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دولة االحتالل الرتكي تستمر 
ّيف حرب املياه ضد شعوب مشال 
 صمتٍ دويل

ِّ
وشرق سوريا يف ظل

قال الوطني المناصر لحزب العمال الكردستاني، عزيز علي: »إن حزب العمال الكردستاني غرس في نفوس أبناء شمال وشرق سوريا، وفي 
مقدمتهم الكرد، القوة واإلرادة واإلنسانية، وبث فيهم حياة جديدة، من خالل فكر القائد أوجالن، ومقاومة مناضلي الحزب األوائل، وحّول 
الخوف إلى جسارة«، وأشار إلى أن الحزب أحيا كل شيء من حوله، وبّث القائد أوجالن روحاً جديدة في جسد ميت، وتخلّى مقاتلوه الكريال 

عن كل ملذات الحياة في سبيل الحرية والوطن...«5

دعت أسر »مرتزقة روج« التي توجهت إلى معبر 
الحزب  االعتصام،  خيمة  في  وشاركت  سيمالكا 
الشهيدين  جثماني  لتسليم  الكردستاني  الديمقراطي 
سردم جودي وتولهدان رامان وثالثة شهداء آخرين 
االحتالل  جانب  إلى  أبنائها  قتال  رافضة  لذويهم، 

التركي...«4

أهالي »مرتزقة روج«: لن نقبل 
زج أبناءنا يف القتال ضد حركة 

التحرر الكردستانية

استنكرت عدد من 
نساء مدينة ديرك 

االنتهاكات والجرائم 
المستمرة بحق 

المرأة، في اليوم 
العالمي لمناهضة 

العنف ضد المرأة، 
وأكدن: أّن معظم هذه االنتهاكات ال تزال دون عقاب...«2

نساء ديرك: االنتهاكات مستمرة 
ومعظمها ال تزال دون عقاب

لشعوب  عيسى،  عين  بناحية  مواطنون  بارك 
لتأسيس   43 الـ  السنوية  الذكرى  بمناسبة  المنطقة 
حركة التحرر الكردستانية، التي قادها قائد الشعوب 
استمرار  استنكروا  فيما  اوجالن(،  )عبد هللا  الحرة 
على  المفروضة  العزلة  التركية  الفاشية  السلطات 
القائد، مبيّنين بأن بنضال الشعوب الحرة وتضحياتها 

سيُطلق سراحه، بعد تحقيق الحرية المنشودة...«3

مواطنون عرب: إجنازات حركة التحّرر 
الكردستانية ملهمٌة للشعوب احلرة

السابق  المشترك  والرئيس  الكردي  السياسي  قال 
السجون  في  المعتقل  الديمقراطي  الشعوب  لحزب 
الرئيس  نظام  إن  دميرتاش،  الدين  صالح  التركية 
رجب طيب أردوغان، انحل وتفكك وانتهى، وأكد 
بأن المعارضة ستجد أرضية قوية للتعاون والفوز 

باالنتخابات المقبلة في تركيا...«4

دمريتاش: املعارضة الرتكّية 
ستجد األرضّية املناسبة للفوز 

باالنتخابات امُلقبلة

أفاد حقوقيون وخبراء في سد الفرات بالطبقة أنَّ استمرار تركيا لقطع مياه نهر الفرات سيؤّدي 
لتفاقِم الكارثة البيئّية وفقداِن موارِد السدوِد الخدمّية على األراضي السورّية، مع استمرار تركيا 

حرب المياه على المنطقة منذ نحو عام كامل في ظلِّ صمٍت دولّي...«8

عزيز علي: حزب العمال الُكردستانّي زرع فينا القّوة واإلرادة والمقاومة

عام وهي حديث الصحافة، ميديا غانم قائدة حملة »بدي بسكليت« ، قابلت التنمر بباقة 
من الزهور، لم تستسلم رغم كل المعوقات، تجاوزت المحن بالصبر والمقاومة، أول 
مشروع وخطوة تلقى صدًى عالمياً بهذا الشكل في سوريا، في اليوم العالمي لمناهضة 
العنف ضد المرأة بدراجتها الحمراء جاءت من حي الهاللية في مدينة قامشلو لمكان 

عملها، لتُصبح من وقتها وإلى اآلن حديث الصحافة...«10

عام ومازالت ميديا غامن قائدة محلة »بدي بسكليت« تتألق وُتوِصل صوتنا للعاملية

في اليوم العالمي لمناهضة 

العنف ضد المرأة.. مسيرات 

راجلة في شمال وشرق سوريا 
كروب روناهي ـ خرج غالبية أهالي مناطق 
العالمي  اليوم  في  سوريا  وشرق  شمال 
مسيراٍت  في  المرأة  ضد  العنف  لمناهضة 
بحريتها  وتنادي  المرأة،  ضد  بالعنف  تندد 
أجل  من  طاقاتها  وحشد  قوتها  وترصين 
تحقيق الفكر الذي أوصى به القائد عبد هللا 

أوجالن في سبيل تحرير المرأة.

المدينة  أهالي  المئات من  قامشلو خرج  ففي 
ضد  العنف  لمناهضة  العالمي  اليوم  في 
ضد  الممارس  بالعنف  للتنديد  المرأة، 
العنف  لدحر  »ناضلي  شعار  تحت  المرأة. 
دوار  من  المسيرة  انطلقت  واالحتالل«، 
محمد  مركز  نحو  متجهة  صبري  أوصمان 
النساء  من  المئات  أصوات  وتعالت  شيخو، 
رافعين  المرأة،  لحرية  بالهتافات  والرجال 
ال  وصوتك  »صوتي  عليها  ُكتب  شعارات 
للعنف  ال  ـ  المرأة  إلرادة  نعم  ـ  النساء  لقتل 

ضد المرأة ـ هفرين رمز وحدة المرأة«.
شيخو،  محمد  مركز  قرب  الحشود  وتوقف 
عضوة  ألقت  صمت  دقيقة  الوقوف  وبعد 
خليل«  »شاهة  قامشلو  إدارة  ستار  مؤتمر 

كلمة قالت فيها: »مقاومة المرأة ضد العنف 
ليست مقاومة في شمال وشرق سوريا فقط 
إنما مقاومة النساء في كل أنحاء العالم، وهذا 
للعنف  ورفضها  المرأة  مقاومة  يوم  اليوم 

واالستبداد«.
وحيّت شاهة مقاومة المرأة وشهيدات الحق 
شرفك  »لست  وعبّرت:  وغيرها  كهفرين 
ووجداننا«،  وترابنا  ووطننا  أرضنا  فشرفنا 
وأشارت إلى أن مقاومة المرأة مستمرة ضد 
من  المستلهمة  المستبدة  والذهنية  السلطة 
العنف على المرأة، وأن الجرائم التي تحصل 
على النساء باسم الشرف وغيره، هي جرائم 

تحدث لعدم قبول الحرية للمرأة.

سطّرت املناضالت التاريخ 
مبقاومتهن

أهالي  من  العشرات  خرج  الشدادي  وفي 
الجنوبي  الريف  في  والبلدات  النواحي 
في  الشدادي  ناحية  مجلس  أمام  للحسكة 
لمناهضة  العالمي  اليوم  في  حاشدة  مسيرة 

العنف ضد المرأة.
 وتجمع العشرات من أهالي األرياف الجنوبية 
للحسكة »العريشة وعبدان والدشيشة ومركدة 
والشدادي« أمام مجلس الناحية في الشدادي 
المرأة  نضال  تحيي  التي  اليافطات  حاملين 

والعبارات المناهضة للعنف ضدها.
وعند ساحة الشبيبة عند مبنى حزب سوريا 
المستقبل وقف الحضور دقيقة صمت إجالالً 
باسم  كلمة  تالها  ثم  ومن  الشهداء،  ألرواح 
التدريب  لجنة  عضوة  ألقتها  ستار  مؤتمر 
هذا  »اليوم ومن  فيها:  الخليف« جاء  »رشا 

في  كنساء  الحرة  كلمتنا  لنقول  نقف  المكان 
االنتهاكات  ضد  الحسكة  جنوبي  مناطق 
وجرائم العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، أن 
وجع أي امرأة وفي أي مكان بالعالم هو وجع 
ندين  اليوم  هذا  وفي  وعليه  النساء،  لعموم 

ونستنكر أشكال العنف ضد نساء العالم«.
أجمل  نساؤنا  »سّطرت  رشا:  واختتمت 
الشهيدة  مثل  االحتالل  ضد  التضحيات 
وهفرين  وسعدة  وهند  وليلى  وفيدان  ساكينة 
بهن  االقتداء  حرة  امرأة  كل  وعلى  خلف، 
امرأة  كل  حياة  في  وإعالم  رموزاً  ليكَن 
التي  بالشعارات  المسيرة  واختتمت  حرة«، 

تُحيي نضال المرأة وتنادي بحريتها.

»عىل النساء االستمرار يف 
النضال«

مهيبة،  مسيرة  فانطلقت  كوجر  تل  في  أما 
كوجر،  تل  وبنات  أبناء  جميع  فيها  شارك 
المرأة،  ضد  العنف  بجرائم  المسيرة  نددت 
نهضة  تعيق  خطيرة  حالة  تشكل  التي 
أولها  الكلمات  من  العديد  ألقيت  المجتمع، 
العضوة  لسان  على  ستار  مؤتمر  باسم  كان 
يجّسد  اليوم  فيها: »هذا  قالت  المفلح«  »عال 
يوم مهم في تاريخ اإلنسانية بشكٍل عام وفي 
تاريخ المرأة خصوصاً، حيث يخصص هذا 
وجه  في  والوقوف  المرأة  عن  للدفاع  اليوم 
من يحاول استغاللها واضطهادها، لذا على 
المرأة أن تكون هي ذاتها الخط األول للدفاع 
عن حريتها وموقفها في المجتمع، كما يجب 
على النساء االستمرار في السير على درب 
الوقوف  في  أحد  السماح ألي  الحرية وعدم 
في وجه طموحاتها، التي تتمثل في ممارسة 
جميع حقوقها الطبيعية وأخذ حقها في تقرير 

مصيرها«.
حزب  باسم  المطرد  سميرة  ألقت  ثم  ومن 
أن  فيها  ذكرت  كلمة  الديمقراطي  االتحاد 
المرأة مدينة بالشكر للقائد عبد هللا أوجالن، 
هو  فكره  أن  إال  جسدياً  غيابه  ورغم  الذي 
المسار الذي فتح اآلفاق أمام المرأة، وجعل 
أكدت  الديمقراطي، كما  للمجتمع  منها عماد 
للقائد  ممتنات  كوجر  تل  نساء  وجميع  أنها 
وأشارت  كما  أوجالن،  هللا  عبد  العظيم 
المرأة ما هو  اليوم  أن ما تحققه  إلى  سميرة 
إال خطوات أولية لوصول المرأة إلى الدور 
ولكن  الِقدم،  منذ  تلعبه  كانت  الذي  الريادي 
حاوال  والتسلط  الذكوري  المجتمع  هيمنة 
باتت  المرأة  اليوم  ولكن  الدور،  هذا  تهميش 
وها  الواجهة  نحو  كيانها  إعادة  على  قادرة 
هي تعيش مرحلة من النضج والتطور الذي 

كانت تسعى إليه منذ عقود.
بهذه الكلمة اختتمت المسيرة التي كان الهدف 
هذا  إعطاء  المنظمون  قول  حد  على  منها 
اليوم حقه، كما كان القصد من هذه المسيرة 
توعية الحاضرين لالبتعاد عن ظاهرة العنف 

ضد المرأة.

»مرحلة ثوريّة حساسة«

مسيرة  في  األهالي  شارك  آغا  جل  وفي 
حاشدة تحت شعار »ال للعنف ضد المرأة«، 
ورفع  البلدة،  شوارع  المسيرة  جابت  حيث 
ضد  العنف  تناهض  الفتات  المشاركين 
المرأة، في نهاية المسيرة ألقى مجلس نساء 
سوريا الديمقراطي كلمة جاء فيها: »نستذكر 

للعنف  تعرضت  التي  النساء  جميع  اليوم 
قضية  إحياء  أجل  من  معهن  العهد  ونجدد 
المرأة المتمثلة في حرية المجتمع، كلنا يعلم 
أن األم هي الرائدة األولى في جميع المراحل 
بدأت  السلطوية  الذهنية  استالم  عند  ولكن 
مرحلة إنكار وجود المرأة واضطهادها، لكن 
ونتوجه  الحقيقية  الثورة  مرحلة  نعيش  اليوم 
نحو النضال المشترك واالبتعاد عن الحاالت 
الفردية، كل هذا تحقق بفضل فكر القائد عبد 
هللا أوجالن، الذي وضع حجر األساس لثورة 
أنواع  أروع  الرجل  مع  التي جسدت  المرأة 
اليوم نعيش  مالحم البطولة كتٍف إلى كتف، 
فيها  تقدم  مرحلة  المنطقة  في  مهمة  مرحلة 
ذاكرة  في  اسمها  وتخلّد  فعال  دور  المرأة 
سلبية  ظاهرة  يشكل  المرأة  قتل  المجتمع، 
علينا  يجب  إنما  المشاكل  يحل  ال  القتل  وأن 
الوعي وتوجيه الفكر نحو التوعية، واالبتعاد 
عن الجرائم والعنف ضد المرأة الذي يشكل 
في  الوقوف  الرجل  على  لذا  مخيفة،  حالة 
فكر  ترسيخ  علينا  ويجب  الجرائم  تلك  وجه 
القائد الذي يدعو إلى المساواة بين الجنسين، 
التطور  تأمين مجتمعنا نحو  كما يجب علينا 
وإعطاء المرأة دورها الفعلي داخل المجتمع، 
السير  في  االستمرار  النساء  يجب على  كما 

دمائهن  قدمَن  اللواتي  الشهيدات  درب  على 
ثمن لحريتنا التي نعيشها اليوم.

رضورة االسرتشاد بفكر القائد

العالمي  لليوم  إحياًء  الدرباسية؛  وفي 
لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي يُصادف 
الثاني  تشرين  شهر  من  والعشرين  الخامس 
بناحية  من كل عام؛ نظم فرع مؤتمر ستار 
بضرورة  تنادي  حاشدة  مسيرة  الدرباسية 
وقف العنف ضد المرأة، األهالي طالبوا من 
خالل الفتاتهم بضرورة التصدي لكل أشكال 
العنف التي تتعرض لها المرأة، نتيجة العقلية 

الذكورية المسيطرة تاريخياً.
ضرورة  عن  األهالي  شعارات  عبّرت  كما 
هللا  عبد  القائد  وفلسفة  بفكر  االسترشاد 
تحرر  نحو  منطلقاً  يشكل  الذي  أوجالن، 

المرأة الشرق أوسطية.
مارةً  الرئيسية  الشوارع  المسيرة  جابت 
بالوقوف  انتهت  للمدينة،  المركزي  بالسوق 
في  ستار  مؤتمر  مركز  عند  صمت  دقيقة 
صمت  دقيقة  األهالي  وقف  حيث  المدينة، 
ألقت  ثم  ومن  الشهداء.  ألرواح  استذكاراً 

ستار  مؤتمر  باسم  الناطقة  محمد،  رمزية 
فيها:  جاء  كلمة  سوريا،  وشرق  شمال  في 
اليوم  عظيمة،  عالمية  مناسبة  اليوم  »نُحيي 
يُعد  المرأة  ضد  العنف  لمناهضة  العالمي 
النسوة  أن  حيث  المظلومة،  المرأة  صرخة 
المستضعفات حول العالم اختاروا هذا اليوم 
للعقلية  رفضهن  عن  ليعبرن  عام،  كل  من 
الذكورية النابعة من ذهنية سلطوية. كما أن 
عن  نابٌع  لهو  المرأة  بحق  الممارس  العنف 
العنف،  يمارس  الذي  الشخص  ذلك  ضعف 
طريق  عن  المرأة  إرضاخ  في  يفشل  حيث 
على  ليرغمها  العنف  إلي  فيلجأ  الحوار 
الرضوخ. كما أن جل حاالت االنتحار التي 
يصلن إليها النسوة، تكون نتيجة وصول ذلك 

العنف إلى حد ال يُطاق«.
رمزية محمد اختتمت حديثها بالقول: »بروز 
أوجالن،  هللا  عبد  القائد  فلسفة  مثل  فلسفة 
ضد  العنف  إطار  في  نوعية  نقلة  شكلت 
كل  من  تتحرر  أن  استطاعت  حيث  المرأة، 
وذلك ألن  تاريخياً.  عليها  المفروضة  القيود 
القائد اعتبر تحرر المرأة هو الخطوة األولى 
نتسلح  أن  علينا  لذلك  المجتمع.  تحرر  نحو 

بهذا الفكر، الذي ذاع في أرجاء األرض«.
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ديرك/ هيلين علي - استنكرت عدد من نساء مدينة ديرك 
اليوم  المرأة، في  بحق  المستمرة  والجرائم  االنتهاكات 
العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وأكدن: أّن معظم 

هذه االنتهاكات ال تزال دون عقاب.

نساء ديرك: االنتهاكات مستمرة ومعظمها ال 
تزال دون عقاب

دار المرأة.. قضايا أسرّية وحلول جوهرّية

حركة حرية المرأة اإليزيدية.. نشاطات جمة

حقائق حول صحة القلب يجب أن يعرفها كل من يتطلع 
للعيش أكثر من مئة عام

االضطرابات البولية مشكلة ال ينبغي تجاهلها.. نصائح لتجنبها

الحبوب المضادة للفيروسات.. هل ُتغّير العالجات الفموية الجديدة قواعد اللعبة بالنسبة لكورونا؟

احتفلت نساء شمال وشرق سوريا، يوم الخميس 
لمناهضة  العالمي  بـ«اليوم  2021/11/25م، 
منظومة  إقرار  ظل  في  المرأة«،  ضد  العنف 
هو  العصر  أن   ،)KJK( الكردستانية  المرأة 
إلى  النساء  داعية  والحرية،  المرأة  عصر 
ضد  الذاتي  والدفاع  المنظم،  النضال  تعزيز 

الهجمات والنظام السلطوي.
عضوة  حمو،  بيروز  قالت  السياق،  هذا  وفي 
منسقية مجلس عوائل الشهداء في ديرك: »إن 
هو  واألطفال،  والفتيات،  النساء،  ضد  العنف 
انتشاراً،  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  أكثر  أحد 
واستمراراً، وتدميراً في يومنا هذا، بالرغم من 
النسائية  والتنظيمات  للحركات  الدؤوب  العمل 
من  العديد  وفي  سوريا،  وشرق  شمال  في 
دول العالم؛ للحد من هذه الظاهرة السلبية في 

المجتمع«.
والجرائم  االنتهاكات  هذه  »معظم  وأضافت: 
النساء  ألّن  عقاب،  دون  تزال  ال  الالإنسانية، 
الضحايا ال يُبلّْغَن ما وقع لهّن؛ خشية من العار، 

والمجتمع الذكوري السلطوي«.
االحتالل  استهداف  إلى  بيروز  وأشارت 

وال  سوريا،  وشرق  شمال  في  للمرأة  التركي 
المحتلة؛ وذلك بهدف كسر  المناطق  سيما في 
المرأة  تعنيف  ألن  المجتمع؛  وإرادة  إرادتها، 
يعني ارتكاب العنف بحق المجتمع كامالً، كون 

المرأة أساس بناء المجتمع.

»طمس ُهويّة املرأة«

وفي السياق ذاته، قالت عضوة مؤسسة عوائل 
الوقت  »في  حميد:  فاطمة  ديرك  في  الشهداء 
والحركات،  الذاتية  اإلدارة  فيه  تبذل  الذي 
أجل  من  حثيثة  جهوداً  النسائية،  والتنظيمات 
وضع حٍد للعنف الممارس ضد المرأة؛ أثمرت 
تحمي  التي  والقوانين،  االتفاقيات  من  العديد 
المرأة من العنف الممارس ضدها، فإن المرأة 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  من  العديد  في 
ضد  العنف  لمناهضة  العالمي  باليوم  تحتفل 
العنف  أنواع  ألشدّ  تتعّرض  وهي  المرأة، 
المعنوي، والنفسي، والجسدي، جراء انتهاكات 
وشعبها  ألرضها  المحتلة  التركية  الدولة 

وقضيتها«.
وأكدت فاطمة حميد في نهاية حديثها؛ على أن 
الجسدي  األذى  إلحاق  على  يقتصر  ال  العنف 

مختلفة،  عدة  أشكال  إلى  يتعداه  بل  بالمرأة، 
هوية  لطمس  وذلك  وفكرية؛  لفظية  نفسية، 

المرأة وحقوقها في المجتمع. 

عشر  يقارب  ما  بعد   - محمد  أمل  آغا/  جل 
السنوات  من افتتاحه، ال يزال دار المرأة في 
قامشلو،  لمقاطعة  التابعة  آغا«  جل  ناحية« 
عديدة  قضايا  الدؤوب،  عمله  ثمار  يجني 
طالبات  الدار  باب  يطرقنَّ  النساء،  تحلمها 
قابعة  كانت  خالفات  لحل  والمشورة؛  للعون 
من  العديد  مدار  على  المنازل  جدران  بين 
من  النساء  لمسته  جوهرية  نتائج  السنوات، 
هذه الدار، النتائج التي لم تكن وليدة الصدفة، 
قبل  من  جهيد  وجهد  عمل،  حصيلة  هي  بل 

العامالت والعاملين في الدار.

ولتسليط الضوء أكثر على آلية العمل في الدار 
كان لصحيفتنا لقاء مع اإلدارية في الدار »هدى 
»اُفتُتِح  قائلة:  حدثتنا  بدورها  والتي  علي« 
الذعة  انتقادات  وواجه   2014 عام  في  الدار 
غريبة،  فكرته  والسبب ألن  األول،  يومه  منذ 
داراً  أبداً  نشهد  فلم  سابقاً،  موجودة  تكن  ولم 
؛ لذا  تختص في حل قضايا النساء، وانصافهنَّ
األمر كان غير اعتيادي لدى مجتمع ذكوري 

متسلط«.

»استقرار العائلة هدفنا الرئييّس«

منذ ساعات الصباح األولى، يتلقى الدار العديد 
اللواتي  النساء،  من  والشكاوى  القضايا  من 
 ، يواجهنَّ العديد من المشاكل في محيط أسرهنَّ
سواء من الزواج أو حتى األقارب والجيران، 
ولكن الهدف الذي تطمح إليه الدار، هو العائلة 
يقوم  التي  المؤسسة،  بهذه  المساس  وعدم 
المجتمع بأكمله على صالحه، وأكملت هدى: 
تمكنا  القضايا،  من  العديد  الدار  هذه  »شهدت 
من الوصول لصلح، ونتائج ترضي الطرفين، 

في  نسجلها  التي  القضايا  ليس عدد  هدفنا  ألن 
سليمة  عائلة  على  الحفاظ  هو  بل  األرشيف، 

بعيدة عن الخالفات«.
وتابعت: »عملنا مرتبط مع المحكمة والقضايا 
نذهب  لذلك  لحلها،  الطرفان  يصل  ال  التي 
ما نسعى لحل  للمحكمة، ولكن دائماً  لعرضها 
الخالفات في الدار، والحفاظ على خصوصية 
وبأصحابها؛ ألن  بها  اإلشهار  القضايا، وعدم 

السرية التامة هي شعارنا«.

نظرة املجتمع يف بداية عمل 
الدار

نظاماً  تتبع  آغا،  جل  ناحية  أن  المعروف  من 
عشائريًّا، وخصوصاً من قبل الشعب العربي، 
العمل،  في  المرأة  دار  شروع  بداية  عند  لذا 
نُِظَرت  التي  االنتقادات  من  العديد  واجهت 
للدار؛ على أنها مكان لنزع العائلة، والتفريق 
تلك  نغير  أن  بعملنا  »استطعنا  األزواج:  بين 
النظرة، التي كانت ينظر إليها البعض، الغالبية 
يُدلْيَن  اللواتي  النساء  أن  يرى:  كان  القصوى 

بذلك،  الرجال  بإهانة  يقْمَن  للدار،  بمشاكلهنَّ 
مرور  مع  ولكن  سواء،  حٍد  على  والمجتمع 

الوقت، تمكنا من التغلّب على هذه النظرة«.
جوهرية،  لمرحلة  »وصلنا  هدى:  وأردفت 
أصبح هناك العديد من الرجال، يقصدون الدار 
الدار  عمل  يقتصر  يعد  لم  لذا  مشاكلهم،  لحل 
على حل خالفات النساء فقط، ومن هنا يمكننا 
القول«: إننا نسير على الطريق الصحيح، حين 

تجد داراً للنساء يتوافد إليه الرجال«.
الدار، حيث تمكن  الصلح والتوعية هو هدف 
بنسبة  لها  لجأت  التي  القضايا،  حل  من  الدار 
70% منذ بداية عمله ألهالي الناحية، والبلدات، 
في  القائمون  يقوم  كما  لها،  التابعة  والقرى 
لألهالي؛  الجوالت  من  العديد  المرأة  دار 
بهدف التوعية من خالل عقد محاضرات من 
اللواتي  النساء،  بعض  لطلبات  وتلبية  جهة، 
أو  شخصية  ألسباب  للدار  القدوم  يستطعَن  ال 

ظروف صحية من جهة أخرى. 

العنف  أشكال  تعرضن  اللواتي  اإليزيديات 
أغسطس  آب/   3 في  العالم  أعين  أمام  كافة، 
إلى  بادرن  ديارهن،  تحرير  بعد   ،2014
تأسيس حركة حرية المرأة اإليزيدية؛ لمناهضة 
العقلية الذكورية المتسلطة، والحد من التعرض 
سنوات،  سبع  مدى  فعلى  أخرى،  لمجازر 
تشارك النساء اإليزيديات في التدريبات تحت 
فكانت  اإليزيدية،  المرأة  حرية  حركة  مظلة 
اإليزيدية  المرأة  تتعلمها  التي  المواضيع 
المرأة واألسرة،  التعليم،  مواضيع مهمة متل: 
العقيدة  التدريب،  أهمية  والمجتمع،  المرأة 
التعايش  العالم،  في  المرأة  تاريخ  اإليزيدية، 
الحر، المجتمع الديمقراطي والتنظيم الذاتي«. 

إيزيديات،  كنساء  »نحن  شنكال:  نساء  تقول 
وليس  جميعها،  األوقات  في  التدريب  نتلقى 
العنف  لمناهضة  العالمي  اليوم  بمناسبة  فقط 
إلنهاء  السبيل  أن  نعرف  ألننا  المرأة،  ضد 
وتعزيز  التدريب  هو  والعبودية،  االضطهاد 

قوتنا«.
 

»نريد أن نكون ملَك أنفِسنا«

الدورة  في  تشارك  والتي  شنكال،  جيندا 
يوماً،  عشر  ثالثة  لمدة  الفكرية  التدريبية 
ثالثة  النساء: »منذ  تدريب  أهمية  تتحدث عن 
عشر يوماً بدأنا التدريب، القضية الرئيسية في 
أن  يمكننا  اإليزيديات  النساء  أننا  هي  التعليم، 
ألنفسنا، وال  ملكاً  نكون  أن  نريد  أنفسنا،  نقود 
المرأة  كانت  المجزرة  قبل  يقودنا،  أحداً  ندع 
اإليزيدية كإنسان يعيش في قفص، لم تكن تملك 
الحق في التعبير والكالم، لكن األمر ليس كذلك 

اآلن، حدثت العديد من التغيرات في السنوات 
السبع الماضية، اآلن أصبحت المرأة اإليزيدية  
النساء  إن  اإلرادة،  وتمتلك  بحقوقها،  مطالبة 
اإليزيديات يتخذن اآلن قراراتهن الخاصة في 
عن  بحثهّن  عن  يتخلين  وال  جميعها  القضايا 

الحرية«.
 

»نجاة العرشات من النساء »

وشددت جيندا شنكال على أهمية عمل حركة 
هذه  أن  إلى  وأشارت  اإليزيدية،  المرأة  حرية 
العشرات  نجاة  في  ساهمت  النسائية،  الحركة 
»التدريبات  مضيفةً:  الموت،  من  النساء  من 
حرية  حركة  مظلة  تحت  تنظيمها  يتم  التي 
المرأة اإليزيدية، لها تأثير إيجابي على المرأة 
الحركة  أنقذت  عال،  مستوى  على  والمجتمع 
العديد من النساء من العبودية، من خالل هذه 
التدريبات، كان هناك العديد من النساء اللواتي 

مختلفة،  ألسباب  المنزل  في  للعنف  يتعرضن 
لكن  أنفسهن،  قتل  أردن  بعضهن  أن  حتى 
التدريب  خالل  ومن  إليهن،  وصلت  حركتنا 
أُنِقذت تلك النساء ، في البداية لم يسمح العديد 
من الرجال للنساء الحضور إلى التدريب، أما 
اآلن فإنهم يحضرون النساء بأنفسهم، للمشاركة 
في التدريب؛ ألن المرأة المتعلمة تغير األسرة 
حٍد  إلى  الرجال  تغيير  في  تساهم  كما  أيضاً، 

ما«. 
وحول مواضيع الدروس التدريبية تقول جيندا 
التدريب  نتلقى  ونحن  يومين  »منذ  شنكال: 
حول موضوع العنف، فتعلمنا في هذه الدورة 
على  يقتصر  ال  النساء  الرجال ضد  عنف  أن 
نفسي  عنف  هناك  بل  فقط،  الجسدية  الناحية 
تساعدنا  التدريبات  هذه  فإن  ولذلك  أيضاً، 
نحن النساء الموجودات في استيعاب المشاكل 

االجتماعية جميعها، وإيجاد حل لمشاكلنا«.
وكالة أنباء املرأة

شيوًعا  الوفاة  أسباب  أكثر  القلب  أمراض  تُعد 
من  الوقاية  وتتطلب  والرجال،  النساء  بين 
أمراض القلب معرفة العوامل التي تؤثر على 

تطورها.
تظل في خطر:  فقد  الوزن  زيادة  ـ حتى دون 
الدم صحة  الغلوكوز في  ارتفاع مستوى  يهدد 
ويؤدي  طبيعياً،  وزنك  كان  لو  حتى  القلب 
خطر  زيادة  إلى  الغلوكوز  تحّمل  اختالل 
يستدعي  ما  وهو  القلب،  بأمراض  اإلصابة 

مراقبة نسبة السكر في الدم بشكل منتظم.
لتفاعالت  يمكن  خطورة:  أكثر  السكر  ـ 
الجسم  على  تطرأ  التي  والتغيرات  األنسولين 
عقب تناول األطعمة الحلوة أو الكربوهيدرات 
السريعة أن تدّمر بطانة األوعية الدموية بشكٍل 

أكبر مقارنةً بالكوليسترول.
وهذا يعني أن االهتمام بصحة القلب ال يحتاج 
إلى التحكم في مستوى الكوليسترول فقط وإنما 

مراقبة مستويات السكر في الدم أيًضا.
ـ قلّة النوم: إذا كنت تواجه صعوبة في الحصول 
على قسٍط كاٍف من النوم ليالً فقد يكون السبب 
انقطاع النفس النومي. وفي هذه الحالة، يمكن 
أن يتسبب نقص إمداد القلب واألوعية الدموية 

باألكسجين إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.
بين  من  الحمل  تسمم  يعتبر  المعقّد:  الحمل  ـ 
العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تطور أمراض 
القلب في سن مبكرة. وإذا كانت الحامل مصابة 
بمرض الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي 
فإنه عليها زيارة طبيب القلب والحصول على 

الرعاية واالهتمام الالزمين.
الحتوائها  نظًرا  عالًجا:  ليست  الشوكوالتة  ـ 
على نسبة عالية من مضادات األكسدة، تعتبر 
الشوكوالتة من المنتجات المفيدة لصحة القلب 

ولكن حذاِر من اإلفراط في تناولها.
في المقابل، يُنصح باالكتفاء بتناول بعض القطع 

الصغيرة في اليوم حتى ال تضر بالصحة.
تفعله:  شيء  أفضل  التدخين  عن  اإلقالع  ـ 
التدخين من بين عوامل الخطر التي تزيد من 
احتمال اإلصابة بأمراض القلب، لذلك يضمن 
الـ70  حتى  أو  الـ50  سن  في  عنه  اإلقالع 

تحسين صحة القلب بشكٍل كبير.
إن  القلب:  بصحة  ُمضر  المستمر  التوتر  ـ 
بصحة  مضر  للتوتر  مسببة  بيئة  في  الوجود 

ويؤثر  الدم  ضغط  اإلجهاد  ويزيد  القلب. 
يؤثر  بينما  الكوليسترول،  مستويات  على 
يزيد  مما  الغلوكوز،  تحّمل  على  الكورتيزول 
بشكٍل كبير من خطر اإلصابة بأمراض القلب 

واألوعية الدموية.
عن طريق  التوتر  تقليل  كيفية  معرفة  وينبغي 
ممارسة  مثل  الصحية  العادات  بعض  تبني 

التأمل أو اليوغا.
ـ لصحة األسنان ارتباط مباشر بصحة القلب: 
تزيد بعض العوامل على غرار تسوس األسنان 
بأمراض  اإلصابة  خطر  من  اللثة  وأمراض 

القلب. 
وتجدر اإلشارة إلى أن ترك أمراض األسنان 
دون عالج قد يؤدي إلى التهاب الصمام التاجي.

غالباً ما يتجاهل الكثير من المرضى من النساء 
والرجال على حد سواء االضطرابات البولية، 
على غرار سلس البول والحاجة القهرية للتبول 
وااللتهابات  التبول  وصعوبة  متكرر  بشكٍل 
أن  المحتمل  من  أنها  يدركون  وال  المتكررة، 

تكون مؤشراً مبكراً لبعض األمراض.
)لوفيغارو(  صحيفة  نشرته  الذي  مقالها  وفي 
النساء  إن  لينا  بولين  الكاتبة  قالت  الفرنسية 
يصبن بشكل خاص بالتبول الالإرادي )واحدة 
والتهابات  الـ60(،  سن  بعد  نساء   3 كل  من 
اثنتين  كل  من  امرأة  )بمعدل  البولية  المسالك 

من جميع األعمار(.
التبول  بمشكلة  تأثراً  أقل  الرجال  ويعتبر 
الـ65( وااللتهابات  بعد سن  الالإرادي )%10 
التبول  وصعوبة  الرجال(،  من   %5 من  )أقل 
تكون من األعراض الدالة على وجود خلل في 

البروستاتا.

كيف تبدأ املشكلة؟

ويوضح البروفيسور ستيفان الري رئيس قسم 
مستشفى  مركز  في  البولية  المسالك  أمراض 
إلى  المثانة  تمتلئ  )عندما  أنه  ريمس  جامعة 
الربع يحدث انكماش انعكاسي في هذا العضو 
فتتولد الرغبة في التبول، وكلما امتألت المثانة 
التبول،  في  والرغبة  االنقباضات  قوة  زادت 
المشاكل الصحية عندما يحدث خلل في  وتبدأ 

أحد عناصر الجهاز البولي(.
وفي حال كانت تقلصات المثانة قوية جداً يؤدي 
ذلك إلى ارتخاء العضلة العاصرة، مما يؤدي 
المثانة  البول حتى عندما ال تكون  إلى تسرب 
السائل  يتراكم  العكس  يحدث  وعندما  ممتلئة، 
الضارة  بالبكتيريا  محمالً  ويصبح  المثانة  في 

التي قد تصعد إلى الكلى.
المثانة  التهاب  أن عالج  إلى  الكاتبة  وأشارت 
يكون أسهل من عالج التهاب الحويضة )إصابة 
أخطر  وفي  والكلية،  ومفاجئة(  شديدة  كلوية 
الحاالت يتطور االلتهاب إلى تعفن دم يمكن أن 

في  التهاباً  أيضاً  العدوى  وتسبب  قاتالً،  يكون 
الجهاز البولي بأكمله يمكن أن يتطور ويسبب 
األلم وسلس البول اللذين يمكن أن يستمرا لفترة 

طويلة إذا تكررت العدوى.

الجراحة.. الحل األخري

يعاني رجل واحد تقريباً من كل 5 رجال من 
صعوبة التبول بحلول سن الـ50، ويكون ذلك 
بسبب تضخم حجم غدة البروستاتا الذي يعيق 

عمل اإلحليل ويمنع مرور البول.
النوع  أن يظهر هذا  فيمكن  للنساء  بالنسبة  أما 
أعضاء  هبوط  حاالت  في  االضطرابات  من 

الحوض الناجم عن ضعف قاعه.
عدم  في  الخطر  يكمن  الجنسين  لكال  وبالنسبة 
إفراغ المثانة بشكل غير كامل، مما يؤدي إلى 
البولية والتصاقها  البكتيريا في المسالك  تراكم 

بجدار المثانة.

البولية  المسالك  اضطرابات  تعالج  وعندما 
التدخل  دون  عالجها  يكون  مبكر  وقت  في 
الجراحي ممكناً، وال يلجأ األطباء إلى التدخل 

الجراحي إال في الحاالت القصوى.

العادات اليومية الصحية

المرحاض  على  مريح  بشكٍل  الجلوس  إن 
أفضل نصيحة وأكثرها فعالية لمعالجة مشاكل 
المسالك البولية لدى الرجال والنساء على حد 
إرخاء عضالت  على  يساعد  ذلك  سواء، ألن 
البطن والحوض، مما يُسهل تدفق البول ويفرغ 
فيقل  كامل،  البول بسالسة وبشكٍل  المثانة من 
احتباس  عن  الناجمة  بالعدوى  اإلصابة  خطر 

البول.
وتساعد هذه العادة على تجنب التبول المتكرر 
في الليل، وال سيما إذا كنت تعاني من مشاكل 
الجلوس  قبل  للنساء،  البروستاتا، وبالنسبة  في 
في  ينبغي  المرحاض  مقعد  على  مريح  بشكٍل 

المواد  ببعض  تطهيره  على  الحرص  البداية 
المعقمة، واتخاذ الوضعية الصحيحة، وسيكون 
)من  أنفسهن  تنظيف  لهن  بالنسبة  األسهل  من 
إلى  البكتيريا  لمنع وصول  الخلف(  إلى  األمام 

المناطق الحساسة.
والرجال  النساء  على  ينبغي  ذلك،  عن  فضالً 
الحرص على شرب كميات وفيرة من المياه، 
المثانة  في  البول  تراكم  لمنع  بانتظام  والتبول 
وظهور  الحصوات  تشكل  خطر  من  والتقليل 

االلتهابات.

أن  األميركية  )فايزر(  شركة  أعلنت  مؤخراً، 
أُجريت ألول حبّة  التي  السريرية  االختبارات 
من نوعها أنتجتها لمعالجة مرضى كوفيد-19 
تظهر أنها عالية الفعالية، في حين قالت شركة 
األدوية األميركية )ميرك( إن أقراصاً تجريبية 
قللت  كورونا  بفيروس  اإلصابة  لعالج  تنتجها 
إلى  والوفيات  المستشفيات  دخول  حاالت  من 

النصف.
المضادان  الجديدان  الدواءان  يكون  أن  يمكن 
فعالة  فموية  عالجات  أول  قريباً  للفيروسات 
مما  المصابة  الحاالت  تدهور  ولمنع  لكورونا 

يستدعي نقلها للمستشفى.
الغذاء  إلدارة  استشارية  لجنة  وتخطط 
الداعمة  البيانات  لمراجعة  األميركية  والدواء 
من  حبوب  عن  عبارة  )مولنوبيرافير(  لعقار 
)ريدجيباك  وشريكتها  ميرك  شركة  صنع 
يقترب  ذلك  مع  وبالتزامن  ثيرابيوتيكس(، 
عالج شركة فايزر المسمى )باكسلوفيد( وهو 
من  للفيروسات  مضادة  حبوب  شكل  على 
شركة  طلبت  أيام  وقبل  واعدة،  نتائج  تحقيق 
للحبوب الفموية  فايزر رسمياً ترخيصاً طارئاً 

من إدارة الغذاء والدواء.
إذا تم ترخيص هذه األدوية في األسابيع المقبلة، 
فقد تكون خياراً عالجياً جديداً مهما لألشخاص 
المعرضين  أولئك  المصابين بكورونا، خاصةً 
لخطر كبير في المراحل المبكرة من اإلصابة. 
بدالً  بحبوب،  كورونا  عالج  على  القدرة  فإن 
من الحقن أو حقن سوائل للوريد تعني أنه يمكن 

عالج المزيد من األشخاص بشكٍل أسرع.
وفي مقال بموقع )ذا كونفرزيشن( كتب باتريك 
المعدية  األمراض  في  مساعد  أستاذ  جاكسون 
واعدة  الجديدة  العالجات  أن  فرجينيا  بجامعة 
قبل  من  للمرضى  بسهولة  إعطاؤها  ويمكن 

األطباء المختصين.

سد فجوة يف العالج

وجد الباحثون حتى اآلن عدداً قليالً من األدوية 
استخدام  يمكنها  كورونا  عالج  في  الفعالة 
المضادة  النسيلة(  وحيدة  المضادة  )األجسام 
يدخلوا  لم  الذين  المرضى  لعالج  للفيروسات 

المستشفى.
ومع ذلك، يجب إعطاء أدوية األجسام المضادة 
من  الفيروس  منع  تعمل عن طريق  التي  هذه 
لإلشراف  خاضع  مكان  في  الخاليا  دخول 

الطبي.
عالجات  تكون  قد  المتحدة،  الواليات  وفي 
مجانية  النسيلة  وحيدة  المضادة  األجسام 
للمرضى بموجب تصريح االستخدام الطارئ، 
إذا  تكلفة  أكثر  النهاية  في  تصبح  قد  ولكنها 
الغذاء  إدارة  من  كاملة  موافقة  على  حصلت 

والدواء.
كال  أن  إلى  مبكر  وقت  -في  البيانات  وتشير 
عقاقير  وباكسلوفيد  مولنوبيرافير  العالجين 
في  المرضى  يتلقاها  أن  ويمكن  فعالة،  جديدة 
المنزل لمنع مضاعفات كورونا وخطر الوفاة، 
ألولئك  خاص  بشكٍل  مفيدة  تكون  أن  ويمكن 
اإلصابة  إثر  الشديد  للمرض  عرضة  األكثر 

بالفيروس.
بمجرد الحصول على الترخيص، ستسمح هذه 
بالعالج في وقت مبكر من  للمرضى  الحبوب 
النمو  من  الفيروس  منع  عبر  العدوى  مسار 
أن  لألدوية  ويمكن  أبكر،  وقت  في  الجسم  في 
فيه  تتسبب  الذي  الحاد  الرئوي  االلتهاب  تمنع 
إلى  يؤدي  قد  مما  بكورونا  الشديدة  اإلصابة 

الوفاة.

كيف يعمل مولنوبريافري 
وباكسلوفيد؟

يعمل مولنوبيرافير عن طريق التسبب في قيام 
الفيروس بتسجيل معلومات وراثية غير دقيقة، 
فيروسات  لصنع  تعليماته  الفيروس  يخزن  إذ 
جديدة في سلسلة من )الحمض النووي الريبي 

.)RNA
داخل الخلية، يصنع الفيروس نسخاً من الحمض 
النووي الريبي ثم يستمر في عمل نسخ مكررة 
مولنوبيرافير،  المريض  يأخذ  وعندما  جديدة، 
يتنكر الدواء كواحد من الجزيئات الرئيسية في 
الخيوط  في  ويندمج  الريبي  النووي  الحمض 

التي ينتجها الفيروس.
عندما يتم نسخ خيط حمض نووي ريبي يحتوي 
الفيروس  يرتكب  مولنوبيرافير،  عالج  على 

بدوره أخطاء في النسخة. 
يؤدي  النسخ،  من  متعددة  جوالت  وخالل 
مولنوبيرافير إلى المزيد والمزيد من األخطاء 
العمل،  على  قادر  غير  الفيروس  يصبح  حتى 
وهي ظاهرة في علم الفيروسات تسمى )كارثة 

الخطأ(.
لمنع  مختلفة  طريقة  فيستخدم  باكسلوفيد،  أما 
الفيروس  يُنشئ  إذ  التكاثر،  من  الفيروس 
جديدة  فيروسات  لبناء  الالزمة  البروتينات 
)البروتينات  تسمى  طويلة  واحدة  كسلسلة 

المتعددة(. 
إلى  المتعددة  البروتينات  تقطيع  يجب  ولكن 
يسمى  فيروسي  إنزيم  بواسطة  أصغر  أجزاء 

)بروتيز( لكي تصبح نشطة.

يمنع العالج إنزيم بروتيز الفيروسي من القيام 
بهذه المهمة، وبالتالي يمنع الفيروس من إكمال 

دورة حياته.

كيف سيتم استخدام الحبوب 
الجديدة؟

يوجد حالياً نوعان أساسيان من العالج لكورونا 
في الواليات المتحدة: 

 األدوية المضادة للفيروسات واألدوية المضادة 
لاللتهابات.

نمو  من  للفيروسات  المضادة  األدوية  تقلل 
الفيروس في الجسم، ويتم إعطاؤها خالل األيام 
القليلة األولى من ظهور األعراض للوقاية من 
المضادة  األدوية  تعمل  بينما  الشديد.  المرض 
المناعية  االستجابة  تلطيف  على  لاللتهابات 
وتستخدم لمساعدة المرضى الذين يعانون من 

المرض والذين يحتاجون إلى األكسجين.
في  وباكسلوفيد  مولنوبيرافير  دراسة  تمت 
تجارب سريرية منفصلة، وفي كلتا الدراستين، 
مع  الخارجية  العيادات  في  األدوية  اختبار  تم 
وجود عوامل خطر لإلصابة بفيروس كورونا 
من  مبكرة  مرحلة  في  كانوا  لمرضى  الحاد 

مرضهم. 
نظرت كلتا الدراستين أيضاً في مدى احتمالية 

وفاة المرضى أو دخولهم المستشفى. 
ومع ذلك، لم يتم حتى اآلن مراجعة أي دراسة 

من قبل لجان تحكيم مختصة.
بحوالي  الوفاة  خطر  من  مولنوبيرافير  قلل 
المقيمين  غير  البالغين  المرضى  بين   %50
كورونا  بفيروس  والمصابين  المستشفى  في 
الخفيف إلى المتوسط عند العالج في غضون 

5 أيام من ظهور األعراض.
 %89 بحوالي  الخطر  هذا  باكسلوفيد  وقلل 
للمرضى الذين عولجوا في غضون 3 أيام من 
األعراض و85% للمرضى الذين عولجوا في 

غضون 5 أيام.
األهم من ذلك، لم يمت أي مريض تناول أيّاً من 

العقارين في الدراسات التي أُجريت. 
الصعب  من  إنه  الدراسات  تقول  ذلك،  ومع 
من  أفضل  سيكون  أحدهما  كان  ما  إذا  تحديد 

اآلخر في الواقع.
مولنوبيرافير  استخدام  على  بريطانيا  وافقت   
عقار  على  توافق  العالم  في  دولة  أول  لتكون 
إنتاج  من  لكورونا  المضاد  مولنوبيرافير 

مختبرات )ميرك( األميركية.
جاويد  ساجد  البريطاني  الصحة  وزير  وقال 
)إنه يوم تاريخي لبالدنا، ألن المملكة المتحدة 
مضاد  على  توافق  العالم  في  دولة  أول  باتت 
للفيروسات يمكن تناوله في المنزل للعالج من 

كوفيد-19(.
الضعفاء،  األفراد  سيغير وضع  ذلك  أن  وأكد 
والذين يعانون من قصور في المناعة، بتمكنهم 

قريباً من استخدام هذا العالج الثوري.

 تجديد
 أو تقرير
مصير؟

كانت   ،2018 عام  حتى   2005 عام  منذ 
االنتخابات النيابية في لبنان، تخاض على 
حتالفني:  بني  حاد  سياسي  انقسام  وقع 
األول: يضم قوى الرابع عشر من آذار، بينما 

يضم الثاني: حتالف قوى الثامن من آذار.

املقبلة 2022،  النيابية  االنتخابات  أن  غير 
التي تعد األولى بعد انتفاضة 17 تشرين 
األول/ أكتوبر 2019، والتي سُتخاض وفق 
التي  الضبابية  رغم  مختلفة،  معطيات 
انتخابات  هناك  هل  حول  الوضع  تسود 
الدولي  اجملتمع  أم ال؟ ولكن ضغط  نيابية 
على السلطة كبير جداً، من أجل أن يتم 
موعده  في  االنتخابي  االستحقاق  هذا 
وضع  على  يعمل  فريق  وكل  املقرر. 
خططه االنتخابية، وكأنها ستحصل في 

وقتها املقرر.

لم  األول  تشرين  احتجاجات  بعد  لبنان 
يعد كما قبله، حيث تفجرت احتجاجات 
بيروت  العاصمة  في  غاضبة  شعبية 
وتردي  الضرائب،  من  مزيد  لفرض  رفضاً 
ما  سرعان  حيث  املعيشية،  األوضاع 
توسعت لتعم معظم أنحاء البالد، وكان 
من أبرز املطالب والشعارات، التي نادى بها 
احملتجون إصالحات اقتصادية، واجتماعية، 
ومحاسبتها  السياسية،  الطبقة  ورحيل 
على ما ترتكبه من نهب للبالد، والوقوف 

في وجه فسادها الفاحش.

في  شاركت  التي  الشعبية  فالقوى 
اجتمعت  األول،  تشرين   17 احتجاجات 
»ظالل  يشبه  ما  حتت  والتقت  اليوم، 
لبنان،  في  جديدة«  سياسية  معارضة 
ما  وهذا  االنتخابات،  خلوض  تتحضر  وهي 
التقليدية  السياسية  القوى  تخشاه 
بديلة،  سياسية  أجسام  خلق  من 
ونفوذها  البرملان،  في  مبقاعدها  تطيح 
يحكمون  من  معظم  ألن  السلطة،  في 
قبضتهم على السلطة منذ ثالثني عاماً 
احلرب  قادوا  من  أنفسهم  هم  اليوم،  إلى 
األهلية في لبنان ملدة خمسة عشر عاما، 
وجعلوا من لبنان ساحة للحروب، حيث أن 
اللبنانيني هي من صنع املنظومة  مآسي 
املتاريس  من  أركانها  انتقلت  التي  ذاتها، 

في الشارع إلى متاريس طاولة احلكم. 

حيث أن الواقع الظاهر حالياً لدى أغلبية 
خياراتهم  حددوا  أنهم  هو  الشعب، 
تعبهم  بسبب  السلطة؛  عن  البديلة 
نتيجة  املعيشية؛  ظروفهم  إليه  آلت  مما 
رهانات  وفشل  االقتصادي،  الوضع  تردي 
السياسية؛  السلطة  على  معظمهم 
جديدة  خطط  وضع  عن  عجزها  نتيجة 
املنشأ. وهذا  بلد طائفي  في  بها،  موثوق 
خاصة  اللبنانيني،  بني  املستشري  اليأس 
بعد أن نهبت السلطة اجلشعة ودائعهم 
الكثير  فجعلت  اللبنانية،  املصارف  من 

منهم أمام خيار صعب وهو: الهجرة.

)السلطة(  العهد  بني  املدني  اجملتمع 
كالعب  يتموضع  )املعارضة(  وخصمه 
السياسية  الساحتني،  على  جديد 
اسم  عليه  يطلق  لبنان،  في  واالنتخابية، 
الذي حمل  الالعب  األول،  17 تشرين  ثورة 
شعار »كلن يعني كلن« يهدف إلسقاط 
وصلت  ما  مسؤولية  وحتملها  السلطة 
إليه البالد، نتيجة مشاركتهم في احلكم 
أكثر  منذ  السلطة،  على  ومداورتهم 
حلجز  يعمل  أيضاً  هو  عاماً.  ثالثني  من 
واليوم  النيابي.  اجمللس  في  له  موقع 
كبيرة،  مسؤولية  يحمل  املدني  اجملتمع 
والنهوض  اللبناني  الشعب  مصير  وهي 
من  الرغم  على  احلضيض.  من  األرز  ببالد 
النتائج  باكرة؛ لتحديد  تزال  الصورة ال  أن 
أن  األكيد  لكن  لالنتخابات.  النهائية 
النقمة الشعبية الواسعة على األوضاع 
الطاولة  قلب  لدرجة  كبيرة  الراهنة 
احلالية،  احلزبية  القوى  جميع  رؤوس  على 
البديلة  املرشحة  الشخصيات  ولكن 
التي تتمتع بالوزن وباملصداقية تعد على 
والطامة  تاريخه.  حتى  أقله  األصابع، 
برملان عام 2022 شبيهاً  أن يكون  الكبرى 
إلى حد كبير ببرملان عام 2018، مع بعض 

التغييرات.

بصمة امرأة

حنان عثمان

فاطمة حميد بيروز حمو
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عين عيسى/ حسام إسماعيلـ  بارك مواطنون بناحية عين عيسى، لشعوب المنطقة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 43 لتأسيس حركة التحرر الكردستانية، 
التي قادها قائد الشعوب الحرة )عبد اهلل اوجالن(، فيما استنكروا استمرار السلطات الفاشية التركية العزلة المفروضة على القائد، مبّينين بأن بنضال 

الشعوب الحرة وتضحياتها سُيطلق سراحه، بعد تحقيق الحرية المنشودة.

مواطنون عرب: إنجازات حركة التحّرر الكردستانية ملهمٌة للشعوب الحرة

عائلة سكنت هولير ستَّ سنواٍت ُتهّجر اليوم ألنها لم تقبل العمالة

معلم يروي أمام القضاء تفاصيل تعذيبه على مدار 
سبعة وثالثين يومًا في تركيا

مع  لقاءات  لصحيفتنا  كان  المناسبة  وبهذه 
عن  أعربوا  عيسى،  عين  ناحية  من  مواطنين 
إلى جانب  الدولي  الُمجتمع  يقف  أن  في  أملهم 
حركة التحرر الكردستانية، والمطالب المحقة 
العالقة،  القضايا  كافة  لحل  المنطقة،  لشعوب 
التي  االستعمارية،  والمخططات  والحروب، 

تنتهجها األنظمة الفاشية المتسلطة.

حركة التحّرر ستكرس همجّية 
املحتّل

المواطن إسماعيل رّمي تحدث قائالً: »نبارك 
الثالثة  السنوية  الذكرى  بمناسبة  البداية  في 
واألربعين، لتأسيس حركة التحرر الكردستانية، 

السلطات  بأن  التذكير،  يجب  المناسبة  وبهذه 
واإلرهاب  االستبداد  بؤرة  هي  التركية، 
التحرر  حركة  بحق  له  تروج  ما  عكس  على 
والتصرفات  المناضلين،  الشجعان  واألبطال 
القائد أوجالن )قائد حركة  التي تقوم بها بحق 
التحرر الكردستانية(، وبحق شعوب المنطقة، 

ال يمكن أن تفسر بغير أنها دولة مارقة، ال تقل 
ممارساتها عما فعلته همجية )التتار والمغول( 
في  فساداً  عاثت  والتي  الغابرة،  األزمنة  في 
البالد كلها التي احتلتها، أو وصلت إليها، اآلن 
المبنية  والسلطوية  الفاشية  أمجادها  تعيد  هي 

على تاريخها المعروف بدمويته«.
العادلة،  والمبادئ  الحقوق  رمي«أين  وتساءل 
بمراعاتها،  التركية  السلطات  تتباهى  التي 
شخصية،  اعتقال  في  هل  لتطبيقها؟،  وتسعى 
كالقائد أوجالن تتحقق؟!، وماذا جنت سياستهم 
مناصري  بحق  واالعتقال  القتل  على  المبنية 
يعتقلون،  نراهم  يوم  كل  التحرر...؟!،  حركة 
ويضربون، ويبطشون بالصحفيين والنشطاء، 
أراد  كذلك  والقائد  الحق،  كلمة  يقولون  ألنهم 
كلها،  المضطهدة  ولشعوب  لشعبه،  الحرية 
ومن يخالفها سيكون مصيره النفي واالعتقال، 
وحرمانه من أبسط حقوقه، أي عدالة هذه، وأي 

قانون تراعيه السلطات الفاشية؟«.

رنا..! بالفكِر األوجالَن تَحرَّ

محمود:  محمد  المواطن  أوضح  بدوره 
وفلسفة  تحررنا،  أوجالن  القائد  فكر  »بفضل 
المنطقة،  شعوب  على  خطراً  تشكل  لم  القائد 
اضطهدت  التي  االستبدادية  األنظمة  ولكن 
شعوبها، وتحاول أن تقوده إلى الهالك والفناء 
هي  تختلقها،  التي  واألزمات  الحروب،  بفعل 
التحرر  وحركة  القائد،  فلسفة  من  تخاف  من 
أربعين  أكثر من  التي أسسها منذ  الكردستانية 
عاماً، كانت ملهمة لثورات الشعوب الحرة في 
فعلت  ومهما  المناطق،  من  وغيرها  سوريا، 
هذه األنظمة االستبدادية لتشويه سمعة الحركة 
التحررية الكردستانية ستفشل عاجالً أم أجالً«.
السلطة  أرادت  أذا  »لذلك  محمود  وأضاف 
األمن  تضمن  أن  الحاكمة،  التركية  الفاشية 
واالستقرار في المنطقة، يجب أن تطلق سراح 
القائد أوجالن، وأن تضمن الحقوق المشروعة 
للشعب الكردي، وشعوب المنطقة، التي بدأت 
الداخلية، وإطالق سراح  في شؤونها  بالتدخل 

المشروعة  الشروط  رأس  على  هو  القائد، 
بأمان واستقرار  تعيش  التي  المنطقة،  لشعوب 
بفضل فلسفته، وأفكاره التي تسير على خطاها، 
تصرفاتهم  يتصرفوا  من  أن  حاولوا  ومهما 
عمل  ما  يقطعوا  أن  يستطيعوا  لن  الهمجية، 
على بثه القائد أوجالن في نفوسنا، ألننا بفضل 
وكلما  حريتنا،  على  سنحصل  الحرة،  أفكاره 

حاولوا أن يطفئوا نوراً للحق سيبقى متأللئًا«.
واختتم المواطن محمود حديثه بالقول: »يجب 
إيقاف ما تمارسه السلطات التركية، بحق القائد 
ذويه  زيارة  على  والموافقة  أوجالن،  هللا  عبد 
حقوق  ومنظمات  الدولي  المجتمع  وعلى  له، 
السلطات  على  والضغط  التدخل،  اإلنسان 
وإطالق  القائد،  على  العزلة  لفك  التركية؛ 
نستكين،  ولن  نهدأ،  لن  فعلوا  ومهما  سراحه، 
هللا  عبد  القائد:  سراح  إطالق  تحقيق  حتى 
أوجالن، وفك أسره من أيدي السلطات الفاشية 

التركية«.

رّحلت قوات األساييش في هولير، عائلة حسن 
كاجار وطفليهما من جولمرك باكور كردستان، 
وأكد كاجار: أنهم لم يرتكبوا أي جريمة ضد 
حكومة اإلقليم، والسبب الوحيد لترحيلهم، هو 

أنهم لم يقبلوا العمل كجواسيس.

الديمقراطي  الحزب  أسايش  أُجبرت 
مواطنًا  المنصرم،  الثالثاء  يوم  الكردستاني، 
كاجار«  »حسن  كردستان  باكور  أبناء  من 
سيارة،  ركوب  على  وطفليهما،  زوجته  مع 
مع  الحدودي  ديكاال  معبر  من  وإخراجهم 

السليمانية.
وأدلى حسن كاجار، تصريح لوسائل إعالمية، 
أمام مقر األمم المتحدة في السليمانية، قال فيه« 
إلى هولير منذ 2015 ويعيشون  انتقلوا  :إنهم 
في  عاماً   12 أمضى  قد  أنه  موضحاً  هناك، 

سجون الدولة التركية؛ بسبب القضية السياسية 
مرضه  وبسبب   2014 عام  في  ثم  الكردية، 
الشعب  قائد  إصرار  وإثر  الخطير،  المزمن 
من  سراحه  أُطِلق  أوجالن،  هللا  عبد  الكردي 
السجن مع عدة سجناء مرضى آخرين، وتوجه 

بعد ذلك إلى باشور كردستان”.
وأشار كاجار: إلى أنه عضو في حزب الشعوب 
أمارس  كنت  قال:”  HDP حيث  الديمقراطي 
عملي اليومي، ولم نقم بأي عمل غير قانوني 
الديمقراطي  حزب  ضد  أو  الحكومة،  ضد 

الكردستاني، حتى لم نفعل أي مشكلة معهم”.
وأفاد: أنه تعرض لضغوط مستمرة، وتهديدات 
في  واألسايش  األمن  جهاز  قبل  من  بالترحيل 
أعمال تشريح جثة  في  أن شارك  بعد  هولير، 
متين  لالجئين،  مخمور  مخيم  من  مواطن 
الحزب  سجن  في  حياته  فقد  الذي  أدوكيت، 

الديمقراطي في هولير في ظروف مشبوهة.
وذكر أن التجسس كان دائماً مفروضاً عليه في 
هولير، وكذلك طلبت قوات األساييش واألمن 
منه مغادرة هولير في آذار للسبب نفسه، لكنه 

لم يفعل.
أبلغته  اإلقامات  مكتب  »أن  كاجار:  وأوضح 
بوجود مشكلة، وأنه عليه مراجعتهم و”عندما 
ذهبنا، أجبرونا على ركوب سيارة، فأخرجونا 

من حدود هولير”.
وبيّن حسن كاجار أن ابنته تدرس في هولير، 
وقد تسربت اآلن من المدرسة، داعيا منظمات 
القيام  إلى  المتحدة  واألمم  اإلنسان  حقوق 

بمهامهم، وإيجاد حل ألوضاعهم«.
وكالة روج نيوز

ألول مرة منذ اختطافه من قيرغرستان على يد 
المدرس  أمتثل  التركية،  المخابرات  من  فريق 
التركي الحاصل على الجنسية القيرغرستانية، 
يزال  ال  وهو  القضاء،  أمام  إناندي،  أورهان 
أنباء  بعد  األيمن  ذراعه  استخدام  عن  عاجزا 

عن تعرضه للتعذيب داخل المعتقل.
وروى إناندي باكيا تفاصيل ما تعرض له من 
تعذيب على مدار 37 يوما، حيث استهل إناندي 
دفاعه أمام المحكمة باإلعراب عن رغبته في 

سرد تفاصيل اختطافه لمدة 37 يوما.

ولم ترغب هيئة المحكمة في االستماع لتفاصيل 
ما تعرض له من تعذيب، غير أن إناندي أصر 

على استهالل دفاعه من تلك النقطة.
إناندي  روى  ونصف  ساعة  مدار  وعلى 
تفاصيل عملية اختطافه، حيث لم يستطع تمالك 
دموعه، أثناء تطرقه إلى التعذيب الذي تعرض 

له على مداراأليام السبعة والثالثين.
إناندي، قال أيضا بخصوص االعترافات عند 
تحت  بإفادتي  أدليت  “لقد  عليه:  القبض  إلقاء 

ضغط”.

إلى  المحكمة  استمتعت  اآلخر  الصعيد  وعلى 
ببالغات ضد  تقدموا  بين 12 شخصا،  6 من 
إناندي فيما لم يحضر البقية، وكان من المفارقة، 
أن هؤالء األشخاص، قالوا في إفادتهم:« أنهم 
لم يسبق لهم وأن التقوا بإناندي من قبل، وأنه 

بلغ مسامعهم فقط االدعاءات المثارة بحقه«.
من  الثالث  إلى  الجلسة  المحكمة  وأرجأت  هذا 

شباط القادم.
يذكر أن أورهان إيناندي، المدير العام السابق 
 31 يوم  اختفى  التعليمية،  سابات  لمؤسسات 

أيار في قرغيزستان، وظهر بعد أكثر من شهر 
بتهمة  للمحاكمة  تقديمه  تركيا، وأُعِلن عن  في 

االنتماء إلى حركة الخدمة.
وثقت  المحلية  الحقوقية  المنظمات  تقارير 
جرى  لمعارضين،  القسري  الترحيل  عمليات 
نظام  فيها  برع  مافيوية،  بأساليب  اختطافهم، 

أردوغان، الذي بات يفتخر بهذه المسألة.
حاالت  عدد  أن  اإلحصاءات،  أحدث  كشفت 
أقدمت  التي  القسري،  واالختفاء  االختطاف 
حالة،  بلغت138  التركية  المخابرات  عليها 

الذي  إناندي،  أورهان  المعلم  يخص  آخرها 
اُختِطف خالل العام الجاري من قرغيزستان، 
أنقرة بعد  وتم اإلعالن رسميا عن وجوده في 

تغيبه أكثر من شهر.
وكاالت

قامشلو / جوان محمد ـ عام وهي حديث الصحافة، ميديا غانم قائدة حملة »بدي بسكليت« ، قابلت التنمر بباقة من الزهور، لم تستسلم رغم 
كل المعوقات، تجاوزت المحن بالصبر والمقاومة، أول مشروع وخطوة تلقى صدًى عالميًا بهذا الشكل في سوريا، في اليوم العالمي لمناهضة 

العنف ضد المرأة بدراجتها الحمراء جاءت من حي الهاللية في مدينة قامشلو لمكان عملها، لُتصبح من وقتها وإلى اآلن حديث الصحافة.

عام ومازالت ميديا غانم قائدة حملة »بدي بسكليت« 
تتألق وُتوِصل صوتنا للعالمية

بوكر يتوهج ويقود صنز لفوز 
ملحمي على كافاليرز

سيدني تستضيف كأس اتحاد 

المحترفين قبل بطولة أستراليا

من مقالة كان عنوانها »بدي بسكليت« بزاوية 
خاصة بها باسم )نساء خارج السرب(، بدأت 
للسيدات  الهوائية  الدراجات  عّرابة  قصة 
روناهي،  في صحيفتنا  تعمل  التي  غانم  ميديا 
وسرعان  محلياً  واسعاً  صدًى  المقالة  والقت 
ما ترجمت ميديا ذلك بجلب دراجة هوائية في 
اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، 
ولتصبح حديث الساعة على شبكات التواصل 
ومعارض،  مؤيد  هو  من  على  االجتماعي 
نستطيع  فريقاً  وشكلت  للتنمر،  تهتم  لم  ميديا 
أن نسمي الخطوة بأنها تقابل التنمر بجمع باقة 
كان  الذي  المجتمع  بين  الزهور ووضعها  من 
ينظر للدراجة الهوائية بأنها فقط للرجال، نعم 
هذا الفريق هو باقة من الزهور من عدة مدن 
عفرين وسري كانيه المحتلتين وقامشلو، ويُعد 

األول في شمال وشرق سوريا.

صدًى عاملي

في السادس عشر من شهر كانون الثاني في عام 
2021، كان الحدث األبرز حيث أقيم ماراثون 
وشرق  شمال  في  بعامودا  الهوائية  للدراجات 
الالفت  رسمياً،  الفريق  عن  واإلعالن  سوريا 
كان حجم الصحافة التي غطت الحدث وقبلها 
حتى من مختلف وسائل اإلعالم، والكثير من 
والعالمية  والعربية  المحلية  الفضائية  القنوات 
أننا نرمي الكالم جزافاً، فقد  وحتى ال يقولون 
كانت فضائية سكاي نيوز عربية حاضرة وقناة 
BBCالبريطانية،  األمريكية، وفضائية  الحرة 
ولتكون ميديا وفريقها وحملتها »بدي بسكليت« 
ولتكون هي وتجربتها  مسموع عالمياً،  صوتاً 
وشمال  آفا  روج  عن  أُعدت  أفالم  من  جزء 
األولى،  األلمانية  القناة  ومنها  سوريا  وشرق 
فأي مشروع أو خطوة أو فريق تلقى هذا الحجم 

الهائل من االهتمام اإلعالمي؟.
يقدَن  فتيات  باألذهان  معلقاً  زال  ما  الماراثون 
حلمهن  ويحققَن  يقدَن  ومنهن  هوائية  دراجات 
في الطفولة وعلى رأسهن قائدة الحملة الكوتش 
وصراخ  ابتسامات  غانم،  ميديا  )كابتن( 

وتصفيق وغناء الجميع يفرح وينشدون ألحان 
ماراثوناً  تقيم  الشابة  المرأة  هي  ها  السعادة، 
عالمية  إعالمية  بمواكبة  الهوائية  للدراجات 
وعربية  وألمانية  أمريكية  إعالم  وسائل  حيث 
هذا غير العشرات من الوسائل المحلية، وحتى 
المحلي  اإلعالم  حديث  الفريق  زال  ما  اآلن 

والعالمي.
والدور  الكبير  اإلعالمي  الصدى  وبسبب 
الكثيرين  ذهنية  بتغيير  غانم  ميديا  لعبته  الذي 
للدراجة  الفتاة  بأن ركوب  نظرتهم  بخصوص 
أثنى  فقد  لها،  يجوز  وال  معيب  أمر  الهوائية 
العقيد »واين ماروتو« المتحدث باسم عمليات 
التحالف الدولي في سوريا والعراق على دور 
بسكليت«  »بدي  وفريقها  غانم  ميديا  الكابتن 

بكسر النمطية والذهنية في المجتمع.

قبل وبعد

تمثل  التي  الحمراء  لدراجتها  ميديا  قيادة  بعد 
هي  كما  الحب«  »مدينة  قامشلو  مدينتها  لون 
معروفة وملقبة، فقد تغيرت الكثير من األمور 
دراجتهن  يركبن  الفتيات  من  الكثير  وأصبحن 
من  وبشهادة  لفريقها  انتسبن  ومنهن  بحرية 
قامشلو  مدينة  في  دراجتها  منه  ميديا  اشترت 
الدراجات  شراء  على  كبير  إقبال  حصل  بأنه 
الهوائية الخاصة بالفتيات بعد بدء حملة »بدي 

بسكليت« من قبل قائدة الفريق ميديا غانم.
وفي سابقة هي األولى من نوعها، أقام االتحاد 
ملعب  في  حفالً  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 
اليوم  بمناسبة  قامشلو  بمدينة  »الكالسيكو« 
يصادف  الذي  الهوائية  للدراجات  العالمي 
بدي بسكليت  لفريق  الثالث من شهر حزيران 
الذي  بسكليت  بدي  فريق  بفضل  األمر  وهذا 
يحاول إظهار الدراجات الهوائية بأنها غير أن 
ومحافظة  فهي صديقة  للرياضة،  مفيدة  تكون 
الدخان  بسبب  تتشوه  بات  التي  البيئة  على 
الزائد وأنواع المحروقات السيئة المنتشرة في 
مناطقنا، وحتى توفر من المصروف الشخصي 

في ظل ارتفاع أجور النقل.

ميديا لم تتلَق الدعم الالزم من أي جهة باستثناء 
الذي منح  إقليم الجزيرة  الرياضي في  االتحاد 
الفريق عدة دراجات هوائية ولكن يتم االستعانة 
فعالية  لزم ألية  الدراجات في حال  بنفس هذه 
لمضمار  باإلضافة  الرياضي،  االتحاد  تخص 
بقامشلو،  آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  ملعب 
نوادي  بعض  من  وإدارات  العبات  وساندها 
وقنديل  األسايش  مثل  معنوياً  الجزيرة  إقليم 
وقامشلو، ولكنها انجبرت إليقاف الحملة لفترة 
أن  تحاول  فهي  الماضي  حزيران  شهر  في 
فالفريق  بفريقها،  يكون هناك دراجات خاصة 
وكانوا  هوائية  دراجات  ثالث  فقط  يملك  كان 
عبارة عن هدايا قُدمت للفريق من نادي سردم 
إقليم  في  والرياضة  الشباب  وهيئة  الرياضي 

الجزيرة وموقع ستونا كورد. 
ماتزال  كانت  ميديا  ألشهر  التوقف  رغم 
المحلية والعالمية، وعادت  تستقطب الصحافة 
عجلة الفريق للدوران بعد تقديم أربع دراجات 
في  الشباب  بعض  قبل  من  للفريق  هوائية 
المهجر باإلضافة إلى تقديم شباب من المهجر 
رياضية  وبدالت  للرأس  حماية  خوذ  أيضاً 

للفريق.

غياب الدعم

المدني  المجتمع  في  المنظمات  غابت  بينما 
تقديم  عن  المرأة  بشؤون  المعنية  والهيئات 
الدعم للفريق، ورغم الكثير منهم رفعوا شعار 
ولكن  غانم،  ميديا  وصاحبتها  للحملة  التحية 
وقت دخول الفريق بمحنة، لم تتحرك أي جهة 
لمساعدة الفريق كما ذكرنا باستثناء شباب من 

المهجر.
الفريق يخرج للمران بحسب الظروف المتاحة 
وتكون  الحملة  قائدة  وعمل  لالعبات  للدراسة 
قدم  كما  تقريباً،  األسبوع  في  حصتين  بمعدل 
إبراهيم  الكابتن عمران  للفريق  وألشهر كدعم 
تمارين  بقامشلو  الرياضية  »آفان«  صالة  في 
بدنية ومرونة لالعبات، وكانت مساعدة  لياقة 

كثيراً في الرفع من أدائهن.

ميلكَن التحدي

الظروف  كافة  يقاومن  فريقها  مع  ميديا 
الدراسة  أو  العمل  ظروف  كانت  إن  الصعبة 
كورونا  جائحة  بسبب  يطبق  الذي  الحظر  أو 
أو الظروف المناخية أن كان وقت الصيف أو 
الشتاء، وهي مازالت حديث الصحافة المحلية 
والعالمية ومؤخراً أجرت حوار معها الصحيفة 

.)KLASSFKAMPEN(النرويجية
الجميل في حملة ميديا غانم »بدي بسكليت« لم 
تقوم بالرد عبر التعليقات على كل من أساء أو 
المعنية  الجهات  تقاعس  لم تهاجم  تنمر عليها، 
بالمرأة والمدعية مساندة حقوق المرأة بل هي 
باإلنجازات  وتجاوب  بصمت  طريقها  تكمل 
وشكلت  إعالمياً  للعالمية  ووصلت  عليهم، 
من  الكثيرات  لقلوب  الشجاعة  وأدخلت  فريق 
شوارع  في  دراجتهن  يقدن  وأصبحن  الفتيات 
والسخرية،  للتنمر  تعرضهن  رغم  قامشلو، 
والسيدات  الرجال  من  الكثير  أظهر  بالمقابل 
وهي  للفريق  بناتهن  وأرسلوا  لخطوتها  السند 
تنظر لهن بعين األمانة وتحاول وتجهد لتأمين 

كافة احتياجاتهن حتى باتت تصرف من جيبها 
الهوائية،  الدراجات  تصليح  على  الشخصي 
الهوائية  الدراجات  من  العشرات  توفرت  ولو 
لوصل عدد الفريق ليس إلى عشر فتيات فقط 

بل إلى فوق الخمسين فتاة.

خطوات مستقبلية

التي  القادمة  الخطوات  من  الكثير  لديها  ميديا 
تريد أن تحققها منها تنظيم دورة خاصة بقوانين 
بالتنسيق  وذلك  الهوائية،  الدراجات  سباقات 
مع مختصين بهذا الشأن، باإلضافة إلى إقامة 
سباق دراجات هوائية خاص بالسيدات لألندية، 
شمال  مدن  كامل  في  الرياضة  هذه  لتنتعش 
خاص  اتحاد  هناك  يكن  وأن  سوريا،  وشرق 
بالدراجات الهوائية للسيدات، وهذا غير الحملة 
المناطق  كافة  في  تقام  أن  أهدافها  تكمن  التي 
ماراثونات للدراجات الهوائية للسيدات، وحتى 
القيام بنفس الخطوة في إقليم كردستان ومناطق 

أخرى في العالم.

ليقود  نقطة،   35 بوكر  ديفن  أحرز 
اللقب،  حامل  وصيف  صنز  فينكس 
لفوزه الـ14 على التوالي بتغلبه 120-
كافاليرز،  كليفالند  مضيفه  على   115
األمريكي  السلة  كرة  دوري  في 

للمحترفين. 
وبدأ صنز الموسم بفوز واحد في أول 
4 مباريات، لكنه انتفض ليحقق أطول 
فرق  جميع  بين  انتصارات  سلسلة 

البطولة هذا الموسم.
القسم  في  الثاني  المركز  ويحتل صنز 

الغربي برصيد 15 فوزا و3 هزائم.
كافاليرز  تراجع  الجيدة  البداية  وبعد 
التوالي  على  الخامسة  الخسارة  وتلقى 
القسم  في   11 المركز  إلى  ليسقط 
 19 في  انتصارات  بتسعة  الشرقي 

مباراة.
وتبادل الفريقان السيطرة خالل الشوط 
األرض  صاحب  ينهيه  أن  قبل  األول 
متفوقاً 66-61 رغم تسجيل بوكر 22 

نقطة.

بداية  في  تفوقه  على  كافاليرز  وحافظ 
ليتقدم  تعافى  صنز  لكن  الثاني  الشوط 

.86-87
على  سيطرته  فرض  صنز  أن  وبدا 
في   90-100 تقدمه  بعد  المباراة 

منتصف الربع األخير.
جيدي  بقيادة  انتفض  كافاليرز  لكن 
التعادل  ليدرك  آلين  وجاريت  عثمان 

109-109 قبل دقيقتين من النهاية.
متتالية  نقاط   4 بول  كريس  وأحرز 
المباراة  على  سيطرته  صنز  ليستعيد 

ويحسم الفوز لصالحه.
صنز  مسجلي  قائمة  بوكر  وتصدر 
وله 17  بول  وتبعه  نقطة  برصيد 35 
نقطة باإلضافة إلى 12 تمريرة حاسمة.
في صفوف  تسجيال  األكثر  آلين  وكان 
عثمان  وتبعه  نقطة   25 وله  كافاليرز 

برصيد 23 نقطة.
 99-106 هورنتس  تشارلوت  وتغلب 
بفضل  ماجيك  أورالندو  مضيفه  على 

27 نقطة من تيري روزير.

قال منظمون إن سيدني تستضيف كأس اتحاد 
الالعبين المحترفين للتنس، في الفترة 1 وحتى 
النطالق  استعداداً  المقبل،  الثاني  كانون   9

أستراليا المفتوحة.
ملبورن  أن  للتنس،  األسترالي  االتحاد  وأعلن 
في  المفتوحة،  أستراليا  تصفيات  تستضيف 
إقامة  بعد  المقبل،  ثان  كانون   14-10 الفترة 
جائحة  بسبب  البالد  خارج   2021 تصفيات 

فيروس كورونا.
وأوضح كريج تايلي، رئيس االتحاد األسترالي، 
رقم  وهو  بطولة،   17 تستضيف  بالده  أن 
فيكتور ونيو ساوث ويلز  قياسي، في واليات 
وساوث أستراليا استعدادا ألستراليا المفتوحة، 
كانون  حتى 30  من 17  الفترة  في  تقام  التي 

الثاني المقبل.
وأضاف تايلي في بيان »من المهم أن نستقبل 
البالد  في  للمنافسة  العالم  في  الالعبين  أفضل 
وإلهام الجيل الجديد وزيادة االهتمام والحماس 

برياضتنا«.
الرجال  من  لكل  بطولة  سيدني  وتستضيف 
والسيدات بعد كأس اتحاد الالعبين المحترفين.
وتقام 4 بطوالت للرجال في أديليد، باإلضافة 
الفترة من  إلى بطولتين متتاليتين للسيدات في 
2 حتى 15 كانون الثاني الجاري، بينما تقام 3 

بطوالت في ملبورن بارك.
اتحاد  كأس  لقب  أحرزت  روسيا  وكانت 

الالعبين المحترفين في شباط الماضي.

اسماعيل رمي محمد محمود
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أبو العتاهية وعتبة

»تاال فيزيون«... أحالم أطفال ضائعة

هذه قصة شاعر اُْشتُهَر بشعر الزهد في األدب 
ْبه أحد، لكن، لسنا هنا  العربي، كما لم يُْشتَهر 
بصدد الحديث عن زهدياته، بل بصدد الحديث 
قبل  ما   – حياته  جوانب  من  آخر  جانب  عن 
منها  ذاق  التي  عشقه  قصة  وهي   – التنسك 

األمّرين.
أبو  العيني،  سويد  بن  القاسم  بن  إسماعيل  هو 
ثم  130هـ،  سنة  التمر  عين  في  ولد  إسحاق، 
ُغِلبْت  كنية  العتاهية،  وأبو  الكوفة.  إلى  انتقل 

عليه لما ُعرف به في شبابه من مجون ولهو.
وكان أبو العتاهية في مبدأ نشأته – كسائر أهله 
ليحصل  ويزينها؛  الجرار،  يصنع  خزافاً،   –
منذ  بالشعر  أُغرم  وقد  بيعها،  من  رزقه  على 
إليه  يأتون  الشبان  فكان  به،  اُشتُهر  ثم  صغره 
تكسر  ما  على  ويكتبونه  شعره،  ويستنشدونه 
من خزفه، فلما أنس في نفسه القدرة على قول 
بغداد؛  إلى  ورحل  الكوفة  ترك  الجيد،  الشعر 
رغبة منه للوصول إلى الخلفاء واألمراء، حتى 
المهدي، وكان وصوله  إلى  استطاع الوصول 
إليه عن طريق جارية من جواري الخيزران، 

بنت عطاء أم ولد المهدي، تُدعى ”عتبة“.
من  عدد  مع  يوما  العتاهية  بأبي  عتبة  مرت 
تتكلم،  أن  فأنفت  وكلّمها،  فاستوقفها  جواريها، 
ومنذ  بتنحيته.  غلمانها  وأمرت  عليه،  تقف  أو 
ذلك اليوم وقعت في قلبه. فكان يحتال للقائها، 
فحدث يوماً، أن خرجت بصحبة رئيس حرس 
القصر، وكانت زوجة المهدي قد أعطته أمواال 
يشتري بها من سوق الرقيق من يرى من العبيد 
واإلماء، ويعتقهم لوجه هللا. فانتهز أبو العتاهية 
الفرصة، وجاء إلى عتبة متنكرا في ثياب شيخ 
شيخ  فداِك،  هللا  »جعلني  لها:  فقال  متنسك، 
ضعيف كبير، ال يُقوى على الخدمة، فإن رأيِت 

شرائي وعتقي، فعلِت مأجورة«.
فأقبلت عتبة على رئيس الحرس فقالت له: أرى 
فصيحا،  ولسانا  ظاهرا  وضعفا  ًجميلةً،  هيئة 
فاشتره وأعتقه. فأجابها. فقال لها أبو العتاهية: 
يدك؟  تقبيل  في   – هللا  أصلحك   – لي  أتأذنين 
فأذنت له، فقبل يدها وانصرف، فضحك رئيس 
الحرس والتفت إلى عتبة، يقول لها: أتدرين من 
هذا؟ إنه أبو العتاهية، وإنما احتال عليك؛ حتى 
قبل يدك. ومضى أبو العتاهية في نظم الشعر 

مصّرحا بحبه لعتبة، ومن أقواله فيها:
يا ُعتُب ما شاني َوماشانِك

تََرفَّقي ِستّي بُِسلطانِك
أََخذِت قَلبي َهَكذا َعنَوةً

ثُمَّ َشدَدتيِه بِأَشطانِك
للَاَ في قَتِل فَتًى ُمسِلٍم

ما نَقََض العَهدَ َوما خانِك
َحَرمتِني ِمنِك دُنواً فَيا

َويِلَي ما لي َوِلِحرمانِك
ثم تجرأ أبو العتاهية، فنَّوة بحبه لعتبة في مقدمة 
إياها  وينشده  المهدي،  بها  يمدح  التي  قصائده 

من  وغيرهم  حاشيته  بين  وهو  مجلسه،  في 
المهدي  أمام  بحبه  المجاهرة  وهذه  الشعراء. 

دليل على صدق مشاعره.
لكن عتبة ضاقت بذلك، حتى كان يوم دخل فيها 
عتبة؛  فوجد  الخيزران،  جاريته  إلى  المهدي 
تشكو إليها ما يلحقها من ضيق وهي تبكي، فقام 
حضر  فلما  العتاهية،  أبا  واستحضر  المهدي 

ووقف أمامه قال له: أنت القائل في عتبة:
ُ بيِّني َوبَيـن موالتي »للاَّ

دَّ َوالمالََماِت«  أَبِدِت ِلي الصَّ
فمتى وصلتك حتى تشكو صدها عنك ؟؟ فاحتال 
أبو العتاهية ليلهي المهدي ببعض المديح، لكنه 
لم يفلح، فأمر المهدي بجلده، ثم أُخرج متوجعاً 

منكسرا، فلقيته عتبة، فقال لها:
»بخٍ، بخٍ، يا عتَُب، ِمن ِمثلُكْم
 قـد قُتِل الُمُهِديُّ فيُكْم قتِيُل«

ودخلت  دمعها،  وفاض  عيناها،  فاغرورقت 
المهدي عندها  فوجدت  باكية،  الخيزران  على 
رأت  ألنها  له:  فقيل  تبكي؟  لعتبة  ما  فسأل: 
فأمر  قال،  ما  لها  وقال  مجلودا،  العتاهية  أبا 
أبو  ففرقها  درهم،  ألف  بخمسين  المهدي  له 
المهدي  علم  فلما  بالباب،  من  على  العتاهية 
أن  على  حملك  ما  يسأله،  من  إليه  وجه  بذلك 
تقسم ما أكرمتك به من مال ؟ فأجاب: ماكنت 
آلكل ثمن من أحببت! فوجه إليه بخمسين ألف 
درهم غيرها، وحلف عليه أال يفرقها، فأخذها 

وانصرف.
ولكن أبا العتاهية استمر في أشعاره يلهج بحب 
عتبة، وانتهز حلول يوم نيروز، وهو يوم رأس 
السنة عند الفرس قبل اإلسالم، فكانوا يتخذونه 
العيد،  هذا  أحيوا  العباسيون  جاء  فلما  عيدا، 
فانتهزه أبو العتاهية، وأهدى إلى المهدي برنية 
بالمزهرية،  شبيه  وعاء  وهو  ثمينة،  صينية 
عليه  كتب  بالمسك  مضمخ  ثوب  فيها  وكان 
بالغالية، وهي خليط سائل من العطور، هذين 

البيتين:
»نَفسي ِمَن الدُّنيَا بَِشيِء ُمعِلّقٍَة
ُ َوالقـائُِم اْلُمُهــِدَي يَكِفيَهــا  للاَّ
عُنِي إِنّي أِلَيـأَس ِمنَها ثُمَّ يُطِمّ

 فِيها اِحتِقاُرَك ِللدُّْنيَا وما فِيَها«
فلما  هبة،  عتبة  إليه  يدفع  أن  المهدي  فهمَّ 
المؤمنين  أمير  يا  له:  قالت  ذلك  عرض عليها 
مع حرمتي، وخدمتي، تدفعني إلى بائع جرار 
أما  له:  يقول  المهدي  فبعث  بالشعر؟  يتكسب 
إليها، وقد أمرت لك بملء  عتبة فال سبيل لك 
البرنية ماال. وخرجت عتبة فوجدت أبا العتاهية 
المال، وهو يقول:  الكتاب في أمر هذا  يجادل 
إنما أمر لي بدنانير –أي ذهب – وهم يقولون 
بل بدراهم – أي فضة – وقد كان أبو العتاهية 
أيام  حتى  المال،  على  حرصا  الناس  أشد  من 
أما  قالت:  الجدال  هذا  عتبة  رأت  فلما  زهده، 
لو كنت عاشقا لعتبة لما اشتغلت بتمييز ذهب 

الدنانير، من فضة الدراهم !!
ومات المهدي سنة 169هـ، وتاله أخوه الهادي 
هارون  جاء  ثم  فقط،  أشهر  ستة  الملك  على 
العتاهية،  أبي  منزلة  عنده  فعظمت  الرشيد 
فقّربه إليه في مجالسة وأسفاره لظرفه ونوادره 
أن  إلى  في عتبة  الشعر  ينظم  وبقي  ومدائحه، 

بلغ الرشيد يوما شعره إلى الخليفة:
»أاََل إّن َظبيَا ِللَخِليفــِة صادَنِي

 وماِلَي عن َظبي الَخليفِة ِمن ُعْذر«
فغضب الرشيد وقال: أسخَر منّا ؟! فأمر بحبسة 
ودفعه إلى سّجان فظ غليظ، فبالغ في إساءته، 

فأرسل وهو في الحبس بيتين إلى الرشيد:
ْت رحمــةُ َوسـالمةُ إِنَّمـا أُنَـّ

ُ ِغْبَطة وكَرامـةَ  زادك للاَّ
قيَّل ِلي قد ُرِضيْت َعني

فَِمْن ِلي أن أَرى ِلي 
على ِرَضاَُك َعالَمة«

فقال الرشيد: هلل أبوه، لو رأيته ما حبسته، وإنما 
سمحت نفسي بحبسه؛ ألنه كان غائبا عني، ثم 
فلما رأى ذلك  تقريبه،  إلى  أمر بإطالقه وعاد 
أبو العتاهية عاود الرشيد؛ يسأله عتبة، فوعده 
أجابت  فإن  ذلك،  يسألها في  أن  بعد  بتزويجها 

جهزها وأعطاه ماال كثيرا.
فانشغل الرشيد، ونسي أمر أبي العتاهية، فأراد 
ان يذكره بوعده، فأرسل إليه هدية، وهي ثالث 
مراوح كتب على كل منها بيت شعر. وعندما 
وصلت المراوح إلى الرشيد قرأ على األولى:

يَاَح لحاجتي »وِلقْد تَنَسَّْمُت الِرّ
 فـإِذَا ِلَها ِمن راحتيك نَسيُم 

فقال الرشيد: أحسن الخبيث. وقرأ على الثانية:
»أََشِرْبُت نَْفسي ِمن َرجائَِك ما لَهُ

َعـنٌَق يَُخبٌّ إِلَيَك بِي، ورسيُم«
فقال: قد اجاد، وقرأ على الثالثة:
»وِلُربَّما اِستَيأَسُت ثم أقول ال، 

إِن الَِّذي ِضمَن النَّجاَح كريُم 
به  دعا  ثم  قال،  ما  أحسن  ما  هللا،  قاتله  فقال: 

وقال له:
ضمنت لك عتبة، وفي غد نقضي حاجتك إن 
شاء هللا. وبعث إلى عتبة، أن لي إليك حاجة، 
ذلك  فأكبرت  منزلك.  في  الليلة  فانتظريني 
منه، وسارت إليه تستعطفه، وتطلب أن يذكر 
لها حاجته، فحلف لها أال يذكر حاجته إال في 
جماعة  مع  إليها  سار  الليل  كان  فلما  منزلها، 
أو  أذكر حاجتي  لست  لها:  وقال  من حاشيته، 

وأمرك  أمتك،  أنا  فقالت:  قضاءها.  تضمنين 
نافذ في، ما خال أمر أبي العتاهية، ألني حلفت 
ألبيك بكل يمين يحلف بها بر وفاجر، وبالمشي 
عني  انقضت  كلما  حافية،  الحرام  البيت  إلى 
حجة ال أقتصر على الكفارة، وكلما أخذت شيئا 
وما  ثياب،  من  فيه  أصلي  ما  إال  به،  تصدقت 
يمسك رمقي من طعام. وبكت بين يديه، فرق 

لها ورحمها، وانصرف عنها.
فلما غدا عليه أبو العتاهية، قال له الرشيد: ما 
قصرت في أمرك، ومسرور، وحسين، ورشيد 
من رجال قصري شهود لي بذلك، وشرح له 

الخبر.
قال أبو العتاهية، يحكي عن هذا الموقف: فلما 
أخبرني بذلك، مكثت مليا ال أدري أين أنا، قائم 
أو قاعد، وقلت للرشيد: اآلن يا أمير المؤمنين، 
تجيب  ال  أنها  وعلمت  ردتك،  إذ  منها  يئست 

أحدا بعدك.
ومنذ ذلك الحين أحس أبو العتاهية خيبة آماله 
في عتبة، وترك نظم الشعر فيها وفي غيرها، 
عن  وانصرف  والزهد،  التنسك  إلى  ومال 
توفي  الموت،  بخواطر  وانشغل  الدنيا،  ملذات 
في بغداد، وأُختلف في سنة وفاته بين 213هـ 

و217 هـ في عهد المأمون. 

أطفال  معاناة  يصور  فيلم  فيزيون«  »تاال 
األنقاض.  دفنت تحت  التي  سوريا وأحالمهم، 
فـ  بجوائز عديدة.   فاز  فيلم شاعري وحزين، 
»تاال« طفلة صغيرة تعيش في شقة تعرضت 
للقصف في سوريا، التلفزيون نافذتها الوحيدة 

على العالم، لكن داعش حرمها منه.
المخرج  وإخراج  سيناريو  من  الفيلم 
والسيناريست األردني مراد أبو عيشة، يجسد 
عموم  في  وتجري  جرت  وحقاق  وقائع  فيه 
سوريا، وبخاصة في تلك المناطق التي وقعت 

تحت سيطرة مرتزقة داعش لفترات معينة.
يبرز الفلم وعبر 28 دقيقة مشاهد وفصوالً من 
اليد  تغتالها  التي  واألحالم،  والفجيعة  المأساة 
السوداء، التي تحاول حجب نور شمس الحقيقة 
ومن خالل »تاال« الطفلة السورية ذات األعوام 
وتجريم  بتحريم  تبدأ  التي  والقصة  الثمانية، 
داعش،  مرتزقة  قبل  من  التلفزيون  مشاهدة 
وكان الناس يجبرون على إلقاء أجهرتهم عبر 
وأكوام  األنقاض  جبال  إلى  لتضاف  النوافذ، 

بقايا البيوت المهدمة.
وخيوط  خشبي،  بلوح  السد  المحكمة  النافذة 
تاال  وعيون  العتمة،  عبر  المتسللة  الشمس 
المخرج؛  عبرها  يسر  وآفاق  نوافذ  البريئة، 
ليوغل في أعماق المدين وأعماق تاال، ويسبر 

مثير  بشكل  الفيلم  فنجح  أحالمها،  عوالم 
إنه ألمر  تاال،  الطفلة  نقل رؤية  لإلعجاب في 
خالل  من  نفسه،  الوقت  في  وشاعري  محزن 
عبارة عن  هو  الذي  عالمها  نرى  تاال؛  عيون 

خراب، ودمار، وحطام.

جائزة ذهبية

عيشة،  أبو  لمراد  »تاالفيزيون«  فيلم  فاز 
للسينما  فورتمبيرغ  بادن  أكاديمية  وهو خريج 
للطالب  األوسكار  بجائزة  لودفيغسبورغ  في 
أكاديمية  تمنحها  التي  الجائزة  وهي   ،2021
فنون وعلوم الصور المتحركة لطالب السينما، 
ويقول أبو عيشة: »إنها نقطة تحول في حياتنا 
وفي  لنا.«  متروك  اآلن  بها  نفعله  ما  المهنية، 
على  الفيلم  حصل  العام،  هذا  من  سابق  وقت 
ألفضل  والجمهور،  التحكيم  لجنة  جائزتي 
 Max مهرجان  في  المدة  متوسط  روائي  فيلم 
في  الشباب  للمخرجين  السينمائي   Ophüls
تكريم  تم  كما  األلمانية،  بروكن  زار  مدينة 
بجائزة  أيضا  هينتسه«  »فيليب  الفيلم  مصور 

الكاميرا األلمانية وجائزة مايكل بالهاوس.

بطلة الفيلم أردنية!

في فيلم »تاالفيزيون« عمل المخرج ألول مرة 
مع طفل، والذي »كان الفيلم بأكمله ملقى على 
العثور  أهمية  سبب  بالضبط  هو  هذا  عاتقه«. 
على تاال الحقيقية، منذ البداية لم يكن يريد أن 
تؤدي الدور ممثلة أردنية، بل »شخص عايش 
هذه الحقيقة«. بعد اختيار دقيق مع عدة مئات 
من الفتيات، التقى بحوالي 200 منهن بنفسه، 
وجد ما كان يبحث عنه: عائشة بالسم، البالغة 
التصوير،  عند  فقط  سنوات  سبع  العمر  من 
لإلعجاب،  مثيرة  بطريقة  تاال  دور  جسدت 
بلكنة  العربية  وتتحدث  الجئة،  نفسها  وهي 
الفتاة  »كانت  عنها:  المخرج  يقول  سورية، 
خجولة، لكنها في الوقت نفسه، بدت واثقة من 
ترفيهياً.  فيلماً  ليس  »تاالفيزيون«  نفسها«.  
سينمائية  رحلة  إنه  بالمشاهدة،  جدير  أنه  غير 

حزينة وشاعرية.
  وكاالت

مركز األخبار ـ دعت أسر »مرتزقة روج« التي توجهت إلى معبر سيمالكا وشاركت في 
سردم  الشهيدين  جثماني  لتسليم  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  االعتصام،  خيمة 
جودي وتولهدان رامان وثالثة شهداء آخرين لذويهم، رافضة قتال أبنائها إلى جانب 

االحتالل التركي.

أهالي »مرتزقة روج«: لن نقبل زج أبناءنا في القتال ضد 
حركة التحرر الكردستانية

ساعات قليلة كانت كافية 
بتقديمها االستقالة

تأهب صيني بعد تحركات 
أمريكية بمضيق تايوان

لـ  المصادف  األربعاء  يوم  توجه 
وقع  التي  األسر  من  وفد   ،2021/11/24
أبناؤها في فخ التعامل مع دولة االحتالل التركي 
خيمة  إلى  روج«،  »لشكري  يسمى  ما  ضمن 
والتي  الحدودي  سيمالكا  معبر  في  االعتصام 
الشهيدين  بجثامين  المطالبة  أجل  من  نُصبت 
وثالثة شهداء  رامان وسردم جودي  تولهلدان 
الحزب  لقوات  كمين  إثر  استشهدوا  آخرين 
في  خليفان  بمنطقة  الكردستاني  الديمقراطي 

28 آب الماضي.
سيمالكا  معبر  في  االعتصام  خيمة  وتجاوز 
الديمقراطي  الحزب  إصرار  وسط  يومها 52 

الشهداء  جثامين  تسليم  عدم  على  الكردستاني 
ألسرهم.

نطالب بتسليم جثامني شهداءنا 
ألهاليهم

المواطن  تحدث  الخيمة  فعاليات  وعلى هامش 
»مرتزقة  أحد  شقيق  وهو  شيخموس،  ظاهر 
قائالً: نحن كأهالي  أنباء هاوار  لوكالة  روج« 
سيمالكا  معبر  إلى  قدمنا  اليوم  روج  بيمشركة 
الحزب  رئيس  من  مطلب  ولدينا  الحدودي 

البرزاني  مسعود  الكردستاني  الديمقراطي 
والجهات الرسمية في باشور كردستان، بتسلم 
جثامين شهدائنا من مقاتلي الكريال وهذا ليس 
كردية  أسرة  كل  مطلب  هو  بل  فقط  مطلبنا 

شريفة.
الباقي مراد وهو شقيق أحد  المواطن عبد  أما 
»مرتزقة روج«، من ناحية تربه سبيه، فقال: 
لقد جئنا إلى هنا لنقول بأننا ال نريد زج أبنائنا 
في االقتتال الداخلي، وال نريد ألبنائنا القتال في 

صف االحتالل التركي ضد الكريال.
مدينة  من  سلي،  سليمان  فارس  المواطن  أما 
للمطالبة  المعبر  إلى  جئنا  فقال:  قامشلو، 

به  يقوم  مما  نستغرب  نحن  شهدائنا،  بجثامين 
الديمقراطي الكردستاني، ونتساءل لماذا لم يتم 
تسليم جثامين شهدائنا حتى اآلن، وندرك جيداً 
أن أبناءنا الذين انضموا إلى بيشمركة روج يتم 

زجهم في التعاون مع االحتالل التركي، وهذا 
الخطأ  هذا  يتراجعوا عن  أن  يجب  كبير  خطأ 
المحتل  جانب  إلى  أخوتهم  قتال  ويرفضوا 

التركي.

وزراء  رئيسة  استقالت  ـ  األخبار  مركز 
من  إندرسون  ماغدالينا  السويد  مملكة 
منصبها، عقب ساعات قليلة النتخابها من 
فشلها  إثر  على  وذلك  البالد،  برلمان  قبل 
وانسحاب حزب  الميزانية  بتمرير مشروع 

الخضر من االئتالف الحكومي.

بالحزب  العضوة  ماغدالينا،  وكشفت 
تصريحات  في  الديمقراطي،  االجتماعي 
دستوري  ُعرف  ثمة  هناك  أن  صحفية، 
يفيد بأنه ينبغي على أي حكومة ائتالفية أن 

تستقيل في حال انسحاب حزب منها”.
قائلةً: ال  المستقيلة،  الوزراء  وأكدت رئيسة 
أريد أن أترأس حكومة مطعون بشرعيتها، 
تُنتخب في وقت  أملها في أن  وأعربت عن 
من  مكونة  أقلية  لحكومة  رئيسة  الحق 

“الحزب االجتماعي الديمقراطي” فقط.
أول  اليوم  إندرسون  ماغدالينا  وأصبحت 
في  الوزراء  رئيس  لمنصب  تنتخب  امرأة 
اللحظة  في  اتفاق  إلى  التوصل  بعد  السويد 
األخيرة مع “حزب اليسار” لزيادة الرواتب 

التقاعدية مقابل دعمه في تصويت.

صغيراً  يُعتبر  الذي  الوسط”،  “حزب  لكن 
لموازنة  دعمه  ذلك  بعد  سحب  نسبياً، 
لليسار،  المقدمة  التنازالت  بسبب  ماغدالينا 
كافية  غير  أصوات  مع  الموازنة  تاركاً 

لتمريرها في البرلمان.
وبدالً من ذلك، اعتمد البرلمان موازنة بديلة 
المعارضون  المحافظون  »المعتدلون  قدمها 
والديمقراطيون  المسيحيون  والديمقراطيون 

السويديون واليمينيون المتطرفون«.
أعلن زعيم  القاضية عندما  الضربة  وكانت 
ال  حزبه  أن  بولوند  بير  الخضر”  “حزب 
للمعارضة  التاريخية  الموازنة  تحمل  يمكنه 
التي تمت صياغتها للمرة األولى مع اليمين 
المتطرف، قبل أن يقدم استقالته من الحكومة.

مركز األخبار ـ دخل الجيش الصيني حالة 
التأهب القصوى عقب مرور مدمرة أمريكية 
كبير  توتر  ظل  في  خاصةً  تايوان،  مضيق 
يخيم في المنطقة نتيجة التحركات األمريكية 
في بحر اليابان وتايوان، ما أدى إلى إعالن 
صفوف  في  التأهب  لحالة  الصيني  الجيش 
مدمرة  عبور  بعد  والجوية  البحرية  قواته 
“ميليوس” األمريكية مضيق تايوان منذ يوم 

الثالثاء الماضي.

الشرقية  المنطقة  قيادة  باسم  المتحدث  وقال 
قامت  التي  الخطوة  إن  الصيني،  للجيش 
أمنية،  مخاطر  خلقت  المتحدة  الواليات  بها 
ونحن  بالمنطقة،  االستقرار  وهددت 
كل  سنتخذ  الشرقية  المنطقة  قيادة  في 
للمخاطر  للتصدي  الضرورية  اإلجراءات 
الوطنية  السيادة  وحماية  واالستفزازات، 

ووحدة األراضي.
بحر  في  للمالحة  المتابعة  المواقع  وأفادت 
نوع  من  فرقاطة  بأن  الجنوبي  الصين 
تتابع  كانت  الصيني  للجيش  تابعة    054A
مرور المدمرة األمريكية في مضيق تايوان.
المدمرة  مرور  استنكرت  الصين  أن  يُذكر 
التي  تايوان،  من جزيرة  بالقرب  األمريكية 
رغم  أراضيها  من  جزءاً  الصين  تعتبرها 
اللعب  من  وحذرت  عليها،  سيطرتها  عدم 

بالنار.

دميرتاش: المعارضة التركّية ستجد األرضّية المناسبة 

للفوز باالنتخابات الُمقبلة

خالل أسابيع معمل األعالف الُمركبة في الرقة سيكون بالخدمة

في العراق اعتقال ضابط رفيع المستوى

الكردي  السياسي  قال  ـ  األخبار  مركز 
الشعوب  لحزب  السابق  المشترك  والرئيس 
التركية  السجون  في  المعتقل  الديمقراطي 
الرئيس  نظام  إن  دميرتاش،  الدين  صالح 
رجب طيب أردوغان، انحل وتفكك وانتهى، 
قوية  أرضية  ستجد  المعارضة  بأن  وأكد 
في  المقبلة  باالنتخابات  والفوز  للتعاون 

تركيا.

قناة  أسئلة  على  رده  في  دميرتاش  وأوضح 
)آر تي تي( بقوله: لن يقف أي مركز قوة في 
الدولة من اآلن فصاعداً مع أردوغان ويدعمه 
أردوغان  وأن  معه،  بالتواطؤ  التهامه  تجنباً 
في  ويستمر  الضائع،  الوقت  في  حالياً  يلعب 

إحداث الفوضى.
قد  أردوغان  نظام  إن  دميرتاش:  وأضاف 
انهار، وأن مراكز القوة في الدولة لن تدعمه 
ولن تكون طرفًا في الجرائم التي تُرتكب ضد 
خاص،  بشكل  والكرد  عامةً  التركي  الشعب 
وإنه ال أحد ُملزم بالجلوس جنبًا إلى جنب مع 
حزب الشعوب الديمقراطي، فحزب الشعوب 
يستجدي  أو  يبتز  أو  يفرض  ال  الديمقراطي 

أحداً.
الشعوب  حزب  رئاسة  توليه  إمكانية  وعن 
دميرتاش:  قال  أخرى؟  مرة  الديمقراطي 
بالطبع لم أنفصل عن السياسة والنضال ولن 
أفعل، بالنسبة لي السياسة ال تعني المقعد أو 
السلطة، سأتشرف فقط بتنفيذ أي مهمة بتكيف 

من حزبي وشعبي، وسأكون دائماً في خدمة 
شعبي وحزبي. 

الدين  صالح  تحدث  حديثه  نهاية  وفي 
ديميرتاش حول التوافق على مرشح رئاسي 
حزب  إدارة  إن  بالقول:  المعارضة،  تدعمه 
الشعوب الديمقراطي ستقرر مع قاعدتها، ما 
إذا كان حزب الشعوب الديمقراطي سيرشح 
ستدعم  أم  الرئاسية  االنتخابات  في  مرشًحا 

مرشًحا آخر.

تطوير  شركة  اقتربت  ـ  األخبار  مركز 
االنتهاء  من  الرقة  في  الزراعي  المجتمع 
المركبة  األعالف  إنتاج  معمل  مشروع  من 
الزراعي  القطاعين  دعم  في  سيساهم  الذي 
االكتفاء  وتحقيق  سواء  حٍد  على  والحيواني 

الذاتي للمنطقة.
في  الزراعي  المجتمع  وكانت شركة تطوير 
مشروع  بأعمال  فترة  منذ  بدأت  قد  الرقة، 
معمل األعالف المركبة الذي يقع على مقربة 
الشمالي،  الرقة  ريف  في  الذرة  مجفف  من 
حسب  القادمة  األسابيع  خالل  منه  وستنتهي 
الرئيس المشترك للشركة أحمد العلي. وتدعم 

هذا  سوريا،  وشرق  لشمال  االقتصاد  هيئة 
ألف   350 إلى  كلفته  تصل  الذي  المشروع 

دوالر أمريكي.

تحقيق االكتفاء الذايت محلياً

بأن  هاوار،  لوكالة  العلي  أحمد  وأوضح 
الحتياجات  الذاتي  االكتفاء  سيحقق  المعمل 
وخاصةً  المركبة،  األعالف  من  المنطقة 

بالنسبة ِلُمربي الدواجن واألبقار.
أكبر  استفادة  سيحقق  المعمل  العلي:  وأشار 

أهم  كونه  الصفراء؛  الذرة  محصول  من 
بعد  وخاصةً  المركبة،  األعالف  في  عنصر 
افتتاح مجفف الذرة في الرقة العام الماضي.

ولفت العلي في نهاية حديثه، الطاقة اإلنتاجية 
الذي  المشروع  جدوى  حسب  تبلغ  للمعمل، 
الساعة  في  طن   15 حوالي  دراسته،  تمت 
وسيعمل على مدار 24 ساعة يومياً، مؤكداً 
أنه سيخفف األعباء المادية على مربي الثروة 
بسبب  واألبقار  الدواجن  وخاصةً  الحيوانية، 

استيرادها من الخارج.

العراقية  السلطات  أقدمت  ـ  األخبار  مركز 
على  المستوى  رفيع  ضابط  اعتقال  على 
خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي 
أمنية  قوة  اعتقلت  حيث  الكاظمي،  مصطفى 
ضابطاً   ،2021/11/24 األربعاء  عراقية 
محاولة  خلفية  على  الداخلية  بوزارة  رفيعاً 

اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
وقالت مصادر حكومية عراقية في تصريحات 
مدير  اعتقلت  أمنية خاصة  قوة  إن  صحفية، 
مكافحة المتفجرات في الوزارة اللواء صباح 

إحدى  بتفجير  قيامه  بسبب  الشبلي،  حسن 
المقذوفات “غير المنفلقة” التي وِجدت فوق 
منزل الكاظمي، ما اعتبرته محاولة لتضليل 
ومعرفة  للتحري  تشكلت  التي  التحقيق  لجنة 

الجهة المنفذة لعملية االغتيال.
محاولة  من  نجا  قد  كان  الكاظمي  أن  يُذكر 
ُمسيّرة مفخخة  بواسطة طائرة  فاشلة  اغتيال 
هجوم  في  بغداد،  في  إقامته  مقر  استهدفت 
لم تتبنه أي جهة في الحال ورد عليه رئيس 

الوزراء بالدعوة إلى التهدئة وضبط النفس.

في  أعلنت  العراقية،  الداخلية  وزارة  وكانت 
ُمسيّرة  طائرات  ثالث  أن  مقتضب،  بيان 
الحكومة  باتجاه منزل رئيس  أُطلقت  مفخخة 
في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، إال أن 
القوات األمنية أسقطت اثنتين، فيما استهدفت 
الثالثة مقر الكاظمي، موقعة أضراراً مادية، 
بينما أُصيب عدد من عناصر حمايته بجروح 

أيضا.
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الطبقة/ عمر الفارس - أفاد حقوقيون وخبراء في سد الفرات بالطبقة أنَّ استمرار تركيا لقطع مياه نهر الفرات سيؤّدي لتفاقِم الكارثة البيئّية 
قال الوطني المناصر لحزب العمال الكردستاني، عزيز علي: »إن حزب العمال الكردستاني غرس في نفوس أبناء شمال وشرق سوريا، وفي مقدمتهم وفقداِن موارِد السدوِد الخدمّية على األراضي السورّية، مع استمرار تركيا حرب المياه على المنطقة منذ نحو عام كامل في ظلِّ صمٍت دولّي.

الكرد، القوة واإلرادة واإلنسانية، وبث فيهم حياة جديدة، من خالل فكر القائد أوجالن، ومقاومة مناضلي الحزب األوائل، وحّول الخوف إلى 
جسارة«، وأشار إلى أن الحزب أحيا كل شيء من حوله، وبّث القائد أوجالن روحًا جديدة في جسد ميت، وتخلّى مقاتلوه الكريال عن كل ملذات 

الحياة في سبيل الحرية والوطن.

دولة االحتالل التركي تستمر في حرب المياه ضد شعوب 
شمال وشرق سوريا في ظلِّ صمٍت دولّي

على ُخطا داعش... تركيا ُتدّمر اآلثار في مهِد البشرّية

عزيز علي: حزب العمال الُكردستانّي زرع فينا 
القّوة واإلرادة والمقاومة

شمال  وبخاصٍة  السوريّة  األراضي  تحّولت 
على  أراضيها  معظم  الواقعة  سوريا  وشرق 
عروشها  على  خاوية  صحراء  الفرات  نهر 
تحكي قصة المعاناة التي خلّفتها أبشع الحروب 
المياه  حرب  وهي  أال  التاريخ  عرفها  التي 
الدوليّة التي تقوم بها الدولة التركيّة المحتلة من 
خالل قطعها لمياه نهر الفرات، مستهدفةً البنية 
التحتيّة األساسيّة للمعيشة وعصب الحياة المياه 
السورّي  الشعب  معاناة  من  سيزيد  ما  العذبة، 
الذي استنزفهُ نزاُع الدِم المستمّر منذ أكثر من 

عقٍد ماضي.
تتبعها  التي  للسياسة  القانونّي  البعد  حول 
إلى  تحدث  الفرات،  نهر  مياه  وقطعها  تركيا 
الرئاسة  نائب  الحقوقّي  »روناهي«  صحيفتنا 
المشتركة للمجلس التشريعّي في مدينة الطبقة 
التي  األولى  المرة  »ليسِت  اإلبراهيم:  شادي 
تمارس فيها تركيا عدوانها على شمال وشرق 
السياسّي  أو  العسكرّي  العدوان  سواء  سوريا 

زعزعة  بهدف  والبلبلة  الفتن  بّثِ  خالل  من 
مرتزقتها  عبر  المنطقة  في  واالستقرار  األمن 
وخالياها في مناطقنا اآلمنة، وهي تمارُس منذ 
ذي  العدوان  من  جديداً  نوعاً  تقريباً  عام  نحو 
الحرب  اتباع  وهو  المنطقة،  على  كبيٍر  تأثيٍر 
الخاصة وسياسة تعطيش المنطقة عبر تحكمها 
األراضي  عن  المياه  وقطع  الفرات  بنهر 
السوريّة، وبالتالي حرمان سوريا والعراق من 

حصتهما المتفق عليها دوليّاً«.

خرق االتفاقية الدولّية

الدوليّة  االتفاقية  عن  متحدثاً  اإلبراهيم  وتابع 
الثالثة  الدول  التي نّصت على تقسيِم حصص 
من مياه نهر الفرات والتي جرت في 17 تموز 
سوريا  حصة  توريدَ  واقتضت  1987م،  عام 
مياه  من  بالثانية  مكعب  متر  بـ500  المحددة 

نهر الفرات عند الحدود، ثم قامت سوريا بعدها 
في 17 نيسان عام 1994م بتوقيع اتفاقية مع 
العراق تنصُّ بأن تكون حصة العراق الممّررة 
العراقيّة هي %58،  السورية  الحدود  لها على 
المياه  من  سوريا  حصة  فيها  تكون  حين  في 
تّم  االتفاقية  وهذه  النهر،  مياه  من   %42 هي 
األمم  لدى  بشكٍل رسمّي عام 1994  تسجيلها 
المتحدة لضمان حق سوريا والعراق من المياه 
تركيا  خرُق  هو  اليوم  نراه  ما  لكن  اإلقليميّة، 
الدوليّة  واالتفاقيات  والقوانين  المواثيق  لهذه 
وتبنّي سياسٍة عدوانيٍّة على المنطقة عبر إقامة 
السدوِد على النهر واستنزاِف مياه نهر الفرات 
وتخزينها بشكٍل كبيٍر ضمن أراضيها منذ مطلع 
وازدادت  الماضي،  القرن  التسعينات من  عقد 
العدالِة  ظّلِ حكومِة  في  أكثر شراسة  سياستها 
والتنمية، في مسار تصاعدّي لألزمة أدى إلى 
تفاقم الوضع حالياً ُمخلفاً آثاراً سلبيّة كبيرة على 
األراضي والبنية التحتيّة، وظهور مناطَق كاملة 
عطشى وجافة ما، في ظّلِ التهاوِن الدولّي في 
تطبيِق القرارات، وصمِت المنظماِت اإلنسانيّة 
حياَل هذه الجريمِة القانونيّة البشعة، التي يكوُن 

المتضرر األول فيها هم أبناء المنطقة.

انخفاض مرّوع يف منسوب 
البحرية

كما تحدث منسق غرفة العمليات في سد الفرات 

ريناس بكو عن استمرار ضعف الوارد المائّي 
معدل  يتجاوز  ال  جداً  شحيحاً  يعتبر  والذي 
نتيجة  بالثانية، وذلك  التدفق 200 متر مكعب 
لقطع تركيا للمياه منذ حوالي سنة ما سبّب في 
التخزينيّة  البحيرة  منسوب  في  النقِص  زيادة 
عن الحدِّ الطبيعّي للعمِل في سد الفرات، والذي 
وصل إلى ما يقارب سبعة أمتار عن منسوبها 

السابق.

آثار كارثّية

التي  السلبيّة  التأثيرات  بعض  إلى  بكو  ونّوه 
على  القدرة  ضعف  من  المنطقة  تشهدها 

الكافي  بالشكل  والزراعة  الشرب  مياه  تأمين 
للمساحات الزراعية المروية على ضفاف نهر 
الفرات وظهور مساحات واسعة من التصحر 
والجفاف الكبير وتفاقم المخاطر البيئيّة الكبيرة 
ضعف  إلى  نشير  كما  المنطقة،  تهدد  التي 
االقتصاديّة  التحتيّة  والبنى  القطاعات  مردود 
المتعلقة بمنسوِب المياه ومحطات السدود مثل 
وضعفاً  تدنّياً  شهدت  التي  الكهربائيّة  الطاقة 
كبيراً وزيادة ساعات التقنين وزيادة الحموالت 
الكهربائيّة مقارنةً مع مستوى التشغيل الحاصل 
المتأثر  والحرية  تشرين  وسد  الفرات  سد  في 

بقلِة الوارد المائّي للمياه في السدود.

كردستان  في  األثريّة  المواقع  تتعرض 
تاريخ  إلخفاء  مسعًى  في  واإلبادة  للتدمير 
ممارسات  في  العالم،  في  الشعوب  أعرق 
تنفذها تركيا وحلفاؤها، بموازاِة حملِة اإلبادِة 
الجسديّة والسياسيّة ضد الكرد. وال تكاُد تميز 
بين ما تفعله الدولة التركيّة من مجازر دمويّة 
التراث  حاضنة  ضد  ثقافيّة  إبادة  وحمالت 
كانت  للعصور، وما  العابر  والتنوع  اإلنسانّي 
فالهدف  العالم،  أنظار  أمام  »داعش«  تفعله 
ما  وكّل  الكردّي  الوجود  إنهاء  وهو  واحد، 

يتعلق به.

قصف وتدمري سور آمد

من  وأخواتها  داعش  كانت  الذي  الوقت  في 
الحر«  »الجيش  يسمى  وما  النصرة«  »جبهة 
األجساد  عن  الرؤوس  فصل  فيه  ينتهجون 
سوريا  في  والمقدّسة  األثريّة  المعالم  وهدم 
كانت  الكرديّة،  المناطق  وخاصةً  والعراق 
اآللة العسكرية التركية تقصُف بوحشيّة وتدمر 
تضرب  التي  العريقة  والمدينة  آمد«  »سور 
جذورها في التاريخ لسبعة آالف عام في باكور 

كردستان.
وتعرضت ستة أحياٍء قديمة في مدينة آمد للهدم 
تعرضت  كما  الممنهج خالل عامين ونصف، 
أجزاء واسعة من سور آمد ثاني أطول وأضخم 
العظيم  الصين  سور  بعد  العالم  في  األسوار 
للدمار؛ بعد قصفه بأسلحٍة ثقيلة. وهدّمت الدولة 
في  تاريخيّة  أخرى  أحياء  من  أجزاء  التركية 
آمد تحت ذريعة »التحول الحضارّي« منذ عام 

2009، ما القى ردودَ فعٍل صاخبٍة.

إغراق بلدة »حصن كيف« التاريخية
أليسو  سد  مياه  غمرت  اآلخر  الجانب  في 
التاريخيّة  كيف«  »حصن  بلدة  االصطناعّي 

التي يعود تاريخها لـ12 ألف عام؛ وتضّم آثاراً 
وتعتبر  دينيّة  ومدارس  الوسطى  العصور  من 
من أقدم المستوطنات البشريّة في العالم. جراء 
وتشّردَ  حديثاً،  المشيّد  أليسو  سد  بحيرة  ملء 
سكان 200 قرية في باكور كردستان، أي ما 
يقارب 80 ألف موطٍن كردّي. وتعمدت حكومة 
العدالة والتنمية بناء سد أليسو بالقرب من بلدة 
أحد  واندثار  إغراق  في  لتسبب  كيف،  حصن 

أهم المعالم األثريّة التاريخيّة في كردستان.

اآلثار تُعّب عن عراقة الشعب 
الكردّي

مدير دائرة اآلثار في مقاطعة الحسكة في شمال 
وشرق سوريا، عدنان بري، تحدث عن أهمية 
المواقع األثريّة في كردستان وقال إنها »إرٌث 
أسالفنا،  عاشه  عما  رسائل  تعطينا  لإلنسانيّة 
وعراقة  هوية  تعبّر عن  اآلثار  كردستان،  في 
فيه  يسعون  الذي  الوقت  في  الكردّي،  الشعب 
إلبادة الكرد جسديّاً فإنهم يبيدون تاريخ الشعب 

الكردّي أيضاً«.

تدمري ممنهج لآلثار يف عفرين

عفرين  في  اآلثار  مديرية  تقول  آفا،  في روج 

تدمير  الفيديو،  ومقاطع  بالصور  وثّقوا  إنّهم 
لها  التابعة  المرتزقة  والمجموعات  تركيا 
المحتلة،  عفرين  مقاطعة  في  أثريّاً  موقعاً   64
قد  مختلفة  ألديان  دينيّاً  موقعاً   27 جانب  إلى 

تعرضت للتخريب منذ ربيع عام 2018.
في  اآلثار  لمديرية  المشترك  الرئيس  يقول 
دارة  عين  موقع  إّن  سينو:  صالح  عفرين، 
األثرّي الذي يعود تاريخه إلى العصر اآلرامّي 
قبل الميالد 1200 عام، قد قُصف بالطائرات 
مقاطعة  على  الهجوم  أثناء  التركية  الحربيّة 

عفرين في ثاني يوم للعدوان.
من   %60 التركي  الهجوم  »دّمَر  ويضيف: 
الموقع األثرّي، وبعد الهجوم لم تتوقف الدولة 
التركيّة في ممارستها تجاه المواقع األثريّة التي 
تعبّر عن الحضارة البشريّة وتاريخ اإلنسانيّة، 
وتعّرض موقع عين دارة األثرّي لعمليات حفٍر 
التركّي،  االحتالل  آليات  نفذتها  كبيرة  وتنقيب 
لقد سرقوا مجسَم األسد الكبير األثرّي من موقع 
طال  كما  به«.  فعلوا  ماذا  نعلم  وال  دارة  عين 
التدمير كهف »دو دري« األثرّي في مقاطعة 
عفرين الذي يعود تاريخه إلى 300 ألف عام، 
عن  تمخضت  التي  األخيرة  النتائج  بحسب 

أبحاث علماء اآلثار.
وبحسب منظمة حقوق اإلنسان في عفرين، فإنَّ 
عمليات التخريب طالت قلعة النبي هوري أحد 
ثاني  آفا األثريّة والتي تحوي  أهم معالم روج 
في  أفاميا  مسرح  بعد  سوريا  في  مسرح  أكبر 

حماه، وشملت المدرج وسور القلعة باإلضافة 
إلى األبراج والبوابات.

األمم املتحدة مسؤولة عن رسقة 
اآلثار

اآلثار  أنَّ عملية سرقة  إلى  بري  يشير عدنان 
التي تعبّر عن آالف السنين لحضارات مختلفة 
التابعة  المرتزقة  والمجموعات  تركيا  قبل  من 
في  وعرضها  أخرى  دوٍل  في  وبيعها  لها، 

المتاحف أمٌر غير أخالقّي.
تحدث  لآلثار  السرقة  »عمليات  بأنَّ  وأوضح 
من  تتهرب  التي  المتحدة  األمم  أنظار  أمام 
هذه  في  اآلن  إلى  ذلك؟،  أيعقل  مسؤولياتها، 
لم  بالمنطقة،  تعصف  التي  الطاحنة  الحرب 
يتعلق  جدّي  قرار  أي  المتحدة  األمم  تصدر 

بحماية اآلثار، إنّها إبادة ثقافة في كردستان«.
من جانبه أوضح صالح سينو أّن المجموعات 
المرتزقة سرقت بعض األلواح من قلعة النبي 
الجهات  من  عدد  إلى  تحدثنا  »لقد  هوري، 
السرقة  عمليات  أثبتنا  العالم،  حول  المعنية 
تلك بالدالئل؛ تواصلنا مع بعثات اليونسكو في 
األمم المتحدة، وكذلك مع الحكومة السوريّة في 
لالطالع  عفرين،  مقاطعة  إلى  للدخول  دمشق 
على واقع المواقع األثريّة هناك، لكن إلى اآلن 

لم نلَق آذاناً صاغية«.
وكان المرصد السوري لحقوق اإلنسان قد أكد 
األحد الماضي، أنَّ أعمال الحفر وجرف« تل 
يبعد  والذي  شيخورزة  بقرية  األثرّي  البير« 
عن مركز ناحية بلبله 7 كم تتواصل منذ ثالث 
الوطنّي«  »الجيش  مرتزقة  قبل  من  سنوات 
الثقيلة،  اآلليات  استخدام  عبر  لتركيا،  التابع 

وجرف التلة بشكٍل كامل.
أشجار  قطع  عملية  استمرار  إلى  باإلضافة 
الزيتون وجرف األراضي المحيطة بتل البير 

أنَّ  وأّكد  المدفونة،  والكنوز  اللقى  عن  بحثاً 
من  واسعة  مساحات  طالت  التخريب  أعمال 
األراضي باإلضافة إلى تدمير ما تبقى من التلة 

األثريّة.

أردوغان يرسق تاريخ الكُرد 
ويهديه لألمم املتحدة

»أهدى«  قد  أردوغان  التركّي  الرئيس  وكان 
زيارةٍ  خالل  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية 
أيلول/سبتمبر  في  المتحدة  الواليات  إلى  له 
»عمود  أثريّة  مسلّة  من  نسخة  الماضي، 
»غوبكلي  رشك  خراب  موقع  من  حجرّي« 
تبه« في باكور كردستان، ستعرض بشكٍل دائٍم 

في حديقة األمم المتحدة.
والتنمية  العدالة  حزب  باسم  المتحدث  وكان 
المكتشفة  »القطعة  أنَّ  اعتبر  قد  جليك  عمر 
أهمية  مدى  عن  تعبّر  األناضول  منطقة  في 

األناضول كمركٍز عظيم للبشريّة«.
واعتبر نائب حزب الشعوب الديمقراطية عن 
سابق  تصريحٍ  في  أوجالن،  عمر  رها  والية 
وبترحيٍب  التركيّة  »الدولة  أنَّ  هاوار؛  لوكالة 
الكرد  ثقافيّة ضد  إبادة  المتحدة تشنُّ  من األمم 
المجتمع  أنظار  أمام  البشريّة  تاريخ  وتحّرف 
الدولّي«. وأكد عمر أوجالن أن »خراب رشك 

كردستانيّة وليست أناضوليّة«.

وكالة هاوار

يد  على  الكردستاني  العمال  حزب  أُّسِس 
باكور  في  الثوريين  الطلبة  من  مجموعة 
كردستان بقيادة القائد عبد هللا اوجالن، في الـ 

27 من تشرين الثاني عام 1978.
أوجالن  القائد  ودخول  الحزب،  تأسيس  ومع 
إلى سوريا عام 1979، انتشرت أفكار حزب 
المجتمع  بين  أوسع  بشكل  الكردستاني  العمال 
فيها،  تنظيمه  وتوسع  سوريا،  في  الكردستاني 
وخاصة في روج آفا، وانضمت قوافل الشابات 
انخرطت  فيما  الحزب،  صفوف  إلى  والشبان 
النضال  في  المجتمع  من  واسعة  شرائح 

التحرري. 
عامه  الكردستاني  العمال  حزب  دخول  ومع 
الرابع واألربعين، أجرت وكالة هاوار حواراً 
مع المثقف الكردي، وأحد الوطنيين األوائل في 

روج آفا، عزيز علي. 
وإليكم الحوار كامال:

الكردستاني  العمال  حزب  على  تعّرفت  -كيف 
وأعضائه؟

عام  الكردستاني  العمال  حزب  على  تعرفت 
في  عضواً  كنت  عليه،  تعرفي  وقبل   ،1987
الحزب الشيوعي السوري، وبعد عدة خالفات، 
هناك  أن  سمعت  بعد  وفيما  الحزب،  تركت 
حزباً، باسم حزب العمال الكردستاني، وكانت 
وتقف  الحزب،  هذا  تحارب  كلها،  األحزاب 
ألنني  معرفته،  على  كثيراً  شجعني  ما  ضده؛ 
حينها  منها،  وأسمى  أصدق  يكون  أن  توقعت 
عزيز،  الشهيد  على  الوقت  ذلك  في  تعرفنا 

والشهيد زياد خلو.
الرفاق  وبعض  الشهداء،  هؤالء  على  بتعرفنا 
أدركنا  اآلن،  حتى  يناضلون  الذين  اآلخرين، 
كردستان،  وحقيقة  سنين  منذ  الضائعة  حقيقتنا 
كيفية  وتعلمنا  أعدائنا،  حقيقة  إلى  باإلضافة 

العمل من أجل الوطن.

- هل بإمكانكم عرض نتائج االجتماع األّول لك 
مع أعضائه، وبماذا تأثّرت؟

تعّرفت في البداية على أعضاء الحزب بشكل 
مختلفين،  وفلسفتهم  فكرهم  كان  فقد  سري، 
فهو  وعقلي،  فكري  على  كبير  تأثير  له  وكان 
حزب سياسي، ولكن من جهة أخرى مقاربته 
الثقافية واألخالقية، كانت مثل مقاربة األنبياء 
للمجتمع؛ لحل المشاكل، ما شكل لدي ارتباطاً 

وثيقاً به، وأثّر على شخصيتي.

ـ بماذا كان يختلف نهج هذا الحزب في التعامل 
مع اإلنسان، وما الجوانب التي أعجبتك؟

س الحزب على األخالق والتعامل بمقاييس  أُّسِ
والقرارات،  فالمناقشات  األفراد،  مع  أخالقية 
كانت تُتخذ على أساس الجهود التي يبذلها كل 
شخص، وكان تقييم اإلنسان يتم عبر الجهود، 
وبذلك  وأخالقه،  ثقافته  وحسب  يبذلها،  التي 
من  الكثير  ارتباط  كاسباً  كبيًرا،  تأثيراً  حقق 
الناس به، لقد كان ينفذ كل ما يقوله، لذلك ترك 
تأثيراً كبيراً وإيجابياً على فكري واعجابي به. 

-هل كانت هناك أحزاب مختلفة، وما الجوانب 

العمال  حزب  كوادر  بها  تميّز  التي  الرئيسة، 
األحزاب،  عن  نفسه  والحزب  الكردستاني، 

والمنظمات السياسية األخرى؟
عام  منذ  موجودة  الكردية  السياسية  األحزاب 
ذلك  في  يترأسها  وكان  سوريا،  في   1957
منهم  والمثقفون،  األشخاص  العديد من  الوقت 
»أوصمان صبري، ونور الدين ظاظا، وجكر 
خوين، باإلضافة إلى العديد من المثقفين، الذين 
عملوا بجد من أجل القضية الكردية، ولكن مع 
األسف تشتتت تلك األحزاب، ألسباب شخصية 

وليست قومية.
حقيقة  تمثيل  تستطع  لم  الوقت،  ذلك  أحزاب 
وتلبية  وتنظيمه  أجله،  من  والعمل  المجتمع 
تطلعاته، بل كانت تعمل بشكل ضيق، ولم يكن 
لها تأثير على المجتمع، غير أن حزب العمال 
دائماً: »إنه ال صديق  يقول  الكردستاني، كان 
لنا نحن الكرد إال نحن، ويجب علينا أن نسعى 

إلى حرية شعبنا ونرّكز على قوتنا الذاتية«.
كما كان فكر حزب العمال الكردستاني مختلفاً 
بتدريب  اهتم  حيث  األخرى،  األحزاب  عن 
المجتمع؛ منذ بداية تأسيسه، وحتى اآلن استطاع 
ثوريين،  أفراد  إلى  والراعي  القروي  تحويل 
وسياسيين، يهتمون بقومتيهم وقضيتهم، وطّور 
المجتمع بشكل كبير، واألهم من ذلك كله، دور 
المرأة الكبير في حركة حرية كردستان، والتي 
وكان  وبناؤه،  المجتمع  تطوير  تم  خاللها  من 
من مبادئ وركائز الحزب األساسية، أنه بدون 
كردستان  أو  للمجتمع،  يمكن  ال  المرأة  حرية 
أن يتحررا، وهذا األمر، الذي كانت األحزاب 
األخرى تسخر منه، وتقول:« إن المرأة امرأة، 

والرجل رجل، وهناك فرق كبير بينهما«.
فالقائد عبد هللا أوجالن، من خالل حزب العمال 
الكردستاني، لم يسَع إلى تحرير المرأة فحسب، 
بل مّكنها لتدير المجتمع أيضاً، واليوم نرى أن 

المرأة لعبت دوراً أساسياً في ثورة روج آفا.

بحزب  مرتبطاً  كنت  ألنك  خائفاً؛  كنت  -هل   
الحكومة  موقف  ما  الكردستاني،  العمال 
السورية من عالقتك بالحزب، ألم يتّم اعتقالك؟
في ذلك الوقت، كان هناك خطر وخوف كبير 
عملنا  عن  يثنينا  لم  لكنه  البعثي،  النظام  من 
القومي، ومع ذلك توجب علينا الحيطة والحذر، 
إذ تم إيقافنا، في الكثير من األحيان، في بعض 
األفرع األمنية، والتحقيق معنا لساعات طويلة، 

أو لعدة أيام.
الحركة،  عن  إبعادنا  األفرع  هذه  حاولت  لقد 
عام  وفي  أهدافها،  تحقيق  تستطع  لم  لكنها 
السياسي  األمن  فرع  قبل  من  اعتُقلت   1994
لمدة  الحسكة  مدينة  في  دمشق  لحكومة  التابع 
الكبير  السجن  في  إيداعنا  بعدها  ليتم  شهرين، 
بالمدينة، لقد كانوا يمارسون قمعاً كبيراً وتعذيباً 

جسدياً ونفسياً علينا.
والوسائل  األساليب  السجن  في  قاومنا  لكننا 
كافة، كنا نتذكر مقاومة مظلوم دوغان، والشهيد 
مناضلي  من  الكثير  وغيرهم  وكمال،  خيري 
كانوا  والمناضلين،  الشهداء  فهؤالء  الحزب؛ 
يقاومون فاشية الدولة التركية، وكان شعارهم 
)المقاومة حياة(، وقد كان تأثير ذلك كبيراً على 

مقاومتنا.

العمال  حزب  مع  عالقة  على  كونك   -
الكردستاني، كيف كان تعامل األهل والجيران 

معك؟
االحترام  لنا  يكنون  والجيران،  العائلة  كانت 
والتقدير؛ ألننا نعمل مع أعضاء حزب العمال 
الكردستاني، على الرغم من خوفهم من النظام 
البعثي، واالختالف الفكري بيننا وبينهم، حيث 
كانوا يختلفون معنا في بعض األوقات، لكنهم 

نضاالً  نخوض  ألننا  كثيراً؛  يحترموننا  كانوا 
المتعايشة  الشعوب  لمصلحة  قويماً،  سياسياً 

جميعها. 

النساء  انتسبت  عندما  شعورك  حقيقة  ما   -
الكرديات إلى صفوف الحزب، والقتال من أجل 
الحديث  يتم  كان  الذي  وما  والوطن،  الشعب 

عنه في ذلك الوقت؟
وصفه  أستطيع  ال  شعور  إنه  الحقيقة  في 
بهجة  مصدر  تكن  لم  الخطوة  فهذه  بالكالم، 
أحمدي  وأحالم  آلمال  تحقيقاً  كانت  بل  فقط، 
العشرات  إلى  باإلضافة  خاني، وجكر خوين، 
من المثقفين والكتّاب الكرد، الذين كانوا يكتبون 

عن حرية الكرد وكردستان وحرية المرأة.
أحالم  الكردستاني  العمال  حزب  حقق  لقد 
ونظراً  والنقاد،  والكتّاب،  المثقفين،  هؤالء 
لمقاومة المرأة البطولية في الجبال، وخوضها 
الحرب دون خوف، كان الحديث عنها يتم بكل 

فخر واعتزاز حينها.

-أنتم من الشخصيات التي التقت القائد عبد هللا 
أوجالن أكثر من مرة، ما تأثير ذلك اللقاء على 

شخصيتك، ولماذا أحّب الناس القائد كثيراً؟
نعم، التقيت القائد ثالث مّرات؛ في عام 1990 
لبنان أيضاً، وفي  لبنان، وعام 1991 في  في 
عام 1995 رأيته في دمشق، رؤيتي له كانت 
بمثابة بّث روح جديدة في جسد ميت، أو إرواء 

وردة ظمأى.
اكتسب القائد عبد هللا أوجالن محبة المجتمعات 
الشرق  الكرد فحسب، بل شعوب  كثيراً؛ ليس 
األوسط كافة؛ ألنه عّزز ثقافتها وصانها، وحث 
أجل  من  كثيراً  وقاوم  مكتسباتها،  حماية  على 
تحرير المجتمعات من ظلم األنظمة االستبدادية 

جميعها.
على كل فرد يحّب إنسانيته، وثقافته، ومجتمعه، 
هللا  عبد  القائد  يحّب  أن  وحريته،  وأخالقه 
أوجالن؛ ألنه يمثل ذلك جميعه، بل ويقاوم من 

أجلها.

- مقاييس الكردايتية والوطنية في ذلك الوقت، 
بَم كانت تُقاس؟ ما الفروقات بين اليوم وتلك 
الفترة، وبَم تحدثونا عن وطنية حزب العمال 

الكردستاني؟
ذلك  في  الشائعة  الكردايتية  مقاييس  كانت 
الوقت بسيطة جداً؛ حيث كان يمكن للمرء أن 

يطلق الوطنية على نفسه بمجرد قراءته لمجلة 
الكردستاني  العمال  حزب  لكن  جريدة،  أو 
ومن  الحقة،  الكردايتية  المقاييس  وفق  يسير 
منظوره يتوجب قبل كل شيء معرفة جغرافية 
الكرد  بتاريخ  ومعرفة  وخيراتها،  كردستان، 

وكردستان.
الوطنية الحقيقية: هي أن نعرف وطننا ونقاوم 
يعيش  الكردستاني  العمال  وحزب  أجله،  من 
الملذات  أعضاؤه عن  تخلى  لقد  الوطنية،  هذه 
كلها، فقط يمتلكون روحاً وطنية عالية، ومتى 

ما ُطِلَب منهم يقاومون بكل عزيمة.

 -دون حزب العمال الكردستاني، هل سيكون 
هناك حلٌّ للقضية الكردية؟

كردستان  وتقسيم  بيكو  سايكس  اتفاقية  بعد 
الحاكمة  األنظمة  حاولت  أجزاء،  أربعة  إلى 
لكردستان، وبالوسائل والطرق جميعها القضاء 
األنفال  ومثالها  قضيتهم،  وعلى  الكرد  على 
المستمرة  اإلعدامات  إلى  باإلضافة  وحلبجة، 
آكري  ومجزرة  كردستان،  روجهالت  في 
من  اآلالف  ضحيتها  راح  والتي  وديرسم، 
الشهداء على يد النظام التركي، في تلك الفترة 
المجازر،  تلك  ضحايا  التركية  الدولة  دفنت 
وُكتَِب على المقبرة الجماعية »خيال كردستان 

دفن هنا«.
القضية  أخرجت  كردستان،  حرية  فحركة 
أصبحت  وبتضحياتها  القبر،  ذلك  من  الكردية 
المفاوضات،  طاولة  على  الكردية  القضية 
والعالم يناقشها اليوم لحلها، ومن غير الممكن 
العمال  حزب  دون  الكردية  القضية  حل 
األوسط  الشرق  قضايا  حل  أو  الكردستاني 

أيضاً.

- بماذا تشعر عندما تسمع كلمة )الكريال(، ما 
دالالت هذا االسم فيما يتعلق بك؟

عندما أسمع باسم الكريال أشعر بقدسية منقطعة 
نشعر  والثقة،  والشرف،  باألخالق،  النظير، 
بأننا، نحن الكرد، نمتلك قوة تحمينا من عنف 
العالم  أمام  بهم  جداً  فخورون  نحن  األعداء، 

أجمع.

العمال  حزب  أحدثه  الذي  الفرق  -ما   
على  تعّرفك  بعد  شخصيتك،  في  الكردستاني 

مبادئ الحزب وأفكاره؟
وجدت ضالتي  لقد  ذاتي،  له عرفت  بمعرفتي 
فيه، حزب العمال الكردستاني أظهر حقيقة كل 

فرد وقام بتقوية شخصيته، وبفضل هذا الحزب 
وفكر،  حرة  وإرادة  شخصية  أصحاب  بتنا 
نستطيع من خالله النهوض وحدنا وسلك درب 

الحرية.

- بَمْن تأثرَت من رواد هذا الحزب وشهدائه؟ 
وكيف يمكنك وصف هذا التأثير؟

تأثرت كثيراً بشهداء حزب العمال الكردستاني 
مظلوم  الشهيد  أمثال  آمد،  سجن  في  األوائل، 
يلماز،  وعاكف  كورتاي،  وفرهاد  دوغان، 
ومحمد خيري دورموش، وكمال بير وغيرهم 
من  العشرات  وبعدهم  المناضلين،  أوائل  من 
أمثال  علينا  تأثير  لهم  كان  الذين  المناضلين، 
الشهيد رستم جودي، فكل شهيد من هذه الحزب 

له تأثير على اإلنسان.
ال أستطيع وصف التأثير بالكالم، ألن تأثيرهم 
اإلنجازات  فهذه  اليومية،  حياتنا  في  يرافقنا 
والتطورات بفضلهم، والروح القومية والوطنية 

الموجودة لدينا بفضلهم، وبفضل تضحياتهم.

العمال  حزب  خلقها  التي  الروح  -ما   
حياتك  تغيّرت  وكيف  داخلك؟  الكردستاني 
التغيير إيجابياً؟ وكيف توجز  بعدها؟ هل كان 

تأثير هذه الروح عليك؟
واإلنسانية،  القوة واإلرادة  أنفسنا  في  فّجر  لقد 
وزرع األمل والحياة من جديد بفكره، وبفلسفته 
المختلفة، وأحيا كل شيء من حوله، أحيا فينا 
الشجاعة بدالً عن الخوف، واالجتهاد بدالً عن 

الضعف، ما أثّر إيجابيّا على كل فرد.

- ما الدور الذي لعبه حزب العمال الكردستاني، 
مدى  أي  وإلى  الكردية،  القضية  أجل  من 
إلى  الكردي  الشعب  صوت  إيصال  استطاع 

الرأي العام؟
قبل ظهور حزب العمال الكردستاني، كنا من 
الشعوب التي لم ترتِق إلى مستوى، يمّكنها من 
التي  الشعوب  من  اآلن  ولكننا  العالم،  مجاراة 
تُجاري العالم، ألننا نقاوم من أجل شعوب العالم 
جميعها، فالعالم أجمع، يتعجب من ثورة روج 
آفا ومن وحدة شعوبها، ومن بنائهم مؤسساتِهم 

المدنيةَ، والعسكريةَ، واالقتصاديةَ والثقافيةَ.
اآلن أسماء شهدائنا ومناضلينا تطلق على أبناء 
المجتمع الغربي، كما يرتدون مالبس وحدات 
حماية المرأة في تعبير عن مساندتهم لبطوالت 

مقاتلينا.

شادي االبراهيم ريناس بكو

عدنان بري صالح سينو
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في ظل األزمة االقتصادية الصعبة.. كيف يتدّبر
 األهالي مصاريفهم..؟!

تركيا أكثر عدوانية وتوسعية من إسرائيل

هل تتفاوض جماعة فتح اهلل كولن مع حزب أردوغان؟

»تشّكرات« تركّية في عيد الشكر األمريكي!

مع  ـ  دخيل  حسام  الشدادي/ 
عامها  من  السورية  األزمة  اقتراب 
مأساوية  أوضاع  عشر،  الحادي 
األصعدة  على  السوريون  يعيشها 
الخدمية والصحية واالقتصادية كافة 
األسوأ  هو  الحالي  العام  جعل  ما   ،
السوريين،  من  بالكثير  يتعلق  فيما 
االقتصادية  الناحية  من  وخصوصاً 
، حيث تدهور سعر العملة السورية 
العمالت  مقابل  مستوياته  أدنى  إلى 
األجنبية، فسجل سعر الدوالر الواحد 
/3500/ ليرة سورية ، مما ضاعف 
من معاناتهم وزاد الطين بلة، الفجوة 
اليومي،  الفرد  دخل  بين  كبيرة 
زادت  التي  المعيشة،  ومتطلبات 
،غالء  أضعاف  عشر  من  ألكثر 
فاحش بات يطال كل شيء، وتدهور 
اقتصادي لم يعد باإلمكان تجميله أو 

إخفاؤه .
خسائر  السوري  النزاع  تسبب  لقد 
يُدفع  يوم،  كل  ففي  للشعب،  فادحة 
بالمزيد، والمزيد من السوريين نحو 
المؤلم  الواقع  وبهذا  والفقر،  الجوع 
مستحيلة،  خيارات  األسر  تواجه 
هل يضعون الطعام على المائدة؟ أم 
الرعاية الصحية هي األولى لهم؟ أم 
بإمكانهم إرسال أطفالهم إلى المدرسة 
يتدبر  كيف  األهم،  السؤال  ولكن   ..

األهالي أنفسهم في ظل هذه األزمة؟
» كلها ديون بديون ما بنعرف شلون 
بدأ  الكلمات  بهذه  األمور«  مدبر  هللا 

المواطن علي الخلف حديثة.
عدة  في  للعمل  »أضطر  ويتابع 
عامل  فأنا  واحد،  وقٍت  في  أعمال 
ألجأ  متوفراً،  أراه  عمل  أي  حر، 
المؤلفة  أسرتي  احتياجات  لسد  إليه 

الرغم  على  ولكن  أطفال،  ثالثة  من 
التي أجنيها  من كل شيء اإليرادات 
االحتياجات،  نصف  لسد  تكفي  ال 
أغلب  في  لالستدانة  نضطر  ولذلك 

األحيان«.
بين  جداً  كبيرة  »الفجوة  ويضيف 
أي  توجد  وال  والمصاريف،  الدخل 
نر  لم  الذاتية،  اإلدارة  من  حلول 

مستوى  رفع  شأنها  من  مشاريع  أي 
تكون  أن  فيجب  المواطن،  معيشة 
سيتطور  وإال  جدية،  حلول  هناك 
تحمد  ال  نتائج  إلى  والوصول  األمر 

عقباها«.
بينما يقول إسماعيل الحمد الذي يعمل 
على سيارة أجرة: »بهذا البلد ال يوجد 
شخص مرتاح، الكل أصبح يركض 

شخص،  يوجد  فال  المعيشة،  وراء 
وهم  أبنائه،  منظر  يرى  أن  يتحمل 
من  ألكثر  نعمل  جوعاً،  يتضورون 
لنستطيع  يومياً؛  ساعة  عشر  خمسة 
سد احتياجات أسرنا، وإذا حدث أي 
عطل طارئ بالسيارة سنضطر لدفع 

كل ما ادخرناه«.
العبد هللا  ياسين  الستيني،  الرجل  أما 
مهما  البلد  هذا  لروناهي: »في  يقول 
عملت فلن تستطيع تأمين احتياجاتك، 
الكثير  عن  استغنت  قد  األسر  أغلب 
من األمور والحاجات التي كانت في 

السابق أساسية«.
أبناء  الذي عنده  وأضاف »الشخص 
العون،  يد  بمد  يقومون  مهاجرون 
 ، الحياة  مواجهة  على  ويساعدونه 
وأما األشخاص، الذين يعتمدون على 
وال  لهم  حول  ال  فهؤالء  هنا  العمل 

قوة« .
برنامج  أجراه  الذي  التقييم  ويشير 
مؤخًرا  وشركاؤه  العالمي،  األغذية 
ما  أي  مليون سوري  أن 12.4  إلى 
يعانون  السكان  من  من %60  يقرب 
في  والجوع  الغذائي  األمن  انعدام 
العدد  ضعف  أي  الحالي،  الوقت 

المسجل في عام 2018. 

نوري سعيد )كاتب(

احتلت إسرائيل الجوالن السوري 1967 وال 
مجدل  في  السوريين  فأشقاءنا  ذلك  ومع  تزال 
الوطنية  بأعيادهم  يحتفلون  وغيرها  شمس 
مرأى  على  السوري  العلم  ويرفعون  عالنية 
جنود االحتالل بمحاذاة الشريط الحدودي بينهم 
وبين الوطن األم ولم تقوم إسرائيل بأي تغيير 
 1982 لبنان  واجتاحت  هناك،  ديموغرافي 
تطلب  ولم  انسحبت،  مهمتها  أتمت  أن  وبعد 
إبعاد عناصر حزب هللا مسافة30كم في  يوماً 
عمق األراضي اللبنانية أما تركيا احتلت لواء 
والية  الضم  بعد  1939واعتبرته  إسكندرون 
تركية وتدخلت بعد 2011 في الشأن السوري 

أضنة  واتفاقية  القومي  أمنها  حماية  بحجة 
ثم  الحدود  اجتياز  لتركيا  سوريا  سمحت  التي 
هجوم  ألي  تتعرض  لم  تركيا  أن  ومع  العودة 
والباب  وإعزاز  جرابلس  من  كل  احتلت  فلقد 
وعفرين وكري سبي/ تل أبيض وسري كانيه 
بحق  األساليب  أبشع  تزال  وما  ومارست 
وتطبيق  وقتل  للممتلكات  سلب  من  المواطنين 
بل  بذلك  تكتِف  لم  وهي  التتريك،  سياسة 
إن  بحجة  سوريا  وشرق  شمال  باحتالل  تهدد 
للعمال  رديف  هو  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
ولكنه  سوري  الحزب  إن  رغم  الكردستاني 
حالً  تعد  التي  الديمقراطية  األمة  فكرة  يتبنى 
القول  يمكن  وعليه  المنطقة،  لمشاكل  مقبوالً 
إن تركيا أكثر عدوانية وتوسعية من إسرائيل، 
وإننا نحّمل الجانب الروسي تبعات كل ما تقوم 
به تركيا في سوريا ألنها جعلت من تركيا دولة 
وإذا  الصراع  في  طرفاً  تعد  أنها  مع  ضامنة 
احتلت تركيا أرضاً ال تخرج منها أبداً لهذا على 
السورية،  األراضي  من  تركيا  إخراج  روسيا 
ألن تصرفها هذا يعد مساساً بالسيادة السورية 
لمحاربة  ليس  سوريا  في  تركيا  وجود  وألن 
راعية  تركيا  بأن  تدرك  وروسيا  اإلرهاب 
لإلرهاب وإذا كانت تربط وجودها في سوريا 

بخروج األطراف األخرى، فإننا نقول إن وجود 
تحارب  وهي  شرعي  األخرى  األطراف  تلك 
وأرمينيا  وليبيا  في سوريا  تركيا  فهل  داعش؛ 
تحارب داعش، وإذا كانت تركيا حريصة على 
فصل  بقوات  تطالب  ال  فلماذا  القومي  أمنها 
نرتاح  حتى  سوريا  وبين  بينها  اليونيفل  دولية 
باحتالل  تركيا  تهديدات  فإن  لذا  أكاذيبها،  من 
المعادية  الجبهة  يقوض  سوريا  وشرق  شمال 
نيابةً  المنطقة حاربت  لداعش؛ ألن )قسد( في 
عن العالم كله وقدمت آالف الشهداء في سبيل 
قبل  األمريكية  الخارجية  صرحت  ولقد  ذلك، 
عن  تتخلى  ولن  المنطقة  في  باقية  بأنها  أيام 
طالبان  ليست  )قسد(  أن  يعني  هذا  حلفاءها 
ألنها تحظى باحترام وتقدير أغلب الدول ألنها 
ضد  حربها  في  وفعاليتها  مصداقيتها  أثبتت 
أية  على  اإلقدام  تستطيع  لن  وتركيا  داعش 
األخضر  الضوء  على  حصولها  بدون  خطوة 
من أمريكا ولكن بالمقابل ال يجوز لنا المبالغة 
وال  عداوات  ال  السياسة  في  ألن  التفاؤل  في 
صداقات دائمة، وأمريكا لن تتخلى عن حليفتها 
بدعم  تقوم  أن  الممكن  من  ولكن  الناتو  في 
المعارضة التركية للتخلص من أردوغان من 
إذا  أما  مبكرة،  انتخابات رئاسية  إجراء  خالل 

أصر زعيم العدالة والتنمية على تهديداته غير 
آبٍه بأي طرف فما علينا كسوريين سوى خيار 
نظراً  متكافئة  غير  حرب  وخوض  المقاومة 
التي  الكونية  والحرب  بها  نمر  التي  للظروف 
الدعوة  النظام  تدور على أرض وطننا وعلى 
الصفوف  ورص  شامل  وطني  مؤتمر  لعقد 
وطني  مؤتمر  لعقد  الدعوة  النظام  وعلى 
شامل ورص الصفوف والتخلي عن الشروط 

المسبقة وإعالن حالة النفير العام ورفع شعار 
الشهيد  قاله  ما  نردد  وأن  »سوريا في خطر« 
البطل يوسف العظمة في ميسلون عندما خاض 
حرباً ضد الفرنسيين غير متكافئة )معاذ هللا أن 
الحق  أصحاب  ألننا  والقنوط(  لليأس  نستسلم 

الذي يعلو وال يُعلى عليه شيء.

محمد عبيد هللا )ناقد وباحث أردني( 

جوهري  المعروف  التركي  الصحفي  كشف 
)الدولة  أرجنكون  تنظيم  أن  مؤخراً  جوفين 
حركة  إعالن  أجل  من  خطة  وضع  العميقة( 
الخدمة منظمة إرهابية في ليلة محاولة انقالب 
التنظيم  الذي يسعى  الهدف  عام 2016، وهو 
المنصرم،  القرن  تسعينات  منذ  تحقيقه  إلى 
وخطة أخرى الغتيال الرئيس أردوغان أيًضا 
من أجل التخلص من “عدوين” في نفس الليلة.
الواقع أن خطة أرجنكون للتخلص من جماعة 
أردوغان  وحزب   - الخدمة  حركة   – كولن 
 ،2009 في  الليبرالية  طرف  صحيفة  كشفتها 
بين  اإليقاع  ضرورة  على  تنص  كانت  حيث 
الطرفين، والتخلص من الجماعة أوالً ومن ثم 
كبيرة  أثار ضجة  بسهولة، مما  أردوغان  أكل 
الحاكم  والتنمية  العدالة  حزب  ودفع  حينها، 
إلى رفع دعوى أسفرت عن اعتقال العديد من 
رجال أرجنكون في الجيش والهيئات األخرى، 
إال أن هذا التنظيم استطاع في النهاية السيطرة 
في  ليستخدمه  بآخر  أو  بشكٍل  أردوغان  على 

تنفيذ مشروعه.
الثالثة  العقود  خالل  أرجنكون  فشل  بعدما 

األخيرة في إقناع الرأي العام أن حركة الخدمة 
رجاله  من  كبير  عدد  اعتقال  تم  بل  إرهابية، 
التي بدأت  ضمن “تحقيقات تنظيم أرجنكون” 
بشخص  االستعانة  التنظيم  قرر   ،2007 في 
-إن صح  اإلسالمي”  “البيت  داخل  يُعتبر من 
خطة  تنفيذ  يتم  لكي  أردوغان،  وهو  التعبير- 
من  اعتراض  دون  الحركة  على  القضاء 

الشارع اإلسالمي.
ومع وجود اختالف أيديولوجي بين الطرفين، 
إال أن أرجنكون أجبر أردوغان على التحالف 
في  والرشوة  الفساد  تحقيقات  بدء  بعد  معه، 
استعادة  ذلك  بعد  “أرجنكون”  ليبدأ   ،2013
نفوذه السابق من جانب؛ ويواصل “أردوغان” 
بفضل  آخر،  جانب  من  السلطة  في  البقاء 
األخير  العقد  طيلة  الطرفان  حاكها  مؤامرات 

من الزمن.
صنع  األرجنكوني  األردوغاني  التحالف 
جميع  أعلن  ثم  ومن  الموازي”،  “الكيان  أوالً 
الملتزمين  أو  الديمقراطيين  البيروقراطيين 
توجهاتهم،  شتى  على  والدستور،  بالقانون 
وتخلصوا  الوهمي،  الكيان  هذا  إلى  كمنتمين 
بهذه الطريقة من كل َمْن يمكن أن يقف حجر 
عثرة أمام »عودة أرجنكون وبقاء أردوغان« 
بطرق غير ديمقراطية، بعدما فقد هذا التحالف 
دخول  بفضل   2015 في  المنفردة  الحكومة 
الحزب الكردي إلى البرلمان بثمانين برلمانياً.

الفاشل”،  “االنقالب  مؤامرة  التحالف  دبر  ثم 
وتخلص مما تبقى من البيروقراطيين الوطنيين 

الشرفاء، وبعدما أنجز أرجنكون الجزء األول 
من هذه الخطة بنجاح توجه إلى الخطة الثانية 

أال وهي التخلص من أردوغان أيضاً!
كشف  جوفين  جوهري  الصحفي  أن  نرى  لذا 
ليلة  أن أرجنكون كان وضع خطة أخرى في 
منه  والتخلص  أردوغان  الغتيال  االنقالب 
وراءه،  بالوقوف  كولن  جماعة  واتهام  أيًضا، 
مثل االنقالب، من أجل القضاء على احتمالية 
تصالح حزب العدالة والتنمية مع جماعة كولن 
مرة أخرى أو التقاء قاعدة هاتين المجموعتين 
مجددًا وإحياء “النموذج التركي” الذي صنعه 
حزب أردوغان وحركة كولن من عام 2002 
حتى 2012 ثم انحرف األول من هذا المسار 
الطرفان  حققها  التي  المكتسبات  على  وقضى 

في غضون هذه الفترة.
إال أن أرجنكون فشل في إنجاز الخطة الثانية، 
أن  ومع  االنقالب،  ليلة  أردوغان،  اغتيال  أي 
هذه  وراء  تقف  التي  الجهة  عرف  أردوغان 
إال  المذكور،  الصحفي  كشف  كما  المحاولة، 
الستمرارية  نظراً  ألرجنكون  يتعرض  لم  أنه 
التحالف بين الطرفين، منتظراً اللحظة المناسبة 

للمحاسبة.
ثم كشف جوهري جوفين أن الفريق المكون من 
وزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس المخابرات 
هاكان فيدان ورجالهما اتفق مع أرجنكون في 
العسكري،  الشورى  لمجلس  األخير  االجتماع 
إلى  تركيا  لنقل  اآلن  يخططان  الطرفين  وأن 

مرحلة جديدة بدون أردوغان.

تحالف  عن  جوفين  جوهري  كْشف 
)أكار+فيدان+أرجنكون( ضد أردوغان أزعج 
زعيم المافيا سادات بكر، وهو اسم سبق أن تم 
اعتقاله في إطار تحقيقات أرجنكون، ما دفعه 
إلى الزعم بأن جماعة كولن تتفاوض مع حزب 
بتوقف  ذلك  على  مستدالً  للتصالح،  أردوغان 
األذهان  لتشتيت  مسعى  في  ضدها،  العمليات 

وإخفاء الحقائق.
واألقالم المحسوبة على جماعة فتح هللا كولن 
العمليات  بأن  بكر  سادات  مزاعم  على  ردت 
وساق،  قدم  على  مستمرة  تزال  ال  والحمالت 
أي  رافضة  يومياً،  العشرات  اعتقال  ويتم 
تصالح بين الطرفين مبدئيًّا ما لم يتراجع حزب 
في  والحالية  السابقة  أخطائه  عن  أردوغان 
التي قادت تركيا  الداخلية والخارجية  سياساته 

إلى الجحيم.
بعض  محاوالت  تنِف  لم  األقالم  هذه  لكن 
للتصالح  أردوغان  بحزب  المرتبطة  األسماء 
رأسهم  وعلى  آلخر،  وقت  من  الجماعة،  مع 
»بـالصندوق  الموصوف  أرسالن،  مجاهد 
أكدت  الجماعة  أن  إال  ألردوغان«،  األسود 
يكن  لم  ما  تصالح  أي  استحالة  مرة  كل  في 
هناك اعتراف باألخطاء السابقة واإلقالع عن 

السياسات الخاطئة الراهنة.
يعلم  من  أفضل  كولن  جماعة  رأيي،  بحسب 
خاصةً  تركيا،  في  انتهى  أردوغان  عهد  أن 
إذا أخذنا بنظر االعتبار مرضه المتفاقم يومياً 
بيوم، بل حتى رجال أردوغان من هاكان فيدان 

وخلوصي أكار وآخرين يرون ذلك ويتجهون 
أردوغان” مع  بعد  ما  إلى رسم معالم “تركيا 
غير  من  لذلك  أرجنكون،  وهو  اآلخر  الفاعل 
المنطقي أن تتوجه الجماعة إلى ركوب سفينة 

أردوغان وهي على وشك الغرق.
لكن المشكلة التي يواجهها هذا التحالف الجديد 
غير  النظام  هذا  على  الحفاظ  كيفية  في  تكمن 
الديمقراطي الذي أسسوه عن طريق أردوغان، 
ذلك ألرجنكون تنظيم ليس له قاعدة شعبية في 
تركيا، وكذلك هاكان فيدان رجل بيروقراطي، 
أي  لهما  ليس  سابق  أكار عسكري  وخلوصي 
والتنمية  العدالة  قاعدة حزب  في  نفوذ سياسي 
من خالفة  يمكنهما  بحيث  الشعب  عند  وكذلك 
هذا  يدفع  الذي  األمر  رحيله،  بعد  أردوغان 
قانونية/ غير  طرق  عن  البحث  إلى  التحالف 
ديمقراطية تضمن له البقاء على النظام الحالي، 
أو  السلطة  إلى  الوصول  أن  المؤكدة  لمعرفته 
البقاء فيها عن طريق االنتخابات مسدود عليه.

األحزاب  كل  على  يقع  المعادلة  هذه  وسط 
األخرى،  المدنية  القوى  جانب  إلى  السياسية، 
المجتمع  ومنظمات  والصحفيين  الكتّاب  من 
واألهمية،  الخطورة  غاية  في  واجب  المدني، 
وهو العمل على رحيل هذا النظام األردوغاني 
عناصره  بكل  الحالي  اإلجرامي  األرجنكوني 
وأدواته أوالً، ثم منع استمرار هذا النظام تحت 
أي اسم أو لون أو كيان جديد، حتى يمكن إنشاء 
تركيا الديمقراطية بالمعنى الحقيقي مع فاعلين 

جدد ليس لهم ماٍض ملطخ.

بشار جرار – واشنطن

واشنطن  من  لروناهي  المقالة  هذه  أخُط 
بمعية  الشكر  بعيد  احتفالي  من  ساعات  قبل 
»الغربة  بحكم  وحيد  واحد  وصديق  أسرتي 
واالغتراب«. جرت العادة كل عام أن نستهل 
أساسها  تقليدية  وجبة  دائماً  وهي  الطعام 
العفو الرئاسي. يسميه  »تيركي« لم ينل بركة 
البعض ديك »حبش« والبعض اآلخر يفضلون 
الطيران  على  القادر  غير  الطائر  هذا  تسمية 

بالديك  بالريش  حجمه  وانتفاخ  وزنه  لثقل 
»الرومي«. تسميات ال تخلو من »العنصرية« 
على  لكن  اإلنساني.  الحس  مرهفي  بحسب 
الجميع  يصر  والجنسيات  المسميات  اختالف 
»المذبحة«  هذه  وكأن  ديكاً!  اعتباره  على 

السنوية مقصورة على الذكور! 
سقت هذه الطرفة التي ال تروق حتماً لصوفيا 
لورين التي رأت بموسم الحج »مقتلة كبرى« 
عن  كثيرون  غيرها  كما  وسكتت  للخرفان 
األهوال  من  للتخفيف  سقتها  الديوك،  مقتلة 
تناول  في  اإلفراط  عن  الناجمة  الصحية 
حتى  بها  يحظى  ال  التي  الوليمة  هذه  مكونات 
ولو مرة واحدة سنوياً الماليين في العالم جراء 
دخل  وال  المعوزين.   فقر  ال  المتخمين  جشع 
للشيوعية واالشتراكية في الوقوف بوجه غول 
عليه.  القائمة  السلطة  وتوّحش  وتغّول  المال 
تأبى اإلنسانية واألديان كافة السكوت عن حجم 

الهدر في الطعام الذي يجد طريقه إلى الكالب 
الجياع  ناظري ماليين  أمام  والمزابل  والقطط 

في عالم اليوم. 
الدعاء  بعد  الطعام  نستهل  أن  العادة  جرت 
جميع  على  بجولة  الجماعي  االفتتاحي 
من  بعضاً  يعددون  المائدة  إلى  المجتمعين 
نعم هللا علينا وعلى  بحمده من  يقرون  ما  أهم 
أو  فيه  قوة  وال  لنا  حول  ال  بما  سواء  منا  كل 
تتقاطع  قطعاً  نظن.  هكذا  أو  جهدنا  ثمرة 
أعرفها  التي  التركية  باللهجة  »التشكرات« 
الساخرة،  أو  التاريخية  المسلسالت  من  فقط 
فلم أزر تركيا إال مرة واحدة كصحفي ضمن 
حتى  وال  أبداً  سائحاً  أزرها  ولن  وفد رسمي، 
من  ألي  غزاة  طغاة  فيها  دام  ما  »ترانزيت« 

أوطاني األصيلة. 
 »التشكرات« منها ما هو عام كشكر هللا على 

وشكره   – نظن  كما  أو   – ورضاه  معرفته 
والصحة  واألمان  األمن  نعم  على  سبحانه 
ومن  والسعادة.  )الرضى(  والقناعة  والعافية 
»التشكرات« وهذا أجمل ما في تقليدنا السنوي 
هو ذكر تفاصيل هذه النعمة أو تلك، خاصةً إن 
كان ألحد الجالسين إلى المائدة فضل تقديمها أو 
تسهيل حصولها لآلخر، كفرصة عمل أو قرض 
»حسن« كما يسميه اإلسالميون بمعنى قرض 
بال فائدة لحين »ميسرة« قرض ال »مرابحة« 
عن  بالمحتاج  فتكاً  تقل  ال  كارثة  فتلك  فيه 
الجدد«  العثمانيين  الذي وعد »خليفة  »الربا« 
أردوغان بالقضاء عليه، فهوت ليرته ألسباب 
الحضيض،  إلى  اقتصادية  منها  أكثر  سياسية 

نحو ثالث عشرة ليرة للدوالر الواحد!
أنهي هذه المقالة من حيث بدأت، بدعابة معروفة 
في عالمي األخبار والترجمة خاصة من اللغة 
محرراً  أن  يحكى  العربية.  إلى  اإلنجليزية 

حديث عهد بالصحافة ضعيفاً باللغة اإلنجليزية 
سارع إلى بث خبر عاجل يفيد بوقوع مجزرة 
مكالمات  انهالت  قدّر هللا.   ال  »تركيا« –  في 
رئيس  هاتف  ورن  الجمهور  من  االستهجان 
وتقديم  العاجل  الخبر  لسحب  األحمر  التحرير 
ذلك  على  األمر  اختلط  فقد  للجمهور،  اعتذار 
كلمة  باإلنجليزية  قرأ  عندما  المسكين  المحرر 
ديك حبش وال  إلى  يترجمها ال  فلم  »تيركي« 
من  الكثير  التحرير  رئيس  قدّم  رومي!  ديك 
أعفاه من  لكنه  المحرر  االعتذارات وعفا عن 
اإلنجليزية.  باللغة  مكتوب  خبر  أي  تحرير 
ذلك  أجاب  تشكرات«،  أفانديم  »تشكرات 
المحرر الذي سيصبح يوماً ما رئيس تحرير أو 
رئيس »نظام« بفضل »عفو« صدر في«عيد 

الشكر«!  

الطبقة.. مشروع تأهيل محرقة النفايات الطبية
روناهي/ الطبقة - عملت مديرية البيئة 
في مدينة الطبقة وبدعم من المنظمات 
تأهيل  على  فترة وجيزة  منذ  المحلية 
المواد  إلتالف  خاصة  نفايات  محرقة 
وذلك  والعضوية،  والكيمائية  الطبية 
بالتنسيق مع لجنة الصحة والبلديات 
في المدينة، حيث تم إحداثها في ريف 
الطبقة بالقرب من مخيم المحمودلي.

تقنية  بأنهُ  النفايات  حرق  يعرف 
التخلص من النفايات عن طريق حرق 
المرّكبات العضوية وغيرها من مواد 
الحرق والطرق األخرى للتخلص من 
النفايات باستخدام درجة حرارة عالية 
أن  إلى  إضافة  الحرارية،  بالمعالجة 
تقنية حرق النفايات لها فوائد واضحة 
في مجال التخلص من النفايات الخطرة 
ذات التأثير الكبير على البيئة والمحيط 
منها  التخلص  يصعب  والتي  الحيوي 

إال عن طريق الحرق.
بالرئيس  التقينا  السياق  هذا  ضمن 
مدينة  في  البيئة  لمديرية  المشترك 
الطبقة جمال عبد اللطيف الذي تحدث 
التي  الخدمية  المشاريع  قائالً: »ضمن 
في  سليمة  صحية  بيئة  لتأمين  تسعى 
بالتنسيق  مؤخراً  قمنا  الطبقة  مدينة 
لتأهيل  المحلية  المنظمات  إحدى  مع 
من  للتخلص  خاصة  نفايات  محرقة 
في  والكيماوية  العضوية  النفايات 

المنظمة  قامت  حيث  وريفها،  الطبقة 
المحرقة  لتأهيل  االزم  الدعم  بتوفير 
وتسليمها لمديرية البيئة ولجنة الصحة 
مكانها  تحديد  بعد  بالطبقة،  والبلديات 
منطقة  في  القريب  الريف  ضمن 
معزولة مناسبة لعملية الحرق بالقرب 
من مخيم المحمودلي الحتواء النفايات 
انتشار  وتالفي  بالمخيم أيضاً  الخاصة 

األمراض بين نازحي المخيم«.

آلية جمع النفايات والفرز

العمل  ألية  عن  اللطيف  عبد  وتحدث 
ومكبات  الطبية  للمراكز  والجرد 
النفايات الرئيسية في الطبقة، حيث بلغ 
عدد المراكز الطبية التي يصدر عنها 
يقارب  ما  الكيماوية  الطبية  المخلفات 
51 مركز طبي يتم فيها جمع النفايات 
ومخلفات العمليات وفق أكياس خاصة 
إلى المحرقة بشكل يومي، ويتم فرزها 
والقطنية  العضوية  أنواعها  وفق 
الكرتونية  والنفايات  والبالستيك 

نوع  كل  من  التخلص  ثم  والزجاجية 
حرارية  ومعالجة  حرق  طريقة  وفق 

خاصة.

آلية العمل

محرقة  أن  اللطيف  عبد  واضاف 
النفايات تقسم إلى عدة أفران للتخلص 
والورقية  الكرتونية  النفايات  من 
والشاش والقطنية عن طريق المعالجة 
النفايات  أما  الطبيعي،  والحرق 
عن  منها  التخلص  فيتم  الزجاجية 
الزجاجي  والطحن  التكسير  طريق 
للزجاج،  حاوية خاصة  في  توضع  ثم 
المحروقة  والمواد  الرماد  يتم جمع  ثم 
الحرارية  للمعالجة  تعرضت  أن  بعد 
وتقليص حجمها ووضعها في حاويات 

خاصة لها.

توفري بيئية صحية سليمة

واختتم عبد اللطيف حديثه بقوله: »تم 
تسليم آلية جمع النفايات لبلدية الشعب 
مديرية  عاتق  على  وبقي  الطبقة  في 
البيئة فقط اإلشراف على عملية الفرز 
من  والتخلص  الحرق  وآلية  للمواد 
نتمنى  ونحن  السليم،  بالشكل  النفايات 
المشاريع  هذه  مثل  وتفعيل  دعم  دوماً 

التحتية  البنى  تدعم  التي  الخدمية 
للمدينة للحفاظ على بيئة صحية سليمة 
وال  واألوبئة،  األمراض  من  خالية 

سيما مخاطر النفايات الطبية التي من 
الممكن أن تجلب العديد من األمراض 

واألوبئة للمنطقة«.       


