 
الدولي إلبداء موقف واضح من االحتالل 
التركي، وأفعاله اإلجرامية في املنطقة، 
مستنكرين هذه الهجمات، والقصف 

شبه اليومي ملناطقهم األمنة.

»من حقنا الدفاع عن أرضنا في 
ظل صمتهم«

عن  حدثتنا  بدور«  »دالل  املواطنة 
أردوغان  به  قام  الذي  األخير،  الهجوم 
بحق املدنيني واجملزرة، التي ارتكبها في 
ديرك ومناطق أخرى: »تعرضت مناطق 
عديدة في شمال وشرق سوريا لقصف 
وحشي همجي ممنهج من قبل طائرات 
الشهباء  من  كل  في  تركية،  حربية 
هزمت  التي  كوباني،  ومدينة  وديرك 
تنظيم داعش اإلرهابي، وحتررت بفضل 
دماء آالف من أبنائها األبطال، لتخلف 
اجملازر  أبشع  وراءها  احلربية  الطائرات 
بحق اإلنسانية، وكأن تركيا تؤكد على 
اجلماعية لشعوب  باإلبادة  استمرارها 

املنطقة«.

مساملة  شعوب  »نحن  دالل:  وزادت 
حقنا  من  ولكن  للحرية،  تسعى 
أحد  تطاول  إن  والنضال  املقاومة، 
علينا، وتركيا اليوم تقوم بالعديد من 
استباحت  فقد  بحقنا،  التجاوزات 
أننا  أتظن  صغارنا،  وقتلت  سماءنا، 
سنجلس مكتوفي األيدي، ونحن نرى 
سنقاوم  عنوةً،  يقتلون  شعبنا  أبناء 

حتى الرمق األخير«.

مطالبة بفرض حظر جوي

وجرحى  شهداء،  إلى  دالل  وتطرقت 
قوات حكومة دمشق، وصمت حكومة 
دمشق عن ذلك: »إنهم أبناء هذه األرض، 
وأن باعهم رئيسهم، وحكومته، فنحن 
لن نسكت عما جرى لهم، فكلنا أبناء 
األرض،  هذه  من  جزء  ونحن  سوريا، 
التي نحميها من بطش اإلرهاب، كرد، 
وعرب، وسريان، وإيزيديون، وسريان مهما 
مناطق  ضمتنا  ولوننا،  عرقنا  اختلف 
شمال وشرق سوريا، لنكون جزءاً من 
سنحارب  وبدورنا  احلرة،  فسيفسائها 

لنحميها، ولن نتخلى عن أبنائنا«.

التي  الدولية  القوى  دالل  أدانت  كما 
دولة  لطائرات  اجلوي  اجملال  فتحت 
التحالف  وطالبت  التركي،  االحتالل 
احلقوقية،  الهيئات  وجميع  الدولي، 
خطوات  باتخاذ  اإلنسانية  واملنظمات 
وجرائم  اعتداءات،  ضد  ملموسة 
االحتالل التركي املتكررة، وتوثيق هذه 
اإلنسانية،  بحق  البشعة  األعمال 
اجلوي  اجملال  وإغالق  وفرض حظر جوي، 

أمام الغارات اجلوية التركية.

هجمات  بدور«  »دالل  املواطنة  ونددت 
سفك  من  وأفعاله  التركي،  االحتالل 
للدماء، وإزهاق ألرواح األبرياء، واختتمت 
حديثها قائلة: »ال توجد دولة انتصرت 
زادونا  الشهداء  وهؤالء  خسائر،  دون 
على  وسنسير  للحرية،  وإصراراً  قوة، 
بدمائهم  لنا  رسموه  الذي  الدرب 

الطاهرة«.

تنديد رسمي وإصرار على املقاومة

الفعل  ردود  وفي  متصل،  سياق  وفي 

اإلجرامي  التصعيد  على  الرسمية 
املنطقة،  على  التركية  للهجمات 
املدنية  واملناطق  املنشآت  واستهداف 
البنية  وتدمير  بالسكان،  اآلهلة 
التحتية، والصمت الدولي، الذي يأتي 
كضوء أخضر للمحتل التركي الرتكاب 

املزيد من اجملازر.

 القائد العام لقوات سوريا الدميقراطية، 
على  له  تغريدة  في  عبدي  مظلوم 
القصف  قال: »هذا  تويتر  في  حسابه 
جهودنا  نبذل  طرف،  أي  لصالح  ليس 
إن  ولكن  كبرى،  فاجعة  حتدث  كيال 
صارت احلرب سيتأثر اجلميع بنتائجها، 
في  محدودة  تكون  لن  فالهجمات 
لقصف  اآلن  تتعرض  التي  مناطقنا، 
همجي، ندعو أهالينا اللتزام منازلهم، 

وااللتزام بتوجيهات قوى األمن«

كذلك أصدرت العديد من مؤسسات 
شمال  في  املدني  اجملتمع  ومنظمات 
وشرق سوريا بيانات استنكار، وشجب 
ملا يقوم به احملتل التركي، ومنها بيان 
 TEV-DEM حركة اجملتمع الدميقراطي
على  الدولية  القوى  صمت  عدَّ  الذي 
االحتالل  جليش  الوحشية  الهجمات 
جرائم  في  صريحة  شراكة  التركي 
وشرق  شمال  شعب  ودعت  تركيا، 
والتمسك  تنظيمه،  لتعزيز  سوريا 
اإلبادة  حرب  بوجه  املقاومة  بخيار 

التركية.

ومما جاء في البيان: »القصف الوحشي 
للطيران احلربي لدولة االحتالل التركي 
روج  مناطق  من  للعديد  الليلة،  هذه 
آفا يدل على أن هناك ضوءاً أخضر من 

اخملزي  الصمت  فندين  الدولية،  القوى 
وفي  السوري،  بالشأن  املعنية  للدول 
وصمت  الدولي،  التحالف  مقدمتها 
وروسيا  األمريكية  املتحدة  الواليات 
التركية  اإلبادة  هجمات  في  شراكة 

بحق شعبنا«.

املقاومة  على  البيان:  أكد  وقد 
والتضحية للوقوف في وجه الغطرسة 
التركية: »نحث جميع مكونات شمال 
املقاومة  على  وشعوبنا  سوريا  شرق 
سبيل  وال  املقاومة  الذات،  وتنظيم 
وقيمنا  مكتسباتنا  حلماية  سواها 
صفوفنا  وحدة  ولندعم  األخالقية، 
وتالحمنا أكثر، ومساندة قواتنا، قوات 

سوريا الدميقراطية«

الصمت الدولي مشاركة في 
اجلرمية

الهيئة  عضوة  أكدت  جهتها  من 
الرئاسية حلزب االحتاد الدميقراطي، فوزة 
يوسف لشعوب شمال وشرق سوريا، 
بالوقوف في وجه هجمات اإلبادة، التي 
على  التركي  االحتالل  دولة  تشنها 
الدولي  املنطقة، واستنكرت الصمت 
املريب، وقالت في تصريح لوكالة هاوار 

لألنباء: »قامت الدولة التركية بالهجوم 
على مناطقنا بشكل وحشي، وعلى 
في  الدولية  والقوى  العالم،  من  مرأى 
الذي  العدواني،  الهجوم  هذا  سوريا، 
وشرق  شمال  مكونات  يستهدف 
سوريا، ووحدة األراضي السورية، يرافقه 

صمت القوى الدولية«.

وعدّت فوزة يوسف هذا الهجوم »جزءاً 
من سياسة اإلبادة، التي تشنها الدولة 
اإلرهابية  احلرب  شعبنا،  ضد  التركية 
التي أعلنتها الدولة التركية هو تهديد 
لكل سوريا«. موضحة في الوقت ذاته، 
أن املقاومة خيار الشعوب في شمال 
أجمع  العالم  »ليعلم  سوريا:  وشرق 
التهديدات،  لهذه  نرضخ  لن  بأننا 
وسننتقم  أنفسنا،  عن  وسندافع 

لشهدائنا وجرحانا«.

األطراف كلها ستدفع ضريبة أي 
تدخل جديد

اإلدارة الذاتية من ناحيتها، واستنكارا 
والقصف  املستمر،  التركي  للعدوان 
الهمجي املدفعي واجلوي األخير، نددت 
األخيرة  بالهجمات  بيان  خالل  من 
األطراف  إن  مؤكدة،  التركي،  للمحتل 
كلها في املنطقة ستدفع ضريبة، أي 
سيكون  وأنه  جديد،  تدخل  أو  هجوم 
وباال على اجلميع: »إذا ما تورطت تركيا 
شمال  مناطق  ضرب  على  وأقدمت 
املقاومة  حجم  فإن  سوريا  وشرق 
كبيراً  سيكون  مناطقنا  عن  والدفاع 
أتون  املنطقة في  وواسعاً، وقد يدخل 

حرب طويلة األمد ال يحمد عقباها«.

وأمريكا  روسيا  طالب  كذلك  البيان 
القتالية،  األعمال  لوقف  كراعيتني 
والقوى الدولية إلبداء موقف واضح جتاه 
عنجهية تركيا: »كما ندعو فيه اجلهتني 
الراعيتني لوقف األعمال القتالية، االحتاد 
األمريكية،  املتحدة  والواليات  الروسي 
موقف  إلبداء  الدولي  اجملتمع  ومعهم 
واضح جتاه عنجهية وغطرسة الدولة 
التركية، وحربها املستمرة جتاه شعوب 

ومكونات املنطقة«.

قامشلو/ دعاء يوسف -استفاقت عدة مناطق في شمال وشرق سوريا، على قصف طائرات حربية تابعة لجيش االحتالل التركي، بعد منتصف ليلة 
 لهذه الجرائم نددت العديد من الجهات الرسمية بالعدوان، 

ً
السبت، وطال قصف االحتالل المدنيين، والمؤسسات المدنية، والعسكرية، واستنكارا

كما خرج مواطنو أغلب المناطق في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مظاهرات عارمة، ضد سياسة اإلبادة بحق شعوب المنطقة، وقد بين 
المشاركون فيها، أن حرب الشعب الثورية مستمرة في وجه تهديدات االحتالل التركي، وأالعيبه، وممارساته اإلجرامية.

ية المـؤامرة ية وإدانات رسمية للهجمات التركية األخيرةالحـقـيـقة ُأْولـَى ضحــايا نظــر انتفاضات جماهير
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فرهاد أحمي

ديريك  في  روج  مخيم  إدارة  حذرت 
الشرقي  الشمال  أقصى  )املالكية( 
»عناصر  والذي يضم نساء  من سوريا 
من  اإلسالمية«  الدولة  تنظيم 
أي  مغبة  من  األجنبية،  اجلنسيات 
ظل  في  املنطقة  على  تركي  هجوم 
بإطالق  املستمرة  التركية  التهديدات 
عملية عسكرية جديدة في املنطقة 
واإلدارة  الدميقراطية  سوريا  قوات  ضد 

الذاتية.

ومنذ أيار من العام اجلاري يطلق الرئيس 
أردوغان ومسؤولو  التركي رجب طيب 
عملية  بشن  التهديدات  حكومته 
وشرق  شمال  في  جديدة  عسكرية 
رفعت  وتل  منبج  تستهدف  سوريا 

بريف حلب على وجه اخلصوص.

وقالت إدارة اخمليم في بيان يوم السبت 
)20 آب اجلاري( أن أي هجوم تركي على 
تنظيم  »عناصر  سيساعد  املنطقة، 
الدولة اإلسالمية« على إعادة تنظيم 
صفوفهم، كما سيضعف الرقابة على 
مخيم الهول وروج اللذان يضمان أفراد 
بحدوث  وسيتسبب  »التنظيم«،  أسر 
في  اخمليمني  داخل  من  هروب  حاالت 
ظل انشغال قوات سوريا الدميقراطية 

بالتعامل مع الهجمات التركية.

أن  الدميقراطية  سوريا  لقوات  وسبق 
املنطقة  تعرض  حال  في  بأنه  أكدت 
لهجوم تركي، فأنها ستتوجه حلماية 
احلدود من الهجمات، وهذا ما من شأنه 
أن يضعف الرقابة على مخيمي الهول 

وروج.

التي  السالم«  »نبع  عملية  وخالل 
أطلقتها تركيا في املنطقة املمتدة من 
مدينة سري كانيه في ريف احلسكة 
في  الرقة،  ريف  في  أبيض  تل  وحتى 
هرب   ،2019 عام  من  األول  تشرين 
املقاتلني  يتبعون  شخصاً   785 نحو 
األجانب في )تنظيم الدولة اإلسالمية 
»داعش«( من مخيم بلدة عني عيسى 
فصائل  من  لهجوم  تعرض  الذي 

اجليش الوطني املوالي لتركيا.

ويُضّم مخّيم الهول 45 كيلومتر شرقي 
اإلحصائيات  آخر  بحسب  احلسكة، 
الرسمية، نحو55200 شخصاً، بينهم 
اجلنسية  حاملي  من   28100 نحو 
سورياً،  نازحاً   18846 ونحو  العراقية، 

و8254 من اجلنسيات األجنبية.

الستقبال  أساساً  اخمليم  وأسس 
اخلليج  حرب  بعد  العراقيني  الالجئني 
أخرى  مرة  تفعيله  وأعيد   1991 عام 
إبّان التدّخل األمريكي في العراق عام 
2003، ومع انتزاع السيطرة على الهول 
قوات  قبل  من   2015 عام  خريف  في 
اخمليم  افتتاح  مت  الدميقراطية  سوريا 
مجدداً، واعتباراً من ربيع عام 2019 مت 
الدولة  تنظيم  )عناصر  عائالت  نقل 
آخر  سقوط  مع  إليه  اإلسالمية( 
معاقله في بلدة الباغوز بريف دير الزور.

تسعة  إلى  الهول  مخيم  ويقسم 
أخطرها  يبقى  ولكن  »فّيز«،  قطاعات 
اسم  عليه  يطلق  الذي  القطاع 
املهاجرات، نظراً لتواجد نساء مرتزقة 
اجلنسيات  من  التنظيم(  )عناصر 
باستثناء  فيه  والعربية  األجنبية 
العراقية، وقاطنات هذا القطاع يحملن 
اجلنسيات الروسية، التركية، األوزبكية، 
التونسية،  البلجيكية،  الفرنسية، 
شرق  جنسيات  جانب  إلى  الليبية، 

آسيوية. 

ويبلغ تعداد عائالت من يطلق عليهن 
املهاجرات 2778 عائلة تضم 9544 فرداً 
يعيشون في مساحة ألفي متر مربع 
عن  لفصله  املعدن  من  بسور  محاط 
بقية أقسام اخمليم، وتتوزع نقاط قوات 

ص  األمن الداخلي على طوله. كما ُخصِّ
)عناصر  مرتزقة  لعائالت  قطاعني 
اجلنسيتني  حتمل  التي  التنظيم( 
السورية والعراقية، أما بقية القطاعات 
السوريني  للنازحني  مخصصة  فهي 

والالجئني العراقيني.

وينظر إلى مخيم الهول على أنه أخطر 
مخيم في العالم ويعتبره اخلبراء قنبلة 
موقوتة جاهزة لالنفجار في أي حلظة، 
خصوصاً مع تزايد حاالت االغتيال فيه 
على يد خاليا مرتزقة )تنظيم الدولة 
العام  بداية  منذ  قتل  إذ  اإلسالمية(، 
اجلاري ما يزيد عن 30 شخصاً في اخمليم 
وأصيب أكثر من 14 آخرين، على أيدي 

خاليا التنظيم.

التنظيم(  )عناصر  نساء  وعمدت 
تنظيم  على  املهاجرات  قسم  في 
»احلسبة«  إنشاء  عبر  أنفسهن، 
و«محكمة شرعية« إلى جانب افتتاح 

عناصر  أطفال  وتدريب  شرعية  دورات 
التنظيم على منهجه.

يوفر  اخمليم  في  البشري  اخلزان  هذا 
للمرتزقة )التنظيم( العناصر املدربة 
و)عناصر  عوائل  أفراد  إخراج  حال  في 
وسيسمح  فيه،  املتوارين  التنظيم( 
مجدداً.  اجلغرافية  بالسيطرة  لهم 
ويذكر الهجوم الذي تعرض له سجن 
مبدينة  الغويران  حي  في  الصناعة 
العام  من  الثاني  كانون  في  احلسكة 
اجلاري، باخلطر الذي تشكله املعتقالت 
واخمليمات التي تضم عناصر التنظيم.

)التنظيم  مرتزقة  تعداد  ويبلغ 
السوريني املعتقلني( لدى قوات سوريا 
برفقة خمسة  الدميقراطية 12 ألف، 
مقاتل  وألفي  العراق  من  مقاتل  آالف 

أجنبي ينحدرون من 55 دولة أجنبية، 
في  موزعني  سجن   16 في  يتواجدون 
مدن شمال شرق سوريا بعضها كانت 
سجون سابقة للنظام السوري مثل 
احلسكة  مدينة  في  غويران  سجن 

إلى  تفتقر  مدارس  اآلخر  وبعضها 
البنية التحتية ووسائل احلماية وهذا ما 
يجعل منها أهدافاً سهلة للتنظيم. 

اخمليم،  بهذا  االهتمام  تضاءل  ومع 
والتقصير في تقدمي اخلدمات للقاطنني، 
فيه،  تُنفذ  التي  االغتياالت  إلى جانب 
التنظيم  إلى  االنضمام  فرص  تزداد 
مالية  حواالت  وصول  تقدمي  ظل  في 

التنظيم(  )عناصر  مرتزقة  نساء  إلى 
من اخلارج، وهذا ما يفتح الطريق أمام 
حاالت عصيان ميكن أن يشهدها اخمليم، 

في حال حصول هجوم تركي.

كانت  املنظمات  من  العديد  أن  ورغم 
تعدادها  ووصل  اخمليم  هذا  في  تعمل 
قبل عملية نبع السالم التي نفذتها 
 ،2019 األول/أكتوبر  تشرين  في  تركيا 
إلى حوالي 36 منظمة، ولكن اخلدمات 
كانت  املنظمات  هذه  قدمتها  التي 
أي  تركز  لم  إذ  فقط،  وطبية  إغاثية 
منظمة على اجلانب التوعوي، وهذا ما 
يجعل من اخمليم قنبلة موقوتة قابلة 

لالنفجار في أية حلظة.

في  كبيراً  خطراً  األطفال  ويشكل 
املستقبل سواء ظلوا في اخمليم أو في 
األصلية،  بلدانهم  إلى  عودتهم  حال 
في  باتوا  منهم  العديد  أن  خصوصاً 
سن اخلامسة عشرة ويحملون ذهنية 
املرتزقة )التنظيم( وبقائهم محتجزين 
في  والكراهية  احلقد  زاد  اخمليم  في 
نفوسهم. إنهم قنابل موقوتة بالفعل.

أن  هو  اخمليم،  خطر  من  يزيد  وما 
منطقة  في  االجتماعية  احلاضنة 
)للتنظيم(،  للمرتزقة  موالية  اخمليم، 
رغم مرور 4 سنوات على القضاء عليه 
جغرافياً، إذ تكثر محاوالت تهريب أفراد 
عائالت املرتزقة )التنظيم( من اخمليم، 
ما  وهذا  املنطقة،  سكان  مبساعدة 
يجعل من اخمليم هدفاً سهالً لهجمات 
التنظيم فيما لو سحبت قوات سوريا 
الدميقراطية قواتها التي حترس اخمليم 

ومحيطه.

حتى  الهول  مخيم  في  يتواجد  وكان 
عام 2020 ما يزيد عن 65 ألف شخص، 
ولكن اعتباراً من 10 تشرين األول عام 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  اتخذت   2020
السوريني  بإخراج  قراراً  سوريا  وشرق 
الراغبني من اخمليم, وفق نظام الكفالة، 
حيث تتكفل عشائر املنطقة باخلارجني.

آب  منتصف  وحتى  احلني  ذلك  ومنذ 
اجلاري، سّيرت اإلدارة الذاتية، 50 رحلة 
من مخيم الهول ضمت »أسراً من دير 
مت  ومنبج. كما  والطبقة  والرقة  الزور 
إخراج 16 رحلة من العراقيني بالتعاون 
مع اجلانب العراقي كان آخرها في الـ 
12 من آب اجلاري، وضمت 150 عائلة بلغ 
عدد أفرادها 620 فرداً، حيث يتم نقلهم 
إلى مخيم اجلدعة جنوب املوصل في 

محافظة نينوى.

عملت هيئة اإلدارات احمللية والبيئة في 
سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
من بداية شهر توز للعام احلالي على 
مدن  ضمن  الطرقات،  وتزفيت  ترميم 
وبلدات شمال وشرق سوريا، ولتغطية 
مادة  من  املنطقة  احتياجات  كافة 
مصفاة  أُنشأت  السائل،  البيتومني 
خاصة بالبيتومني في مدينة احلسكة؛ 
بهدف تأمني املواد األساسية ملشاريع 

األسفلت بجودة عالية.

أولى أعمال الهيئة لهذا العام

كانت أولى أعمال الهيئة للعام احلالي، 
استكمال املرحلة الثانية لطريق أبيض-

احلسكة  إلى  الرقة  من  املؤدي  أبيض 
بسماكة  8م  وعرض  155كم  بطول 
10سم، باإلضافة إلى 4م باكيت )جانبي 
الطريق 12م،  الطريق( ليصبح عرض 
يبلغ  الذي  حطني  بكو-  طريق  كذلك 
بسماكة  9م  بعرض  كم   16 طوله 

12سم من اجملبول األسفلتي.

كما عملت الهيئة على تزفيت طريق 
 14 بطول  منبج،  مدينة  في  جلود  أم 
باإلضافة  4م،  وباكيت  وعرض 8م  كم 

إلى طريق تل السمن حزمية بريف الرقة 
7م  وعرض  كم   12 بطول  الشمالي 
بسماكة 10سم من اجملبول األسفلتي، 
ومت االنتهاء من تزفيت طبقتني بسماكة 
10 سم وسيتم إكمال الطبقة الثالثة 

في العام املقبل.

في  املروري  االزدحام  تخفيف  وبهدف 
الشرقي، عملت  وريفها  الرقة  مدينة 
هيئة اإلدارات احمللية والبيئة على تزفيت 
الشرقي  الرقة  بريف  مارودة  طريق 
بريف  السمن  تل  بلدة  إلى  املؤدي 
تخصيصه  مت  الذي  الشمالي،  الرقة 
النفط،  وناقالت  الثقيلة  للشاحنات 
من  5سم  وسماكة  34كم  بطول 
أولى،  كمرحلة  األسفلتي  اجملبول 
وسيتم إطالق املرحلة الثانية لتزفيت 
الطريق مرةً أخرى في موسم التزفيت 

في العام املقبل.

إكمال مشاريع العام املنصرم

اإلدارات  لهيئة  الفنية  الدائرة  عضو 
الذاتية  اإلدارة  في  والبيئة  احمللية 
لشمال وشرق سوريا، إيهاب احلامض، 
قال لوكالة أنباء هاوار: »باشرنا بخطة 
لعام  الطرق  تزفيت  مشاريع  تنفيذ 
2022 في بداية شهر توز العام احلالي، 
مشاريع  إكمال  اخلطة  ضمن  وكان 

2021 وتنفيذ مشاريع الـ2022«.

املهمة  املشاريع  »من  احلامض  وأوضح 
أشهر   3 منذ  أطلقنا  احلالي،  للعام 
مشروع طريق ديرك قامشلو«، مضيفاً 
يوازي مشروع طريق  املشروع  إن: »هذا 
أبيض بطول 100كم وسيكون محاذياً 
للطريق القدمي، بعرض 14م، باإلضافة 
إلى إنشاء عّبارات وجسور على الطريق، 
وسيبدأ العمل عليه باجملبول األسفلتي 
األعمال  كامل  من  االنتهاء  بعد 
العام  أو  املقبل  العام  في  األساسية 

الذي يليه«.

كمية اجملبول األسفلتي

وعن كمية اجملبول األسفلتي للمشاريع 
احمللية  اإلدارات  هيئة  بها  قامت  التي 
سوريا،  وشرق  شمال  في  والبيئة 
نفذتها  التي  »املشاريع  احلامض:  بنّي 
الهيئة، بلغت كمية اجملبول األسفلتي 
اخملصص لها، 175ألف م3 و250ألف م3 
مت توزيعها على اإلدارات املدنية والذاتية 

في مناطق شمال وشرق سوريا«.

ولفت »كان ملشروع مصفاة البيتومني 
كبيرة،  أهمية  احلسكة  في  السائل 
مساحات  زيادة  في  ساهمت  حيث 
الطرق التي مت استهدافها العام احلالي 
وقُدّرت نسبة جناحها 90% بجودة عالية، 
وقدمنا 25ألف طن من مادة البيتومني 

في  والذاتية  املدنية  لإلدارات  السائل 
مناطق شمال وشرق سوريا«.

إدارة  كل  في  »يوجد  احلامض:  وأشار 
مجبل خاص لها، باإلضافة إلى اجملابل 
اخلاصة التي تعود ملكيتها للمدنيني 

مثل شركة الشمال«.

واختتم إيهاب احلامض، حديثه: »هيئة 
اإلدارات احمللية والبيئة في اإلدارة الذاتية 
جلان  شكلت  سوريا،  وشرق  لشمال 
مشاريع  مراقبة  مهمتها  متابعة 
تزفيت الطرق في مناطق شمال وشرق 
اجملابل  أعمال  ومراقبة  كافة،  سوريا 

األسفلتية«.

في  وبكثافة  النباتي،  الغطاء  يتنوع 
لم  ذلك  لكن  طرطوس،  مدينة  ريف 
يؤدمِ إلى تزايد إنتاج العسل في املدينة، 
والسبب الرئيسي يعود إلى أن قطاع 
إنتاج العسل في املدينة يعاني الكثير 
تهدد  التي  واملعوقات  الصعوبات  من 

باستمرار هذه املهنة.

التي  التحديات  املناحل  أصحاب  وبنّي 
جورج،  أبو  ومنهم  مناحلهم،  تواجه 
من ريف طرطوس، وقال إنه يقوم دائماً 
إلى  اخلشبية،  النحل  مناحله  بنقل 
مناطق فيها مساحات زراعية كبيرة، 
يحتاجها النحل للغذاء وصنع العسل: 
املزروعات  وتعقيم  املراعي  قلة  »فإن 
أفقدتني  رقابة ومهنية  دون  باملبيدات 

الكثير من املناحل املنتجة«.

حتتاج إلى بيئة مناسبة

ويضيف: »النحل يحتاج بيئة خاصة، 
ومساحات واسعة تتنوع فيها األزهار 
إن  إذ  اجليد،  العسل  إنتاج  أجل  من 
املناطق  وخصوصاً  كبيرة،  مساحات 
اجلبلية التي تنتشر فيها أزهار الربيع، 
إلى  العمران  لتمدد  مكاناً  أصبحت 
األراضي الزراعية، باإلضافة إلى ارتفاع 

آلخر  مكان  من  املناحل  نقل  تكاليف 
الواقع  وأن  احملروقات،  غالء  نتيجة 
املتردي انعكس على حياة  االقتصادي 
تصريف  فرص  انعدام  مع  النحال، 

منتجاتنا خارج سورية«.

»أبو منير«، وهو نّحال قدمي يعمل  ورأى 
إن:  عاماً،   15 الـ  تتجاوز  ملدة  باملهنة 
إذ  انحسرت،  اجلغرافية  »املساحات 
يضطر النّحال لنقل مناحله كل شهر 
وال  املرعى،  عن  بحثاً  آلخر  مكان  من 
ميكن وضع املناحل في مكان قريب من 

سكن الناس«.

بالدرجة  األدوات  إلى  »نحتاج  ويوضح: 
األولى صناديق النحل اخلشبية، وكانت 
تكلفة اخللية الفارغة سابقاً ما يقارب 
الـ 80 ألف ل.س، أما اليوم تضاعفت 
تكلفتها لتصل إلى ما يقارب الـ 200 
ألف ل.س، بغض النظر عن سعر النحل 
وتكاليفه، باإلضافة للمرعى املناسب، 
نضطر أحياناً إلطعام النحل سكر في 
فصل الشتاء ليستمر بالعيش، وهذا 
يزيد من تكاليف تربية النحل، إذ يصل 
سعر كيس السكر إلى 225ألف ليرة«.

املشاكل والصعوبات...

ريف  في  معروف  نحال  املالك«  »عبد 
يعاني  التي  املشاكل  عن  نوه  بانياس، 
»املشكلة  فأوضح:  النحالون،  منها 
قيام  هي  النحالني،  تواجه  التي  األبرز 
باملبيدات  العشوائي  بالبخ  املزارعني 
يقوم  إذ  العشبية،  واألدوية  احلشرية 
بعض الصيادلة الزراعيني ببيع مبيدات 
حشرية بأرخص سعر وأقل جودة، وهي 
الرش  ونتيجة  للرقابة،  خاضعة  غير 

بشكل عشوائي وأكثر من الالزم«.

كبيرة  أضرار  »أحُلقت  قائالً:  ويشير 
بالنحالني، حيث ماتت في العام املاضي 
وأن  خسرتها،  وقد  3000خلية  قرابة 
أن  بدون  مزروعاته  برش  يقوم  املزارع 

خسارة  سيخسر  الذي  النحال  يخبر 
بيع  لعملية  ضبط  يوجد  وال  كبيرة، 
لعملية  ضبط  وال  احلشرية،  املبيدات 
الرش مبا يتناسب مع حاجة املزروعات 
وعدم اإلضرار بالنحل من أجل احملافظة 
عليه، وال يوجد سوق لبيع العسل في 
املنطقة، وال توجد إمكانية للتصريف 

والشحن خارج سورية«.

ويبنّي املهندس رائد وهو مربي للنحل: 
»املشكالت التي نعاني منها هي عدم 
النحل  خاليا  نقل  املربني  استطاعة 
حمص  كمدينتي  الداخلية  املدن  إلى 
والرقة بسبب تداعيات وظروف األزمة 
التعويض  الراهنة، باإلضافة إلى عدم 

على مربي النحل، في حال تعرضهم 
القطاع  تشميل  برغم  للخسائر، 
بصندوق تعويض الكوارث الطبيعية، 
املربني  حصول  تسهيل  عدم  وكذلك 

على القروض وتخفيض الفوائد«.

منع  عدم  هو  »األخطر  ويضيف: 
اخلاصة  الزراعية  املبيدات  استخدام 
املباشر  لضررها  األعشاب  مبكافحة 
على البيئة وعلى املربني، وال يوجد حتى 
اآلن مركز متخصص لتلقيح ملكات 
سالالت  تطوير  على  والعمل  النحل 
لزراعة  تتوفر خطة  وال  احمللية،  النحل 
شجرة الكينا ونبتة )خبز النحل( على 
نظراً  احلدائق  وفي  الطرقات،  جوانب 
في  وزهورهما  النبتتني  هاتني  ألهمية 
تأمني الغذاء للنحل، وخاصًة في أوقات 
قلة الغذاء حيث يضطر املربي إلطعام 

السكر للنحل تالفياً ملوته«.

في  كبيراً  دوراً  املناخي  التغّير  ولعب 
تهدد  وأوبئة  أمراض  عدة  انتشار 
مستقبل النحل، وتُثقل كاهل النحال، 
وأبرز تلك األمراض هي النوزميا والفاروا، 
والتي حتتاج لتأمني عالج وأدوية وقاية 
يستطيع  ال  ما  وهو  البالد،  خارج  من 
تأمنيه النحال، وسط عدم مباالة من 

قبل اجلهات املعنية.

وكاالت

المجبول  من  م3  ألف   425 بكمية   2022 لعام  التزفيت  موسم  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  والبيئة  المحلية  اإلدارات  هيئة  أنهت 
، باإلضافة إلى 25 ألف طن من مادة البيتومين السائل أنتجتها مصفاة الحسكة.

ً
األسفلتي، موزعة على مناطق شمال وشرق سوريا كافة

قنبلة الهول الموقوتة هل اقترب موعد انفجارها؟
هيئة اإلدارات المحلية والبيئة ُتنهي موسم التزفيت لعام 2022

تحديات تربية النحل بطرطوس بين الخيال والواقع!

تفاوتت  املدينة  تضّخمت  كّلما 

املوارد  إلى  احلاجة  وازدادت  طبقاتها، 

الطبيعية خارج املدينة، بدأ الغزو والنهب، 

وبدأ الطمع والبحث عن مدن أخرى لغزوها، 

جيش  إلى  احلاجة  باتت  املدن  ازدادت  وكّلما 

مسّلح مدرّب، والبّد من عقيدة تدفع أولئك 

أن  للعقيدة  فالبد  واملوت،  للقتال  اجلنود 

عقائد  إاّل  الدولة  تتلك  وال  ُعنفّية،  تكون 

العقائد  تلك  تشويه  من  فالبّد  اجملتمع، 

والطبقات  السلطة  خدمة  في  لتكون 

األسطوانة  هذه  وكانت  واملالّية،  التجارية 

تُعاد من حضارة إلى أخرى.

لتكون  اجملتمعّية،  الثورات  تتفّجر  باملقابل 

بالعني  )فالعني  العنف،  ردّة فعل على هذا 

الثورات  تتشّوه  وهكذا  بالسّن(  والسّن 

أّن  ومبا  والعنف،  اإلرهاب  بلبوس  وتظهر 

دائماً  املنتصرة  للدولة  اإلعالمية  الترسانة 

مظلوماً  الظالم  تصّور  فهي  األقوى،  هي 

واملظلوم ظاملاً، وهكذا يزداد العنف.

لها  ورجال  إلى مافيات  السلطة  تلجأ  وقد 

تّولها  تنظيمات  لتؤلف  اجملتمع  ضمن 

اليد  لتكون  واإلعالم،  والنفوذ  والعتاد  باملال 

وتكون  مستقبلية،  ثورات  أليّة  الضاربة 

غير منصاعة  أو  معادية  دول  لتخرب  أدوات 

لها.

الكومينات عالقة  بني  العالقات  لقد كانت 

فلم  فيها،  استقواء  وال  تعالي  ال  تبادلّية 

تبادل  كان  بل  دارجاً،  السلب  مفهوم  يكن 

الفائض مبواد غير متوفرة في هذا الكومني 

الكومينات  وكانت  املثال،  سبيل  على 

لكّل  وكان  بينها،  فيما  اإلنتاج  تتبادل 

في  بطالة  فال  به،  يقوم  عمل  شخص 

اجملتمع الكومينالي.

اقتصاد  أوّل  اجملتمعّي  االقتصاد  يعتبر 

عن  زيادة  اإلنتاج  في  فائض  فال  حقيقّي، 

الطبيعة،  على  تعّدي  وال  اإلنسان،  حاجة 

عالقة  والطبيعة  اجملتمع  بني  فالعالقة 

يقضي  وال  عليها،  يعتدي  فال  تكاملّية، 

كّل  إلى  حاجة  وال  أخرى،  دون  على فصيلة 

وليس  للعيش،  هو  فالطعام  الطعام،  هذا 

العيش من أجل الطعام.

فرديّة،  دون ملكّية  بشرياً  تصّوروا مجتمعاً 

واالستحواذ،  امللكّية  فكرة  وجود  دون  بل 

حاولْت  فقد  لك،  وهذا  لي  هذا  وفكرة 

اجملتمع  إلى  احلنني  األديان من خالل  معظم 

تلغي  أن  اجلنّة  مبجتمع  ووصفه  الطبيعّي 

وقد  اهلل،  إلى  ونسبه  امللكّية  مفهوم 

يتخّيلوا جمهوريات  أن  حاول فالسفة عّدة 

كأفالطون  فيه،  استغالل  ال  فاضلة 

اجلنة في  لنا مجتمع  أن يصف  الذي حاول 

جمهوريته الفاضلة، لكنّه لم يتخّلص من 

فكرة الطبقات التي لم توجد حينها، وفي 

البن  يقظان  بن  حي  لقّصة  متأنّية  قراءة 

في  ينشأ  إنساناً  فيها  يصّور  التي  طفيل 

الغابات ال حتكمه السلطوية واجلشع وحّب 

)روبنسون  رواية  كذلك  والتفرّد،  التمّلك 

األدغال  بني  عاش  الذي  اإلنسان  كروزو( 

صارت  حّتى  األمواج،  قذفته  أن  بعد  وحيداً 

املاكينة اإلعالمية أداة الرأسمالية العاملية 

وتضعه  التفكير  من  النوع  هذا  تصنّف  أن 

هذه  وأّن  املاورائي  امليتافيزيقي  البند  حتت 

املغامرات  بند  حتت  هي  والروايات  األفالم 

أنكيدو  شخصية  تكن  فلم  واخليال، 

الرأسمالية،  احلداثة  صّورتها  كما  خيالّية 

بل هي شخصية قدمية منذ آالف السنني، 

الطبيعة  سرّ  ميتلك  كان  الذي  أنكيدو 

وقّوتها، والذي كان يعيش حياةً ملؤها احملّبة 

كان  كما  واخللود  اجملد  إلى  التطّلع  وعدم 

يحجبه  الذي  قصره  في  جلجامش  يفعل 

عن الناس.
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