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للديكتاتور

حكومة دمشق تعلق: 
على أنقرة أّل تتذّرع 

بتفجير إسطنبول 
لإلقدام على أي 
خطوة في سوريا ُقبيل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد 

المرأة مؤتمر ستار يكافح للحد من الظاهرة

الشهيد جودي علي... 
عالمة يهتدي بها 

التائهون إلى أوطانهم

سياسي سوري: 
َنْشُر "النصرة" مخطط تركي قديم –جديد

تعدّ ظاهرة العنف ضد املرأة ظاهرة عاملية تعاني منها اجملتمعات، وقد تزايدت 
وتيرة العنف ضد املرأة في سوريا خالل السنوات األخيرة، في ضوء سياقات 
حيث  سوريا  وشرق  بشمال  مختلف  الوضع  ولكن  األمني،  االستقرار  عدم 

املنظمات النسوية املعنية باملرأة، تسعى جاهدة للحد من هذه الظاهرة.

إمالءاٍت جديدًة  المختلفة  الفصائل  أتباعه ومرتزقته من  أردوغان مع  الذي عقد في عنتاب واجتمع فيه  االجتماع  يعد 
للفصائل بروح وبنظرة ورؤية تركية جديدة، وهيمنة مستمرة؛ فكانوا منفذِّين األوامَر، ومطيعين وليَّ أمرهم، أردوغان 

في مخططاته الجديدة.   

احلياة احلرة هي نتاج تضحيات الشهداء، هذا 
ما أثبتته ثورة روج آفا على مدى أكثر من عقد، 
من  اآلالف  الثورة عشرات  قدمت هذه  فقد 
الشهداء، الذين اختاروا طريق الشهادة إلنارة 

الدرب لشعبهم كالشهيد جودي علي.

أحمد مصطفى اليوسف ابن جل آغا في إقليم اجلزيرة، وحارس مرمى نادي الصناديد الرياضي من 
مواليد عام 1991 انطلقت مسيرته من ملعب جل آغا وهو فتى صغير، أما اليوم، بات احلارس األمني 

الذي يعرفه جل روّاد الساحة املستديرة في إقليم اجلزيرة.

حديقة  في  اللوحات  وُعِرضت  هذا 
الواقعة في مقاطعة  برخدان  مخيم 
وإداريو  أعضاء  املعرض  وزار  الشهباء، 
املرأة  واحتاد  الثورية  الشبيبة  حركة 
املقاطعة،  وهيئات  مجالس  الشابة، 
عفرين  مهجري  إلى  باإلضافة 

املتواجدين في اخمليم.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، 
أُلقيت كلمة من قبل عضوة  من ثم 
احتاد املرأة الشابة زينب خوجه، رحبت 
كما  احلضور،  بجميع  بدايًة  فيها 
اللواتي  الشهيدات  جميع  استذكرت 

ناضلن في درب احلرية.

العنف  إلى  حديثها  خالل  ونّوهت   
أرجاء  النساء في كافة  بحق  املمارس 
االحتالل  جرائم  إلى  مشيرةً  العالم، 
املناطق  في  النساء  بحق  التركي 
اخلصوص،  وجه  على  وعفرين  احملتلة 

واستخدام األسلحة الكيماوية بحق 
الكريال وسط صمت دولي مخزي.

الشابة  واملرأة  النساء  وطالبت جميع 

 »jin jiyan azadî« حتديداً بأخذ شعار
قرناً  والعشرين  الواحد  القرن  ليكون 

لنضال املرأة وحريتها.

على هامش فعاليات قمة املناخ »كوب 
27« في مدينة شرم الشيخ مبصر، أُعلن 
سابقاً عن إطالق أول عبوة مياه مصرية 
 ،»Good water« للبيئة  صديقة 
استخدام  ظاهرة  من  للتخلص 

الزجاجات البالستيكية.

مرحلتها   »Good water« وأطلقت 
األولى في فعاليات مؤمتر األمم املتحدة 
للمناخ في دورته الـ27، بعبوتها الزرقاء 
املقرر  من  إنه  حيث  مل،   500 بسعة 
انطالق وعرض منتجاتها في األسواق 
بدايات  مع  اقتصادي  بسعر  املصرية 

العام املقبل 2023.

ويقدم مشروع املياه الصديقة للبيئة 
مياه  عبوة  أول   ،»Good water«
مواد  من  مصنوعة  مصرية  معدنية 
مصنوعة  أغطية  تستخدم  نباتية 
قصب  من  مشتق  حيوي  بوليمر  من 
زراعتها  إعادة  من  ُيكّن  ما  السكر، 

كنباتات متتص ثاني أكسيد الكربون.

وتتكون هذه العبوة الصديقة للبيئة 
بشكل أساسي من اخلشب واأللياف، 
التي تُستخرج من غابات مدارة بشكٍل 
مسؤول ومصادر أخرى صديقة للبيئة، 
مع  كرتونياً،  املياه  تعبئة  عن  فضاًل 

امتالكها تأثيراً بيئياً أقل بكثير من التي 
تستخدم في العبوات البالستيكية أو 
الصفيح، كما حتافظ على نقاء املياه 
الضوء  من  املياه  حتمي  إذ  األصلي، 

وتُعَقم قبل التعبئة.

معايير بيئية معتمدة

الصنع  مصرية  املياه  فكرة  وتتوافق 
دولّياً،  املعتمدة  البيئية  املعايير  مع 
لعدم استخدامها أي وقود حفري، كما 
في  وحتللها  استخدامها  إعادة  يكن 
الطبيعة أسرع بكثير من البالستيك 

املستخدم بشكٍل يومي.

اهتمام  وحازت »Good Water« على 
املشاركة،  األطراف  جميع  من  كبير 
املشاركة  الدول  رؤساء  خاصًة 

واملؤسسات املهتمة بحماية البيئة.

 Good« يُذكر أن فكرة تأسيس شركة
أيدي  على   2022 عام  بدأت   »water
املصريني  األعمال  روّاد  من  مجموعة 
مياه  شرب  جتربة  بإنتاج  املهتمني 
للتخلص  للبيئة،  صديقة  معدنية 
الزجاجات  استخدام  ثقافة  من 
مجموعة  دعم  مع  البالستيكية، 
للمشروع،  الوطنيني  املستثمرين  من 
ليتماشى مع رؤية مصر نحو مستقبل 

أكثر استدامة وصديق للبيئة.

روناهي/ الشهباء ـ في سلسلة لفعاليات من أجل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد 
م اتحاد المرأة الشابة لعفرين والشهباء معرض للرسومات ضمَّ ٥٠ لوحة، 

ّ
المرأة، نظ

عّبر اللوحات عن تاريخ المرأة، العنف الممارس عليها، ونضالها في مخيم برخدان.
ُ
ت

في مخيم برخدان عرض 50 لوحة تحاكي 
واقع المرأة ونضالها 

يّة  »كوب 27«.. إطالق أول عبوة مياه مصر
صديقة للبيئة

اجتماع عنتاب شرعنة لالحتالل 
وتدوير لإلرهاب

التحرير  ساحة  كانت  أن  بعد 
لالحتجاجات  مركزاً  بغداد  في 
األوضاع  على  واملظاهرات 
واحدةً  احلديقة  باتت  السياسية، 
القليلة  اخلضراء  املساحات  من 
في بغداد التي جتلب الزوار بقصد 

الترفيه والتنزه. 

قبل ثالث سنوات فقط، كان فاضل 
السلطة  ضد  يتظاهر  عباس 
مطالباً بالتغيير في ساحة التحرير 
في  اليوم  يقف  لكنه  بغداد،  في 
املكان نفسه يبيع القهوة للعائالت 
للترفيه  املكان  تقصد  باتت  التي 
له  احملاذية  واحلديقة  جتديده  بعد 

حديثاً.

البالغ  على كتفيه، يحمل فاضل 
القهوة  داِلل  عاماً   21 العمر  من 
والفناجني  التقليدية،  العربية 
البيضاء املرقّطة بيده اليسرى التي 
به  أُصيب  ندب جرح  تزال حتمل  ال 
خالل قمع تظاهرات تشرين األول/

نفسه  املكان  في   ،2019 أكتوبر 
الذي يتجّول فيه اآلن.

ويقول: »لدي الكثير من الذكريات 
هنا... هنا ُظلم الكثير من الناس، 
وقُمعت التظاهرات، وقُتل كثير من 
كنا  واألطباء.  والشابات  الشباب 

نطالب احلكومة بحقوقنا«.

شخص   600 من  أكثر  قُتِل 
خالل  بجروح،  آخرين  آالف  وأصيب 
التي  املسبوقة  غير  االحتجاجات 
بالفساد  املتظاهرون  خاللها  ندّد 

والتدّخل اإليراني وسوء اإلدارة.

ويضيف فاضل الذي كان في اخلط 
»الساحة  التظاهرات  في  األول 
املتظاهرين«.  بخيم  ممتلئة  كانت 
لكن اخليم اندثرت اآلن، أما الساحة 
الواقعة في الضفة الشرقية لنهر 
 ،1937 العام  في  وأقيمت  دجلة 

فرمُّمت من جديد.

نصب احلرية

وتراجعت التظاهرات تدريجياً منذ 
مطلع العام 2020 مع فرض قيود 
وقرّرت  كورونا،  بجائحة  مرتبطة 

السلطات مؤخراً جتديد املوقع.

ولعّل أبرز َمعلم في املكان، نصب 
احلرية للنحات العراقي جواد سليم 
الذي شّيد في أعقاب ثورة 14 متوز/ 
يوليو 1958 التي أطاحت بالنظام 
كذلك.  ترميمه  متّ  وقد  امللكي، 
طوله  يبلغ  الذي  النصب  يحمل 
متثّل  نحاسياً  متثاالً   25 متراً،   50

محطات بارزة في تاريخ العراق.

في  أقيم  الذي  التمثال  خلف 
العام 1961، تظهر »حديقة األمة« 
التي باتت ممتلئة بأشجار النخيل 
ليالً  تضيء  ماء  ونافورة  والزهور، 
اللتقاط  العائالت  حولها  جتّمعت 

الصور.

العيساوي  املنعم  عبد  ويقول 
إلقامة فعاليات  تعدّ  بغداد  »أمانة 
كمعارض  احلديقة«،  في  شبابية 
وبازارات،  فنية وحفالت موسيقية 

بالتنسيق مع وزارة الثقافة.

في هذا املكان الذي تعرّض كذلك 
إلى أضرار كبيرة خالل فترة احلرب 
أم  جاءت   ،)2008-2006( الطائفية 
ملار البالغة من العمر 36 عاماً، مع 
عائلتها عصر يوم جمعة، وهو يوم 
عطلة رسمي في العراق، للتنزّه في 

احلديقة بحّلتها اجلديدة.

موظفة  تعمل  التي  املرأة  وتقول 
في وزارة الكهرباء: »أحببنا أن نأتي 
إلى هنا في يوم استراحتنا للتجّول 
في حديقة األمة بعدما علمنا أنها 

جتددت«.

وتضيف: »في السابق لم نكن نأتي 
إلى هنا. يعتبر هذا املكان أثراً مهماً، 

واآلن بات أجمل«.

مكان فرح

وتعدُّ احلديقة واحدةً من املساحات 
اخلضراء القليلة في بغداد، املدينة 
التي يخنقها اإلسمنت واالزدحامات 
املرورية. ولسكانها البالغ عددهم 
ثمانية ماليني، حديقة واحدة أخرى 
كبيرة هي حديقة الزوراء التي يجب 

دفع رسم للدخول إليها.

تعج  طرق  الساحة،  محيط  في 
حتى  والشاحنات  بالسيارات 
وقوات  وكاميرات  الليل،  منتصف 

أمنية تُراقب املكان.

تزال  ال  التظاهرات،  تالشي  ورغم 
آلخر  وقت  من  تشهد  الساحة 
احتجاجات متفرقة، أحياناً لشباب 
خريجني يطالبون بفرص عمل، وفي 
الدين  رجل  ملناصري  أخرى،  أحيان 
حالياً  السياسة  عن  املعتكف 

مقتدى الصدر.

وكاالت

ير في بغداد...  ساحة التحر
من مركز لالحتجاجات إلى حديقة للترفيه
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حضور لفت لفعاليات 
اليوم الخامس من 

مهرجان روج آفا الثامن 
..«9للثقافة والفن

بلدية الشعب في 
الطبقة ُتعّمم إزالة 
العشوائية  البسطات 

..«7من أسواق المدينة

2»..
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تبعات  من  كبير  بشكل  املرأة  وتتأثر 
أو خروقات  األزمات، سواء كانت حروباً 
أو  هشاشة  األكثر  لكونها  أمنيًة، 
مجتمعاتنا،  تصنفها  كما  األضعف، 
للتعنيف  األكثر عرضة  بذلك  لتكون 

من الرجل.

املتحدة  األمم  أطلقت   ،1991 عام  وفي 
ملناهضة  يوما،  السادس عشر  حملة 

عاملية  حملة  وهي  املرأة،  ضد  العنف 
بهدف مناهضة أشكال العنف املوجه 
العالم،  حول  والفتيات  النساء،  ضد 
الثاني/  تشرين   25 من  احلملة  وتبدأ 

نوفمبر، وهو اليوم العاملي للقضاء على 
العنف ضد املرأة إلى العاشر من كانون 
العاملي  اليوم  وهو  ديسمبر،  األول/ 

حلقوق اإلنسان.

وفي هذا الصدد قالت إدارية في مؤمتر 
ستار بناحية الشدادي »أمية محجوب« 
لصحيفتنا روناهي: »إن العنف املبني 
ظاهرة  يثل  االجتماعي  النوع  على 

اجتماعية وتاريخية، تعاني منها النساء 
ومجاالت،  مستويات  في  والفتيات 
وتتطلب  ومتنوعة،  متعددة  وبيئات 
واجتماعية  قانونية  وحلوالً  معاجلات 

وتعاوناً  اجلهود،  مع  وتضافراً  وثقافية، 
اجملتمع  وبني  الرسمية،  اجلهات  بني 
في  والناشطني  والناشطات  املدني، 

مجال حقوق االنسان«.

االهتمام بقضايا املرأة

وأضافت: »هناك أنواع، وأشكال كثيرة 
في  النساء  له  تتعرض  للتعنيف 
مجتمعاتنا، سواء كان عنفاً أسرياً، أو 
حرمان من احلقوق واحلرمان من التعليم، 
أو  الزوجات،  وتعدد  القاصرات،  وزواج 
أشكال  من  الكثير  وغيرها  التحرش، 
التعنيف، لذلك يجب بذل جهد أكبر، 
ومنع  الظواهر،  هذه  من  احلدّ  حتى 

انتشارها«. 

وأردفت: »نسعى، نحن منظمة نسوية 
التي  واملشكالت  املرأة  بقضايا  تهتم 
االهتمام  مزيد  توجيه  إلى  تعانيها، 
املرأة  ضد  العنف  مناهضة  لقضية 
العام  في مراحل حياتها، وفي اجملالني 

بالقضية  الوعي  بث  عبر  واخلاص، 
االجتماعية  وآثارها  اخملتلفة،  وأبعادها 
حاضر  على  واالقتصادية  واألخالقية 
وكذا  العربية،  اجملتمعات  ومستقبل 
التي يكن  واآلليات  األدوات  عبر حتديد 
املرأة  ضد  العنف  لردع  استخدامها 

ومنعه«.

فيما كشفت مسؤولة جلنة التدريب 
في مؤمتر ستار بالشدادي »رشا القطا«، 
برنامج مؤمتر ستار خالل األيام الستة 
عشر اخملصصة ملناهضة العنف ضد 

املرأة، حيث بينت إنه، سيتم تقدمي عدة 
محاضرات في عدة كومينات، للتعريف 
بخطر التعنيف ضد املرأة، وكيفية احلد 
من هذه الظاهرة، كما سيتم إعطاء 
محاضرات ملدة ثالثة أيام خاصة بالرجال 
لتعريفهم أيضاً بأشكال العنف ضد 

املرأة، وطرق احلد منها في اجملتمع.

وستختتم الفعاليات في العاشر من 
شهر كانون األول عبر مظاهرة منددة 

بأشكال العنف املمارس ضد النساء.

انطلقت فكرة محمية الشامية من 
جمعهن  كويتيات،  مواطنات  ثالث 
حب املساحات اخلضراء، ونشر الثقافة 
البيئية والزراعية وتوعية أفراد اجملتمع 
جغرافية  رقعة  في  ذلك  بأهمية 

مناخها صحراوي كالكويت.

عام  إنشاؤها  مت  -التي  احملمية  وتضم 
العامة  الهيئة  من  بدعم   2017
مختلفة  -أنواعا  بالكويت  للشباب 
من املزروعات، وتركز على زراعة نباتات 
الكويت  أجواء  مع  تتناسب  وأشجار 
التي  املنتجات،  من  واالستفادة  احلارة، 
يُعاد تدويرها من اخمللفات املتنوعة في 
التربة،  تقوية  أجل  من  احملمية،  زراعة 
لنشاطات  استضافتها  عن  فضالً 
مثل  متنوعة  ومهرجانات  توعية 

مهرجان الرطب.

املتحدثة  األنصاري،  أسرار  وأوضحت 
الرسمية للهيئة العامة للشباب: أن 
هيئة الشباب تعمل على تعميم فكرة 
محمية الشامية في مناطق أخرى، وأن 
البداية ستكون في أحد مراكز الشباب 

التابعة للهيئة في وقت قريب.

نقطة البداية

بدأت حكاية احملمية مع ثالث مواطنات 
نهى  وهن  »الشامية«،  منطقة  من 
اخلرافي، وأديبة الفهد، ومزنة املطيري، 

والتشجير  الزراعة  حب  جمعهن 
الشرارة  فكانت  اخلضراء،  واملساحات 
األولى عام 2014 من خالل مشاركتهن 

في النشاطات البيئية املتنوعة.

واألشجار  النباتات  حب  دفعهن  وقد 
أماكن  عدة  زراعة  في  التفكير  إلى 
الكويت، خاصة  مبناطق مختلفة في 
التابعة  املستغلة  غير  األماكن  في 
ملؤسسات حكومية، حيث اتفقن على 
هذا  في  حلمهن  حتقيق  على  العمل 

اجملال.

اخلرافي،  نهى  تقول  اإلطار  هذا  وفي 
إحدى أعضاء الفريق املؤسس، إن بداية 
الشامية،  منطقة  في  كان  عملهن 
الشؤون  لوزارة  تابعة  عامة  بحديقة 
إلى  مشيرة  والعمل،  االجتماعية 
أنهن عندما طرحن الفكرة على وزيرة 
آنذاك  والعمل  االجتماعية  الشؤون 
هند الصبيح، رحبت بالفكرة، وقدمت 
املساعدة لهن من خالل منحهن املكان 

بدون مقابل.

بالفكرة  القوي  إيانهن  أن  وأضافت 

املسؤولني  إقناع  على  قادرات  جعلهن 
بإمكانية تطبيقها على أرض الواقع، 
لتحقيق  كبير  شغف  لديهن  كان  إذ 
ذلك، موضحة أن أحالمهن اصطدمت 
اجملاورين  األهالي  بعض  باعتراض 
للحديقة، إال أن ذلك زادهن إصرارا على 
طرحت  أن  بعد  خاصة  الفكرة،  إجناح 
إحدى الصديقات تطبيق ما يحلمن به 
في مركز تابع للهيئة العامة للشباب 

في منطقة الشامية.

الفكرة  ُطرحت  عندما  أنه  وتابعت 
على املسؤولني في اجلهات احلكومية 
لهن  السماح  على  وافقت  املسؤولة، 
توفير  مع  املكان  في  الفكرة  بتطبيق 
كان  وقد  األساسية.  اخلدمات  بعض 

ذلك في أغسطس/آب عام 2017.

حماسهن  أن  إال  اجلو،  حرارة  ورغم 
هذه  لتجاوز  دفعهن  الفكرة  لتطبيق 
املعوقات، كما تلقني املساعدة من وزارة 
الطرق  عّبدت  التي  العامة  األشغال 

داخل احملمية.

الوقت  مرور  مع  أنه  إلى  وأشارت 
الواقع  أرض  على  يتحقق  احللم  بدأ 
بتخضير املنطقة، ونشر الفكر البيئي، 
مع  وتواصل  تنسيق  لديهن  وأصبح 
أصبح  كما  للبيئة،  العامة  الهيئة 
مناطق  من  األشخاص  من  العديد 
املعلومات  يأتون للحصول على  أخرى 
واخلبرات التي اكتسبنها، على أمل أن 

يتم تعميم فكرة احملمية في مناطق 
أخرى.

تعميم الفكرة

احملمية  عن  املسؤول  الفريق  ويقوم 
بزراعة عدة أنواع من النباتات واألشجار 
تُزرع  حيث  الطقس،  مع  تتالءم  التي 
مجموعة من األشجار البقولية مثل 
اللوسينا، التي تتميز بنموها السريع 
فهي  املدن،  داخل  للحدائق  وتصلح 
التي يسهل  البذور  الكثير من  تطرح 
نقلها إلى مناطق أخرى، كما تسحب 
امللوثات الكربونية والنيتروجينية ويكن 

زراعتها في األماكن احلارة والباردة.

ويتم أيضا زراعة أشجار الغاف والنيم 
أدوية  منها  تستخلص  أشجار  -وهي 
ومواد جتميل -ونبات السدر، فضال عن 
األرضية  تغطي  التي  النباتات  بعض 
فريق  ويركز  والثيل،  النجيل  مثل 
على  احملمية  في  التطوعي  التطوير 
اإلكثار من زراعة األشجار ألنها تسهم 

في تخفيف حرارة اجلو.

عرض الفكرة في املدارس

أعضاء  إحدى  الفهد،  أديبة  وقالت 
محمية  فكرة  إن  املؤسس،  الفريق 

ومشجعة  جاذبة  أصبحت  الشامية 
لتحفيزهم  بالبيئة  املهتمني  لكل 
على تطبيق الفكرة في مناطق أخرى 
بالفعل  هناك  أن  البالد، موضحة  من 
لوضعها  تشجعوا  منهم  مجموعة 
إذ  أخرى،  التطبيق في مناطق  موضع 
األمر -كما ترى أديبة -يحتاج إلى التعاون 
احلكومية  واجلهات  املدني  اجملتمع  بني 
في  املناطق  جميع  وتطوير  لتخضير 

الكويت.

فكرة  تعميم  عرضن  أنهن  وأضافت 
احملمية داخل املدارس، وكانت نواة هذه 
مجتمعية  مناخية  حديقة  الفكرة 
في مدرسة الشايع مبنطقة الشامية، 
في  الفكرة  تعميم  يتم  أن  أمل  على 

مدارس أخرى.

وشددت على احلاجة إلى تثقيف الناس 
بعملية فض النفايات وفرزها واحلفاظ 
على املسطحات املائية، مؤكدة أنهن 
يردن غرس فكرة تطوير اجملتمع ونقله 
إلى مجتمع  استهالكي  من مجتمع 

حكيم يحافظ على النعم والقيم.

وبهدف تبادل األفكار، يزور احملمية - في 
فترات مختلفة - العديد من املهتمني من 
دول خليجية مع مجموعة من املزارعني 
الكويتيني، كما يتم استقطاب طلبة 
املدارس وأعضاء الهيئات الدبلوماسية 
احملمية  على  لالطالع  الكويت  في 

وتنفيذ أنشطة عدة داخل أسوارها.

اكتشف العلماء أن بكتيريا ميكروبيوم 
خطر  إلى  تشير  أن  يكن  األمعاء، 
اإلصابة بسرطان القولون واملستقيم، 
التي  الطريقة  أيضاً،  اكتشفوا  كما 
إلى  األمعاء  ميكروبات  فيها  تشير 
خطورة الورم احلميد )سليلة، بوليب( 
على  والتي  خبيث،  ورم  إلى  وتطوره 
ضوئها يكن حتديد مصير الورم احلميد، 
ومن أجل ذلك أجروا حتليالً مزدوجاً للبراز 
وخزعة من الورم احلميد للمرضى الذين 
اإلصابة  عالمات  عندهم  تظهر  لم 
تظهر  األورام  هذه  ومثل  بالسرطان، 
لدى الكثيرين بعد بلوغهم اخلمسني 

من العمر، وليس لدى األطباء رأي موحد 
بشأن استئصالها أو متابعة تطورها.

وقد أظهر التحليل اإلحصائي لتكوين 
خلطر  األساسي  احملدد  أن  امليكروبيوم 
أورام  إلى  احلميدة  األورام  هذه  تطور 
بوفرة  إيجابي  بشكٍل  يرتبط  خبيثة، 

البكتيريا التي تختزل الكبريتات.

وجود  أن اخلبراء الحظوا سابقاً  ويذكر 
وتركيز  القولون  سرطان  بني  عالقة 
كبريتيد الهيدروجني في األمعاء، ولهذا 
املركب خصائص سامة خلاليا القولون، 
ما يسبب االلتهاب، وكذلك في تلف 

احلمض النووي أيضاً.

نتائج  ستساعد  للباحثني،  ووفقاً 
لتطوير  قاعدة  إنشاء  على  الدراسة 
طريقة جديدة غير جراحية لتشخيص 
سرطان القولون واملستقيم الكتشافه 
لعالمات  )اختبار  مبكرة  مرحلة  في 

التسرطن امليكروبية(.

ويذكر أن سرطان القولون واملستقيم، 
هو ثالث أكثر أنواع السرطانات انتشاراً 
في العالم، ويلعب ميكروبيوم األمعاء 
البشرية دوراً مهما في الوقاية من هذا 
ظهوره  على  يساعد  أنه  كما  املرض، 

وتطوره.

العالم  يستعد  الشتاء،  قدوم  ومع 
التنفسية،  واألوبئة  األمراض  ملواجهة 
التدهور،  في  الهواء  جودة  تبدأ  حيث 
من  سميكة  طبقة  الناس  ويشهد 
إلى  تؤدي  التي  العالقة  اجلسيمات 
ارتفاع في عدد املرضى الذين يشكون 

من مشاكل في اجلهاز التنفسي.

يحث اخلبراء الناس على توخي احلذر من 
أي عالمات حتذير محتملة من أجل منع 

األمراض اخلطيرة املؤدية إلى املوت.

وااللتهاب الرئوي هو تورم في أنسجة 
ما  وغالباً  كلتيهما،  أو  الرئتني  إحدى 

ينتج عن عدوى بكتيرية أو فيروس.

فصحة الرئة ليست جيدة مبا يكفي 
ويجب علينا أن نعمل بشكٍل أفضل 
حلماية الناس من التهابات الصدر التي 

تهدد حياتهم، مثل االلتهاب الرئوي.

األكثر  هم  السن  كبار  أن  حني  وفي 
عرضة خلطر اإلصابة بهذه احلالة، فقد 
حذر العلماء من أنها قد تكون مهددة 
التهديد  وهذا  عمر،  أي  في  للحياة 
من  يعانون  الذين  األشخاص  يشمل 
في  مبا  أساسية،  صحية  مشاكل 

ذلك الربو احلاد والتليف الرئوي ومرض 
االنسداد الرئوي املزمن.

وحث العلماء على ضرورة احلصول على 
لقاح االلتهاب الرئوي حيث إنه »يكن أن 

ينقذ حياتك«.

الرئوي  االلتهاب  يحدث  ما  وعادةً 
بسبب عدوى بكتيرية أو فيروس، مثل 
بعض  بسبب  أقل  وبدرجة  اإلنفلونزا، 
األدوية وغيرها من احلاالت املرضية مثل 

أمراض املناعة الذاتية.

ويتسبب االلتهاب الرئوي في تضخم 
األنسجة في إحدى الرئتني أو كلتيهما 

أو التهابها.

وبينما تتشابه أعراض االلتهاب الرئوي 
مع أمراض أخرى، مثل التهاب الصدر، 
إال أنها يكن أن تتفاقم في غضون 24 
ساعة، أو خالل فترة تدريجية، ولذلك 
التحذيرية  العالمات  معرفة  يجب 

املميزة لهذه احلالة، وعدم جتاهلها:

- سعال جاف أو بلغمي.
- تنفس سريع.

- ضيق في التنفس.

- ألم في الصدر.
- ُحمى.

- تعرق ورعشة.
- فقدان للشهية.

- ضربات قلب سريعة.
- سعال مع دم.

- صداع.
- تعب.

- قيء وغثيان.
- صفير.

- ألم عضلي.
- ارتباك.

التي  الفاكهة  من  الكيوي  يعد 
النظام  في  تضمينها  يجب 
خاصة  للنساء  الصحي  الغذائي 
احلوامل أو الالتي يعانني من بعض 
خلل  عن  الناجتة  املزعجة  اآلثار 
التوازن الهرموني، وفيما يأتي فوائد 

الكيوي للمرأة:

1ـ احلفاظ على التوازن الهرموني:

لفاكهة  النساء  تناول  يؤدي  قد 
زيادة توازن الهرمونات  الكيوي إلى 
اإلصابة  ينع  الذي  األمر  لديهن، 
املزعجة  النفسية  اآلثار  ببعض 
التي تؤثر بدورها على صحة اجلسم 
مزاجية،  التقلبات  مثل:  العامة، 
والشعور بفقدان الطاقة والتعب.

اخللل  يتسبب  أن  املمكن  من  إذ 
النساء  عند  الهرمونات  توازن  في 
املصابات  أو  احلوامل  خاصًة 
إلى  للحيض  السابقة  باملتالزمة 

زيادة شعورهن باالكتئاب والتوتر.

2ـ تعزيز صحة احلامل:

يعد احلمل من املراحل املهمة في 
حياة النساء أجمع، ويكن أن تكون 
املعززة  الثمار  من  الكيوي  فاكهة 
آٍن  في  وجنينها  احلامل  لصحة 

واحد بإحدى الطرق اآلتية:

ـ تقلل من خطر اإلصابة بسكري 
احلمل: تشتمل فاكهة الكيوي على 
السكر،  من  طبيعية  مستويات 
األمر الذي قد يحد من رغبة احلوامل 
كما  احللويات،  تناول  في  امللّحة 
تساهم في تنظيم نسبة السكر 
احتمالية  من  يقلل  مما  الدم  في 

اإلصابة بسكري احلمل.

حتتوي  إذ  واجلنني:  احلامل  تغذي  ـ 
من  العديد  على  الكيوي  فاكهة 
العناصر الغذائية املهمة للحفاظ 
على صحة احلامل وجنينها، تشمل 

هذه املغذيات ما يأتي:

ينع  الذي  الفوليك:  حمض  1ـ 
إصابة اجلنني بالعيوب اخللقية مثل 
من  ويحد  املشقوقة،  السنسنة 

احتمالية اإلجهاض.

2ـ فيتامني ج: يساعد في تطوير 
اجلنني  عند  العصبية  الناقالت 
أنه  كما  الدماغ،  لوظيفة  املهمة 
عند  الطاقة  مستويات  من  يزيد 

احلامل، ويعزز من جهازها املناعي.

فرصة  من  يقلل  الذي  احلديد:  3ـ 
إصابة احلامل بفقر الدم الناجم عن 
املزعجة  واألعراض  احلديد،  نقص 
املرافقة له، إذ يوفر الكيوي 4% من 

احلديد لكل وجبة.

في  يساعد  الذي  الكالسيوم:  4ـ 
وأسنانه  الطفل  عضالت  تطوير 

وعظامه وقلبه. 

فوائد الكيوي العامة للجسم

بعد أن تعرفت على فوائد الكيوي 
ينبغي  أخرى  فوائد  هناك  للمرأة، 
باخلير  تعود  عليك معرفتها فهي 
حٍد  على  والنساء  الرجال  على 

سواء، تشمل فوائد الكيوي العامة 
للجسم ما يأتي:

األمراض  من  اجلسم  وقاية  1ـ 
الكيوي  فاكهة  تشتمل  املزمنة: 
من  يعد  الذي  ج  فيتامني  على 
تساعد  التي  األكسدة،  مضادات 
في التخلص من اجلذور احلرة التي 
من شأنها أن تتسبب في اإلصابة 
كالسرطان  املزمنة  باألمراض 

وااللتهابات.

في  يساهم  ج  فيتامني  أن  كما 
تقوية جهاز املناعة ضد مسببات 

األمراض الفيروسية.

2ـ عالج اضطرابات النوم: تشتمل 
هرمون  على  الكيوي  فاكهة 
إلى  باإلضافة  السيروتونني، 
مضادات األكسدة التي قد تساعد 
في التخلص من اضطرابات النوم، 
التي تشمل األرق، وانخفاض جودة 

النوم.

3ـ تعزز من الهضم: حتتوي فاكهة 
الغذائية  األلياف  على  الكيوي 
يسمى  للبروتني  محلل  وإنزمي 
األكتينيدين، الذي يسرع من هضم 
للبروتني األمر الذي يقلل بدوره من 
على  ويحافظ  باإلمساك  اإلصابة 

صحة اجلهاز الهضمي.

فوائد أخرى للكيوي

ومشكالت  العني  إجهاد  تعالج  ـ 
الرؤية.

واألوعية  القلب  صحة  تعزز  ـ 
اإلصابة  خطر  وتقلل  الدموية، 

بجلطات الدم.

الدم، وتعالج  ـ تنظم السكر في 
مبرض  املرتبطة  املضاعفات 
القدم  تقرحات  مثل  السكري، 

السكرية.

ـ حتارب حب الشباب ومتنح نضارة 
للوجه.

أضرار الكيوي

الكيوي  فوائد  من  الرغم  على 
للمرأة العديدة، إال أنها قد تتسبب 
حال  في  اجلانبية  اآلثار  بعض  في 
والتي  مفرط،  بشكٍل  تناولها  مت 

تشمل ما يأتي:

ـ احلساسية، مثل: الطفح اجللدي، 
وزيادة نوبات الربو الناجتة عن مركب 

الالتكس.

ـ التهاب اجللد.

ـ تقرحات في الفم أو اللسان.

ـ القيء والغثيان.

ـ اإلسهال.

روناهي/ الشدادي ـ تعّد ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية تعاني منها المجتمعات، وقد تزايدت وتيرة العنف ضد المرأة في سوريا خالل 
السنوات األخيرة، في ضوء سياقات عدم االستقرار األمني، ولكن الوضع مختلف بشمال وشرق سوريا حيث المنظمات النسوية المعنية بالمرأة، 

تسعى جاهدة للحد من هذه الظاهرة.

ُقبيل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة مؤتمر ستار يكافح 
للحد من الظاهرة

ْسن محميَّة لنشر الوعي الجمالي للطبيعة  ثالث كويتيات يؤسِّ

عالمات يجب أال نتجاهلها قد ُتنذر باإلصابة 
بااللتهاب الرئوي »القاتل«

يقة لتشخيص سرطان  العلماء يكتشفون طر
القولون والمستقيم في مرحلة مبكرة

فوائد وأضرار الكيوي العامة 

رشا القطاأمية محجوب
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الواحد النادي  ضمن  وسلبياتها  الخالفات  تأثير 

الدوري في  بالجولة  هدف  أفضل  عن  السعوديات  غياب 

لبايرن مميزة  ومكانة  المونديال..  في  المشهد  يتصّدر  البريميرليغ 

جوان محمد

بني  تظهر  التي  اخلالفات  تخلق 
البعض،  بعضهم  بني  الالعبني 
واإلداريني  والالعبني  املدرب  بني  أو 
الواحد حالة من عدم  النادي  ضمن 
في  سلبية  نتائج  وتفرز  االستقرار 
البطوالت واملشاركات للنادي، ولذلك 
وااللتزام  اخلالفات  كل  نبذ  يُتطلب 
باحملبة والتسامح حتى يشهد النادي 

التطور وحتقيق اإلجنازات املطلوبة.

بني  وُمشادّات  مشاكل  حصول  إن 
الالعبني أمر عادي، وحتصل كما يُقال 
املصيبة  ولكن  العائالت«،  »أرقى  في 
الكبرى تكمن في دفن تلك املشاكل 
نسيانها،  وعدم  بداخلك  واخلالفات 
امللعب  ميدان  لداخل  نقلها  وحتى 
املباراة، وهذا األمر خطير جداً  وأثناء 
في  ويقف  محنة  في  النادي  ويضع 

طريق تطوره.

أن لعبة كرة القدم هي لعبة جماعية 
يؤثر  وأي خالف بني شخصني فقط 
على اجلميع، واألمر ال يخلو كما ذكرنا 
آنفاً من حصول مشاكل بني الالعبني 
أنفسهم أثناء املران أو أثناء املباريات 
في  التمركز  على  التفاهم  كعدم 
امللعب أو لعب كرة باخلطأ وما شابه 
أن تتفاقم تلك  ذلك، ولكن ال يجوز 
بأذهان  معلقة  تبقى  وأن  املشاكل 
على  نسيانها  وعليهم  الالعبني، 

الفور.

كيف  املباريات  بعض  في  وشاهدنا 
من  العبني  ضمن  اخلالفات  تظهر 
بعض  في  وتصل  الفريق  نفس 
األحيان إلى حد االشتباك باأليدي، أو 
بني العبني  حتصل مشادات كالمية 
ومدربيهم في حال قام املدرب بتبديل 
العب أو صرخ عليه في املباراة، وهذا 

معاجلة  ويتطلب  مكانه  بغير  األمر 
خالل  من  كافة  واملشاكل  األخطاء 
االجتماعات ويتطلب عقد اجتماعات 
قبل كل مباراة بيوم وبعدها لتدارك 
وأن  حتصل،  التي  واخلالفات  األخطاء 
يكون االجتماع غير ُمطوّل وأن يكون 
أو  روتيني  وليس  مبسط  بشكٍل 
تعجيزي، فشاهدنا مدربني يعطونا 

ذلك  ويُشكل  ساعتني  ملدة  نصائح 
ضغطاً نفسياً كبيراً على الالعبني، 
ألن القضية ال حتتاج لكل هذا ال أبداً 

فخير الكالم ما قل ودل.

ونشاهد في اجملتمع عندما جند عائلة 
أفرادها متفقني فكيف اهلل يوفقهم 
وينير دربهم، وهذا األمر نفسه ينطبق 
القدم،  لكرة  وفرقها  األندية  على 

بحيث االتفاق والتفاهم ضمن امللعب 
لنجاح  الشروط  أهم  من  وخارجه 
النادي، وهناك أندية تتمتع باألخالق 
واحملبة وحتى مع النادي املنافس ومن 
علينا  اخلالفات  ونبذ  التسامح  باب 
أن ال نصف الفريق الذي يقابلك في 
امللعب بفريق خصم ال أبداً فاألفضل 

تسميته بالفريق املنافس.

ونكرر أن تواجد خالفات بني الالعبني 
النادي  في  واإلدارية  الفنية  والكوادر 
الفوضى  من  حالة  يخلق  الواحد 
يكن  وال  االنسجام،  وعدم  والضياع 
أي جناح  الشكل حتقيق  بهذا  لنادي 
أو فوز وحصد األلقاب، على العكس 
كلما كانت احلالة منضبطة ضمن 
النادي من النواحي كافة، كلما كانت 
والبطوالت  أكثر  إيجابية  النتائج 

تكون من نصيبهم.

القدم،  لكرة  السعودي  االحتاد  رشح 
من  عشر  السادس  املصادف  الثالثاء 
من  أهداف   4 الثاني،  تشرين  شهر 
الدوري  من  الرابع  األسبوع  مباريات 
للسيدات 2023/2022 الختيار  املمتاز 

أفضل هدف باألسبوع.

ونشر احلساب الرسمي إلدارة كرة القدم 
فيديو  تويتر،  في  باالحتاد،  النسائية 
لألهداف األربعة التي مت ترشيحها، مع 
إعطاء اجلمهور فرصة للتصويت ملدة 

24 ساعة.

تام  غياب  مرة  ألول  القائمة  وشهدت 

فازت  أن  بعد  السعوديات،  لالعبات 
ُمهاِجمة فريق النصر، منيرة احلمدان، 
بتصويت األسبوع األول، والعبة وسط 
بتصويت  طارق،  جوري  االحتاد،  فريق 
مباريات  تأجيل  ثم  الثاني،  األسبوع 
األلعاب  دورة  بسبب  الثالث  األسبوع 

السعودية 2022.

الوسط  العبة  القائمة  في  وتواجد 
فريق  من  فايز،  ياسمني  البحرينية 
الرابع  الهدف  سجلت  التي  النصر، 
من  تسديدة  عبر  األهلي  فريق  مبرمى 
املباراة  لتنهي  اجلزاء،  منطقة  خارج 

ملصلحة فريقها بنتيجة )0-4(.

الكولومبية  املهاجمة  تواجدت  كما 
سارة تورو، من فريق شعلة الشرقية، 
التي سجلت الهدف الوحيد لفريقها 
مبرمى الهالل، إال أن املباراة انتهت بفوز 
كنزة  واجلزائرية   ،)1-3( بنتيجة  األخير 
حجار، من فريق اليمامة، التي سجلت 
سما،  فريق  مبرمى  الثامن  الهدف 
لفريقها  كبير  بفوز  املباراة  لتنتهي 

بنتيجة )0-10(.

وأخيرًا، تواجدت العراقية تبارك الرحمن 
الغزاوي، من فريق اليمامة، التي سجلت 

الهدف السابع أيًضا مبرمى فريق سما، 
لتسجل أولى أهدافها في الدوري.

يُذكر أن التصويت الذي يطرحه االحتاد 
نهاية  كل  القدم  لكرة  السعودي 
أسبوع كشف عن زيادة عدد املتابعني 
للسيدات،  املمتاز  الدوري  ملنافسات 
الثاني  باألسبوع  املُصوّتني  بلغ عدد  إذ 
 24 مدار  على  صوتًا،  و582  آالف   10
الساعة املاضية، ليتجاوز بفارق كبير 
األول،  باألسبوع  املصوتني  عدد  عن 

والذي بلغ 5183 صوتًا.

أكثر  قائمة  اإلنكليزي  الدوري  يتصدّر 
في  العبوها  سيشارك  التي  الدوريات 
سينطلق  الذي   ،2022 قطر  مونديال 

يوم األحد املقبل.

ويتواجد في مونديال قطر 163 العباً 
من الدوريات اإلنكليزية اخملتلفة، مقابل 
86 العباً من دوريات إسبانيا، و81 العباً 

من دوريات أملانيا.

إيطاليا  دوريات  تأتي  الرابع  املركز  وفي 
 58 بـ  فرنسا  ثم  العباً،   70 بـ  ممثلة 
العباً في املركز اخلامس، بحسب أرقام 

»سكاي سبورتس«.
الدوريات  قائمة  السعودية  وتتصدر 
العربية مبشاركة 34 العباً من الدوري 
املرتبة  في  للمحترفني،  السعودي 
القطري  الدوري  بعده  ومن  السابعة، 

في املركز الثامن بـ 31 العباً.

الدوريات  من  العباً   163 ال  بني  ومن 
العباً   134 هناك  اإلنكليزية، 

من  العباً  و25  البرييرليغ  من 
من  العبني  و4  التشامبيونشيب 

الدرجات األدنى.

أما أكثر األندية التي يتواجد العبوها 
ميونخ  بايرن  فيتصدر  املونديال،  في 
القائمة بواقع 17 العباً، ويأتي من بعده 
كل من مانشستر سيتي وبرشلونة بـ 

16 العباً لكل منهما.

السد  نادي  من  العباً   15 وسيحضر 
يثل  بينما  املونديال،  في  القطري 
مانشستر يونايتد 14 العباً، مقابل 13 
العباً لريال مدريد، و12 العباً من الهالل 

السعودي وتشيلسي.

وبالنظر إلى أكثر املنتخبات التي خاض 
العبوها أكبر عدد من املباريات الدولية، 
فتتصدر قطر القائمة بـ 1472 مباراة 

دولية، تليها بلجيكا في املركز الثاني بـ 
1340 مباراة دولية، مقابل 1285 مباراة 
الثالث،  املركز  صاحبة  للمكسيك 
و1183 مباراة ألوروغواي في املركز الرابع، 
وحتتل تونس املرتبة 11 واألولى عربياً في 
منتخبات املونديال بـ 965 مباراة دولية.

أما أقل املنتخبات التي خاض العبوها 
مباريات دولية، فهي غانا بـ 438 مباراة 
فقط، مقابل 520 مباراة للمغرب و550 
مباراة ألستراليا و612 مباراة للكاميرون.

خوضاً  الالعبني  أكثر  إلى  وبالنظر 
املشاركني  بني  من  الدولية  للمباريات 
كريستيانو  فيتصدر  املونديال،  في 
رونالدو القائمة بـ 191 مباراة، مقابل 
أندريس  للمكسيكي  مباراة   177

جواردادو.

الهيدوس  حسن  القطري  ويتواجد 
في املركز الثالث بـ 169 مباراة، ويأتي 
مباراة   164 بـ  رابعاً  ميسي  ليونيل 

واألوروغواياني دييغو جودين خامساً بـ 
159 مباراة.

بني  أعمار  معدل  أكبر  إيران  ومتلك 
املنتخبات املشاركة في البطولة بواقع 
املكسيك  بعدها  ومن  عاماً،   29,43
)28,97( ومن ثم تونس )28,47(، وتواجد 
 )28,44( الرابع  املركز  في  األرجنتني 

مناصفًة مع البرازيل.

معدل  بأصغر  غانا  تشارك  وبدورها 
أعمار الذي يصل إلى 25,3 عاماً، ومن 
بـ25,59 ومن  املتحدة  الواليات  بعدها 
ثم اإلكوادور 26,07 وإسبانيا بـ 26,18 

والكاميرون بـ 26,81.

في  املشاركني  الالعبني  أصغر  أما 
البطولة فهم األملاني يوسوفا موكوكو 
)أستراليا(  كول  وغارانغ  عاماً(   18(
بينيت  وجيوسون  )إسبانيا(  وجافي 
)كوستاريكا( وبالل اخلنوس )املغرب(.

وشرق  شمال  جغرافيا  كامل  على 
هذه  طاهرة  زكية  دماء  روت  سوريا، 
أرض  عليها  فأُطلق  املباركة،  األرض 
الشهداء؛ وذلك إياناً بقادة هذه الثورة 

وهم شهداؤها.

شمال  مدن  من  مدينة  أي  تبخل  لم 
وشرق سوريا في تقدمي شهداء ألرضهم، 
وما فيها من عوائل،  املدن  إن هذه  بل 
الثورة،  بركب  أبنائهم  تسابقوا إلحلاق 
ووصولها  انتصارها،  بحتمية  مؤمنني 
إلى احلرية املنشودة، كما إنهم مؤمنون 
بالفكر، الذي قامت عليه هذه الثورة، 
وهو فكر القائد عبد اهلل أوجالن، الذي 
املقام  في  والشهداء  الشهادة  وضع 

األول من احلياة الثورية.

غرب  مترات  كيلو  بضعة  بعد  على 
وشرق  شمال  في  الدرباسية  ناحية 
سوريا، حتتضن قرية بر كفرة اآلالف من 
أبناء، وبنات ناحية الدرباسية وقراها في 
»الشهيد رستم  ى مبزار  مزارها، املسمَّ

جودي«.

كان لكل شهيد من أولئك الشهداء 
حياته اخلاصة، ولكٍل منهم حكايته، 
التي تختلف عن حكاية اآلخرين، إال أن 
الثورية  الروح  جميعهم تشاركوا في 
ومعاهدة الوطن، وقدموا أرواحهم فداء 

ألرضهم ووطنهم. 

الشهيد »جودي علي«، االسم احلركي: 
 ،1999 الدرباسية  مواليد  من  موردم، 
التحق بصفوف قوات الكريال في عام 
فقد  طفولته،  حلم  لتحقيق  2015؛ 
خاض العديد من املعارض في جبهات 
جبهة  في  شهيداً  ليرتقي  الوطن، 
عفرين على يد دولة االحتالل التركي، 

ومرتزقته في عام 2018.

حياة الشهيد

كان للشهيد »جودي علي« حياة  مليئة 
نكون  وحتى  النضال،  وحب  بالثورة 
اخلاصة،  حياته  بعض  من  اطالع  على 

ذوي  مع  روناهي«  صحيفتنا«  التقت 
الشهيد جودي، الذين حدثونا عن أهم 
مناقب حياته، فحدثتنا والدته »شريفة 
أصغر  جودي  الشهيد  »كان  حسني«: 
كثيراً،  بي  متعلقاً  كان  وقد  أبنائي، 
وعندما كان صغيراً انتقلنا للعيش في 
دمشق عام 2006، وبقينا هناك حتى 
عام 2015، ففي اخلامس والعشرين من 
شهر أيار من عام 2015، سمعنا أن ابن 
أخي قد استشهد في روج آفا، وحينها 
سالح  يحمل  أن  جودي  الشهيد  قرر 
ويكمل  عدنان«،  »الشهيد  خاله  ابن 
مسيرته، وبعد انتهاء مراسم تشييع 
جثمان الشهيد عدنان، التحق الشهيد 
جودي بقوات الكريال في منطقة زاب، 
وبعد مرور العام من التحاقه، هاجمت 
مرتزقة داعش مدينة منبج، وحينها مت 
إرساله برفقة عدد من رفاقه إلى منبج؛ 

للتصدي ملرتزقة داعش«.

عن  حديثها  في  شريفة  واستمرت 
الشهيد جودي: »وبعد عام من التحاقه 
بواجب الدفاع  في  معركة منبج، قال 
في  الشهيد جودي  رأى  جارنا: إنه  لي 
ذهب  إنه  بعدها،  وقد علمنا  شنكال، 
ذلك  وبعد  هناك،  للمرتزقة  للتصدي 
بفترة وجيزة، أعلنوا عن موعد تشييع 
الدرباسية،  من  شهيدين  جثماني 
فذهبنا إلى مؤسسة عوائل الشهداء 
للمشاركة في التشييع، وأثناء تواجدي 
في املؤسسة، سمعت صوتاً يُنادي يادي 
)أمي(، حيث التفتُت إلى مصدر الصوت 
فرأيته يناديني، التقينا حينها، وقضينا 

وقتاً قصيراً معاً، حيث قال لي حينها: 
لو لم نشكل نحن أبناء وبنات روج آفا 
أن  أماه  يا  استطعِت  ملا  لوطننا،  درعاً 
جتدي موطِئاً لقدميِك على هذه األرض، 
له: إنني  وقلت  جبهته  قبلت  حينها 
الزور،  فخورة بك، وبعدها غادر إلى دير 
ومن ثم انتقل من دير الزور إلى عفرين، 
تعرضت  أن  بعد  استشهد  حيث 
سيارته للقصف، بطائرٍة تابعة لدولة 
االحتالل التركي إثر احتاللها لعفرين«. 

شريفة حسني، والدة الشهيد جودي 
علي اختتمت حديثها: بعد استشهاده 
واجب  لنا  ليقدموا  رفاقه  بعض  أتى 
العزاء، وقد حدثونا عن تعامل الشهيد 
جودي معهم في اجلبهات، حيث كانوا 
يستمدون منه القوة والعزية، واإلصرار 
حتى  النضال  طريق  في  السير  على 

حتقيق النصر.

شخصية الشهيد جودي

والد  لصحيفتنا  حتدث  جانبه  من 
»سليمان علي« حيث  الشهيد جودي 

قال: »لم يكن الشهيد جودي كأقرانه 
يتحمل  شخصاً  كان  بل  السن،  في 
املسؤولية، ولم يكن يهتم مبا يشغل 
األيام، فكان يقضي  بال الشباب هذه 
العمل،  في  أو  املنزل،  في  إما  وقته 
ذلك  وبعد  وأقربائه،  رفاقه  مع  وأحياناً 

التحق بصفوف قوات الكريال«.

»عندما  قائالً:  حديثه  سليمان  وتابع 
أخبرنا عن رغبته في االلتحاق بالثورة 
شجعناه  إننا  بل  قط،  نعارضه  لم 
على ذلك، ألننا ندرك أنه على صواب، 
وبالرغم من أنه عاش في دمشق ولم 
الرغبة،  هذه  أن  إال  الثوار،  مع  يحتك 
كانت قد ُخلقت معه، وعندما رأى أن 
إلى  دمشق  من  بنا  عاد  حان،  الوقت 
بالثورة  والتحق  لاللتحاق،  الدرباسية 

بعد عودتنا من دمشق بأسبوع«.

جودي،  الشهيد  والد  علي   سليمان 
»فقدنا  صحيفتنا:  مع  حديثه  أنهى 
نادمني  نكن  لم  إننا  إال  كبدنا،  فلذة 
يوماً، ولن نندم أبداً، فنحن طالب حرية، 
أن  ما يكن  وأبسط  ثمن،  لها  واحلرية 

نقدمه لوطننا، هو دماء أبنائنا«.

احملتلة  عفرين  مهجري  معاناة  تزداد 
في مقاطعة الشهباء بشمال وشرق 
سوريا، خاصًة مع قدوم فصل الشتاء، 
بحصار  دمشق  حكومة  واستمرار 
توفر  عدم  إلى  يؤدي  ما  املقاطعة؛ 
وسائل التدفئة، واملستلزمات احلياتية 

الضرورية، التي ُينع دخولها.

األوضاع تزداد سوءاً مع استمرار النزوح، 
في  عفرين  أهالي  له  تعرض  الذي 
يعد  الشتاء  هذا  أن  حيث  الشهباء 
اخلامس، الذي يستقبله أهالي عفرين 
في اخمليمات واملنازل الشبه مدمرة في 
فرض  بلة  الطني  يزيد  وما  الشهباء، 
ومنع  اخلانق،  احلصار  دمشق  حكومة 
الطبية  واألدوية  املازوت  مادة  دخول 

للمنطقة.   

وحول هذا الواقع، قالت »فاطمة عبدو«: 
والعوائق  الكثير من املصاعب  »نواجه 
في احلياة اليومية بقدوم فصل الشتاء 
تهطل  حيث  اخمليمات،  في  خاصة 
اخليمة،  حتت  وتتسرب  بغزارة  األمطار 
ما  وتغطية  لتثبيتها  سعينا  ومهما 

حولها بالتراب واألحجار، إال أن محاوالتنا 
تبوء بالفشل«.

وأضافت: »التهجير وفرض احلصار اخلانق 
مقومات  أبسط  من  وحرماننا  علينا، 
احلياة اليومية، هو واقع ال يقبله عقل 
ال  اخمليمات  في  احلياة  أن  حيث  دين،  أو 
تخلو من انتشار األمراض بني أطفالنا، 
باإلضافة  عيشنا،  لقمة  توفر  وعدم 
للعيش  مأوى  على  حصولنا  لعدم 
والشتاء،  الصيف  فصلي  في  بأمان 
فالبرد ال يؤثر على الصغار فقط، لكن 
التأثير يكون على كبار السن مضاعفاً، 
وخاصة الذين يعانون من بعض أمراض 

الشيخوخة«.

ومن جهتها قالت »أمينة حسن«: »إن 
الشتاء لم يعد يعني لنا سوى املعاناة 
التي  اليومية،  والصعوبات  واملأساة، 
نواجها، منها تسرب مياه األمطار إلى 
حلمايتها  العوازل  توفر  وعدم  خيمنا، 
مياه  تسرب  وأيضاً  القوية،  الرياح  من 
الصرف الصحي، وغيرها من الصعوبات 
الدولي  اجملتمع  مطالبًة  الكثيرة، 

واحلقوقية  اإلنسانية،  واملنظمات 
بتقدمي املساعدات، وتأمني احتياجاتهم 

الضرورية واألساسية«.

حصار حكومة دمشق يفقدنا 
احتياجات احلياة

فيما قالت »جميلة نبو«: معاناتنا في 
فصل  في  سواءً  تتوقف  لم  اخمليم، 
الشتاء  ففي  الصيف،  أو  الشتاء 
كثيرة  أمراضاً  يواجهون  أطفالنا 
أو  األدوية،  توفر  وعدم  البرد،  بسبب 
مستلزمات التدفئة، خاصًة أن خيمنا 
من البالستيك، ويجب أن تكون وسائل 
التدفئة متوفرة طيلة اليوم«، مشيرة 
املستلزمات  يفتقدون  أنهم  إلى 
واملواد  والغاز،  املازوت،  من  الضرورية 
الطبية، ويواجهون صعوبات كثيرة في 

تأمينها؛ بسبب غالء أسعارها. 

»كوليزار  قالت  األسعار  غالء  وعن 
السوق  في  النساء  إحدى  عثمان« 

الشعبي: »إن األسعار تفوق اخليال في 
احلياتية،  واملستلزمات  الغذائية  املواد 
التي يصعب علينا شراؤها، باإلضافة 
إلى مادة املازوت، التي يصعب تأمينها«.

فيما أكدن أنها وزوجها يعملون طيلة 
الصيف حتت  وفي  والبرد،  الشتاء  أيام 
سوق  من  احلارقة،  الشمس  أشعة 

شعبي آلخر لتأمني لقمة عيشهم.

واملؤسسات  املنظمات  وطالبت 
اإلنسانية واحلقوقية بتقدمي يد العون 
ومساندة مهجري عفرين في مقاطعة 
معاناة  من  يواجهون  ملا  الشهباء؛ 
ومأساة يومية بفرض احلصار، وفقدان 
األساسية  احلياة  مستلزمات  أبسط 

والضرورية.

وكالة أنباء املرأة

روناهي/ الدرباسية -الحياة الحرة هي نتاج تضحيات الشهداء، هذا ما أثبتته ثورة روج 
آفا على مدى أكثر من عقد، فقد قدمت هذه الثورة عشرات اآلالف من الشهداء، 

الذين اختاروا طريق الشهادة إلنارة الدرب لشعبهم كالشهيد جودي علي.

الشهيد جودي علي... عالمة يهتدي بها التائهون إلى أوطانهم

ين في مخيمات الشهباء يد معاناة أهالي عفر الحصار يز

شريفة حسينسليمان علي
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أصدرت حركة اجملتمع الديقراطي يوم 
بياناً  الثاني اجلاري،  األربعاء 16 تشرين 
االنفجار  العام، حول  الرأي  إلى  كتابياً 
الذي وقع في 13 تشرين الثاني اجلاري، 

في مدينة إسطنبول التركية.  

وقالت احلركة في ُمستهل بيانها: »مع 
هذا االنفجار الذي وقع في إسطنبول 
سوف تتعمق األزمة لتتحول إلى صراع 
التركّية،  الفاشية  عرش  داخل  جدي 
وتأثيره  احملتم  االنهيار  مالمح  وبدأت 
السلبي على الواقع تتوضح من خالل 
ردود األفعال السياسية، وهذا ما كان 
حزبي  حتالف  حكومة  من  متوقعاً 
واحلركة  املتطرفة  والتنمية  العدالة 
والفشل  النفاق  نتيجة  القومية 
السياسي لسلطة هذه احلكومة التي 
املنطقة  في  اإلرهاب  أوتار  تلعب على 

والعالم«.

املفبرك  االنفجار  هذا  »يأتي  وزادت 
العدالة  حزب  فقدان  بعد  واملمنهج 
والتنمية الفاشي شعبيته في الشارع 
التركي والهدف منه ضرب عصفورين 
بحجر واحد كما يقال، أوالً كسب الرأي 
خلدمة  شعبيته  وتعزيز  مجدداً  العام 
مترير  ألجل  القذرة  اإلبادة  سياسات 
شعبنا  إرادة  ضد  اإلجرامية  حربهم 
ضغوط  من  التهرّب  ثانياً،  املقاوم. 
وإرادة  واحمللية  الدولية  املنظمات 
عن  النظر  لصرف  املقاومة  الشعوب 
الكيماوية  األسلحة  تركيا  استخدام 
وجلذب  وجرائمها  الكريال  قوات  ضد 
أنظار اجملتمع الدولي نحو هذا التفجير 
التركية  للدولة  ألن  أصالً؛  املقصود 
الفاشية باع طويل في اجلرائم املماثلة، 
اجملرم  حكومة  سياسة  باتت  واليوم 

أردوغان الفاشي مفضوحة وعلنية«.

الديقراطي  اجملتمع  حركة  وحذرت 
من خطورة الوضع في تركيا، بقولها: 
»خطورة الوضع احلالي في تركيا سوف 
املواقف  على  بظاللها  وتُلقي  تتوسع 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
وحتى الثقافية، حيث بدأت تدق عرش 
نحو  وتدفعها  التركية  الفاشية 

األسوأ«.

أعمالها  خالل  من  »تركيا  أن  مؤكدةً 
الالإنسانية ألقت بنفسها في جمرة 

  . نار الشعوب املناضلة«

واختتمت احلركة بيانها بالقول: »نحن 
TEV- الديقراطي  اجملتمع  حركة  في 
DEM أوالً نُدين ونستنكر هذا العمل 
لعوائل  بتعازينا  نتقدم  كما  اإلرهابي، 
للجرحى،  الشفاء  ونتمنى  الضحايا 
والشرائح  املكونات  جميع  ونحث 
وباكور كردستان  تركيا  في  اجملتمعية 

خطر  في  بتركيا  الداخلي  الوضع  أن 
فالتالحم بني جميع املكونات والثقافات 
واملواقف الوطنية املبنية على األسس 
األخالقية هي كفيلة بوضع  واملعايير 
اجملرمة  احلكومة  هذه  لسياسات  حد 

املنطقة  شعوب  مبصير  تلعب  التي 
التي  تركيا  شعوب  مقدمتها  وفي 
الفاشية  أجندات  لدى  أسيرة  باتت 

التركية«.

األمن  قوى  خرّجت  األخبارـ  مركز 
يوم  سوريا،  وشرق  لشمال  الداخلي 
دورة  اجلاري،  الثاني  الثالثاء 16 تشرين 
 HAT تدريبية ألعضاء القوات اخلاصة
على مستوى شمال وشرق سوريا في 

بقامشلو،  روجهات  الشهيد  مدرسة 
وحملت اسم الشهيد جكر.

وحضر التخريج القيادة العاّمة لقوى 
سوريا  وشرق  لشمال  الداخلي  األمن 

ووفد من التحالف الدولي ضد داعش، 
عدة  وألقيت  جكر،  الشهيد  وعائلة 
كلمات جاء في ُمجملها تأكيد أهمية 
تُساهم  التي  الدورات  لهذه  اخلضوع 
في تطوير قدرات األعضاء وزيادة كفاءة 

أعلى  إلى  بهم  للوصول  املُتدربني 
والسالم  األمن  لترسيخ  املستويات؛ 
وتلقى  األهالي،  أرواح  على  واحلفاظ 
فكرية  دروًسا  الدورة  أثناء  اخلريجون 

وعسكرية.

مركز األخبارـ عادت التهديدات التركية 
السوريّة  األراضي  من  املزيد  باحتالل 
التجاري  تقسيم  شارع  تفجير  بعد 
وتعقيباً  إسطنبول،  في  والسياحي 
على هذه التهديدات أكد وزير اخلارجية 
املقداد،  فيصل  دمشق  حكومة  في 
أنه على اإلدارة التركية أاّل تتذرع بهذه 
احلوادث للقيام بخطوات عسكرية في 

سوريا رمبا تزيد الوضع القائم تأزّماً.

تشرين   15 الثالثاء  يوم  املقداد،  وقال 
االحتفالية  اجلاري على هامش  الثاني 
في  اجلزائرية  السفارة  أقامتها  التي 
دمشق أمس، مبناسبة الذكرى الثامنة 
“إذا  اجلزائرية:  الثورة  الندالع  والستني 
استغالل  تريد  التركية  اإلدارة  كانت 
فهم  سوريا،  ضد  احلوادث  هذه  مثل 
يعرفون أنهم هم من أرسلوا اإلرهابيني 
إلى سوريا، فعشرات اآلالف ورمبا مئات 
فعليهم  أرسلوهم  من  هم  اآلالف 
للقيام  األحداث  هذه  مبثل  يتذرّعوا  أاّل 
من  تزيد  قد  خطوات  أو  بنشاطات 
ملا  وتفجراً” وفقاً  حدةً  القائم  الوضع 
من  املقربة  “الوطن”  صحيفة  نقلته 

حكومة دمشق. 

تركيا حتى هذه  أن  إلى  املقداد  ولفت 
اللحظة هي من يقطع املياه عن أهلنا 

مليون  على  يزيد  وما  احلسكة  في 
يعانون نتيجة املوقف التركي، وقال: »أنا 
أقول نتيجة املوقف التركي وأعرف أن 
تركيا لم تسمح للخبراء بالوصول إلى 
محطة علوك«، وتابع »فهمنا الرسالة، 
وسوريا ستدافع عن كل ذرة تراب من 

ترابها«.

التركي-السوري،  التقارب  وبخصوص 
التركي  اخلارجية  وزير  وتصريحات 
أن  إمكانية  عن  أوغلو،  جاويش  مولود 
العالقات  مستوى  رفع  تركيا  تدرس 
إلى  األمني  املستوى  من  سوريا  مع 
الدبلوماسي، قال املقداد: »نحن نستمع 
إلى تصريحاتهم لكن هذا يكن أن يبدأ 
دعمه،  وبعدم  اإلرهاب،  على  بالقضاء 
األراضي  من  العسكري  واالنسحاب 
السوريّة، ووقف أي دعم جلبهة النصرة 
تُبرهن  خطوات  كلها  وهذه  وداعش، 
النيات احلقيقية لهذه اإلدارة التركية، 
على الرغم من كل ما جرى من مباحثات 

في اآلونة املاضية«.

اجلنوب،  إلى  الشمال  من  األخبارـ  مركز 
إيران  وغرباً، شهدت عدة مدن في  شرقاً 
ليل الثالثاء األربعاء، تظاهرات ومسيرات 

احتجاجية.
البالد،  ففي مدينة مشهد شمال شرق 
ومسقط رأس املرشد علي خامنئي، هتف 

عدد من احملتجني:« املوت للديكتاتور«.
حرق  على  أخرى  مجموعة  أقدمت  كما 
 30 من  أكثر  وشهدت  اإليراني.  العلم 
بلدة ومدينة تظاهرات ليلية، من بوشهر 
جنوباً، واألهواز، وبندر عباس، وكرج، وتبريز، 
وبابل،  وسنندج، شهركرد، زجنان بجنورد، 

وغيرها.
في  أحياء  عشرة  انتفضت  ذلك،  إلى 
ناشطون  تداول  العاصمة طهران، حيث 
من  العديد  التواصل  مواقع  على 

الفيديوهات التي أظهرت هجوم عناصر 
والعسكرية  املدنية  باملالبس  األمن 

العتقال احملتجني.
وقد أظهر أحد هذه املقاطع عناصر أمن 
تنهال ضرباً على أحد املتظاهرين باملترو، 
محتج  تالحق  أخرى  أمنية  ومجموعة 

داخل إحدى البنايات!
يشار إلى أن آالف اإليرانيني كانوا نظموا 
بوقت سابق إضرابات في عدة مدن، أبرزها 
بذكرى  طهران،  وسط  الكبير  البازار  في 
احتجاجات عام 2019 على ارتفاع أسعار 
في  األمن  قوات  سحقتها  والتي  الوقود 

أكثر حملة قمع دموية في تاريخ البالد.
أتت تلك اإلضرابات لتزيد الضغوط على 
رجال الدين الذين يحكمون البلد، والذين 
يواجهون منذ شهرين احتجاجات واسعة 

الشابة  مقتل  جراء  شرارتها  اندلعت 
الكردية جينا أميني البالغة من العمر 22 

عاماً بعد احتجاز شرطة األخالق لها.
إلى  أشارت  التقديرات  بعض  وكانت 
موجة  في  قُتلوا  شخص   1500 أن 
االضطرابات التي بدأت في تشرين الثاني 
2019، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود 
لتتحول سريعاً إلى احتجاجات سياسية، 

بحسب ما أفادت رويترز.

قمة  أعماُل  انطلقت  األخبارـ  مركز 
بالي  جزيرة  في  العشرين«  »مجموعة 
بشأن  انقسامات  وسط  اإلندونيسية 
وضغوط  أوكرانيا،  في  الدائرة  احلرب 
على  لكييف  الداعمة  الدول  مارستها 
موسكو لوقف احلرب. وفي املقابل، حظيت 
غالبية القضايا التي بحثتها القمة بدعم 
على  التوافق  غرار  على  األعضاء،  الدول 
تداعيات  ومواجهة  الغذاء  أزمة  خطورة 

التضخم.
العشرين«،  »مجموعة  أعضاُء  واتفق 
عن  تتحدَّث  ختامي  بيان  مسوَّدة  على 
التداعيات السلبية لـ»احلرب في أوكرانيا«، 

ترفضه  »احلرب« الذي  مصطلح  متناولة 
عسكرية  »عملية  تراها  التي  موسكو 
»معظم  أنَّ  إلى  الوثيقة  خاصة«. وتشير 
األعضاء... يدينون بشدة« النزاع، معتبرين 
التهديد  أو  النووي  السالح  استخدام 
متديد  إلى  الدعوة  مع  مقبول«،  »غير  به 
هذه  بأنَّ  علماً  احلبوب،  تصدير  اتفاقية 

االتفاقية ستنتهي السبت املقبل.
خارجيتها  بوزير  ممثلة  روسيا  ورفضت 
سيرغي الفروف »محاوالت تسييس« البيان 
اليوم  اجتماعات  الفروف  وغادر  اخلتامي، 
األول مبكراً، ما يعكس صعوبة املفاوضات 
الذي  املنتجع  كواليس  شهدتها  التي 

تُعقد فيه القمة.
األنظار  تتَّجه  وفي خضم هذه اخلالفات، 
شي  رئيسها  أنَّ  يبدو  التي  الصني  إلى 
ويلعب  الفصل«  »كلمة  يلك  جينبينغ 
البيان  صيغة  اعتماد  في  جوهرياً  دوراً 
النهائية. وفيما قاوم شي انتقادَ حليفه 
الروسي الرئيس فالديير بوتني، الغائب عن 
القمة، فقد دعا خالل كلمة له في القمة 
الغذاء  مشاكل  »تسييس  معارضة  إلى 
وأسلحة«،  أدوات  إلى  وحتويلها  والطاقة 
العقوبات  سياسة  على  حتّفظه  وجدَّد 

الغربية.

مهرجان  وفعاليات  أنشطة  استمرت 
في  والفن  للثقافة  الثامن  آفا  روج 
يومه اخلامس بفعاليات ثقافية، وفنية 

متنوعة في مدينة قامشلو.

الرابعة  في  كانت  األولى،  الفعالية 
والباحث  احملاضر  ألقى  حيث  مساًء 
الفتاح  عبد  دحام  الكردية  اللغة  في 
الكردية،  اللغة  عن  قيمة  محاضرة 
املكتوبة  الكردية  اللغة  »راهن  بعنوان 
وإشكاالتها«، بني من خاللها الكثير من 
القضايا الشائكة، التي تعترض سبل 
أكاديية  بصورة  والتحديث  التطوير 
للغة الكردية، وقد سّلط الضوء كذلك 
على إشكاالت التعليم والتطوير، فيما 

يخص اللغة الكردية واحلفاظ عليها.

باللغة  شعرية  أمسية  احملاضرة  تال 

من  كوكبة  فيها  شارك  الكردية، 
الغني  »عبد  وهم  الكرد،  الشعراء 
حسني، آزاد أوسي، جندي متيني )بافي 
رشو،  ليلى  إبراهيم،  دلسوز  متني( 
دلسوز إبراهيم، عبد العزيز علي )باور 
باقة  األمسية  خالل  وألقيت  جان(« 
والوطنية،  الوجدانية  القصائد  من 
املعاناة  صور  من  الكثير  حملت  التي 

عنها  غاب  فيما  واحلب.  واملقاومة 
الشاعران أنور صوفي، ومحمد حسو، 

)بافي فنر(، ألسباب اضطرارية.
باللغة  الشعرية  األمسية  بعد   
والقصة  الشعر  الكردية، كان عشاق 
العربية، على موعد  باللغة  القصيرة 
الشاعر محمود عبدو ومجموعة  مع 
أحمد  والقاص  نصوصه،  من  مختارة 

العلي، في متام الساعة السابعة.  

-15 اخلامس  اليوم  فعاليات  ختام  أما 
11-2022 فكانت مع املسرح والكاتب، 
واخملرج املسرحي عبد الرحمن إبراهيم، 
 Reş û »ومسرحيته التي حملت عنوان

.»Ewarte

يُذكر إن فعاليات مهرجان روج آفا الثامن 
للثقافة والفن، الذي ينظمه سنويا احتاد 

 )HRRK( مثقفي روج آفايي كردستان
بدأت في قامشلو يوم اجلمعة 11-11-
2022 ومن املزمع أن يختتم فعالياته 

يعلن  صحفي  مبؤمتر   2022-11-20 يوم 
لإلبداع   )HRRK( جائزة  منح  خالله 

والتميز لهذا العام.

أحمد ديبو

غواية،  باعتبارها  »الغاوون«  سنأخذ 
تيمناً برغبة القائمني بها. فليس ما 
هو أشعر من الغواية، وأجمل سوى 
التوق  فرط  من  تبزغ  التي  الغواية 
إليها، واحلاجة، أو سوى تلك التي حتّل 
محلَّها، إذا فترت همم الغاوين وخفت 

قمر الغواية.

وما الغواية؟: إن هي سوى توق طامح 
مسبوق  غير  أو  مسبوق،  حتّقق  إلى 
وحاجة، أو هي حتّل محّل، وقد تصبح 
ما،  ونشراً  الغواية متحققاً شعرياً، 
من فرط بحث الرغبة عن لغة الشعر. 
وقد تفوز بغوايته، ثم يغار على هذه 
على  الفائز  بالشعر  الفائزة  الغواية 
نفسه، وعلى غوايته، بأيدي من هم 

أكثر شعراً وغواية، وحلم...

أو  والغواية،  الشعر  قدر  هو  هذا 
إليهما،  التوق  تواضعاً،  ملؤهم، 
واحلاجة. ثم إن الغواية امتحان إبداع، 
يفترض أنه كامل، أو يتوق، بالسليقة، 
والنرد،  واملوهبة،  واحلدس،  والغريزة، 

والذكاء، وبالثقافة، وبالتراكم.

هذه  تكون  لن  األساس،  هذا  على 
الغواية شأناً مباحاً، جملرد الرغبة فيه، 
جينة أوالً، وتعطى للذين ال يعلمون: 

ثقافي،  كفعل  وثانياً  أيضاً  تُنتزع 
نقدي، اختباري، طويل ودؤوب بال حدود.

هذا يندرج في باب االمتحان النقدي، 
وهو باٌب ال يرحم، شأنه في ذلك شأن 
امتحان اإلبداع نفسه. وإن كان لنا أن 
نعتبر بأن الشعر قد يكون »منقوصاً 
فهو  غواية،  محض  أعتبر  إذا  منه«، 
الغواية  تكن  وإن  غواية،  ليس فقط 

في بعض معانيها إبداعاً كامالً.

ليصيب  الشعر،  هو  وأعمق  أكثر 
جنون كل شيء وعبقرية كل شيء، 
ومستقبل كّل شيء، ودمار كّل شيء، 
إنه قيامٌة من عدم، حتى أنه يصيب 
واملعيش،  املتألهة،  الصورة  ألوهة 
واملتخّيل، واللغة، والنقض والال حدود 
أو  له لكل يقني مستتب، في األدب 
اللغة، أو الفن، والعقل، والفلسفة، 
والوجود  واحلرية،  والتأمل،  واحللم، 

مطلقاً.

شكل،  غير  أعلى،  أقرب،  أبعد، 
الداخلي  باملصير  الشعر،  هو  عارٌف 
والديناميكي للفكر، وأيضاً، وأشياء 
بالتفسير  نعرفها  لسنا  أخرى 

والشرح.

نتدارك، فنقول ألنفسنا: قف فليس 
وقت  أو  فلسفة،  وقت  اآلن  الوقت 
تفلسف، فمن شيم الغواية نفسها، 
أنها قد تصنع شعراً، ونقداً للشعر، 

وقد  وكتاباً،  له،  وبيتاً  فيه،  وتفكيراً 
تصنع شعرية كاملة، وحياة كاملة.

تلك احلياة باعتبارها الغواية امتحان 
وأسلوب  تنوع،  وموهبة  إبداع، 
عيش، ولغة، بل هي قد تصنع حياة 
مجترحة خارج احلياة، أيضاً وخصوصاً 
قد تصنع ما هو غير احلياة، غير هذه 

احلياة حتديداً.

أياً يكن، مهما يكن، وبعيداً من رياء 
وبدون  واجملاملة،  واملماألة،  الكذب، 
أقنعة، وقفازات، وقريباً من املكان الذي 
الشعر،  منه  يصدر  الذي  يكون  قد 
املكان  ذلك  في  أو  األقل،  في  بعضه 
بالذات، يربأ الشعر بنفسه، ويأبى أن 
يكون نسجاً على منوال، أو تتمة، أو 

إضافة، أو موازاة.

الشعر عليه أن يكون كل شيء –كأن 
لم يكن شيء قبله- وال شيء إال به.

مشروعاً،  أو  عمالً،  ليس  تالياً،  هو 
مبعنى »البزنس«.

ولن يعطى له –لكي يكون- أن يتخّلق 
وذلك ضروريان  باالجتهاد وحده، هذا 
جنح  إذا  الشعر  لكن  بالتأكيد، 
مشروعه إلى هناك، أو إذا انطلق من 
هناك، واكتفى، فلن يطول به مكٌث.. 

ومكث.

شيء ما البد منه، ليكون شعرٌ غاوٍ، 

ولتكون له عذوبة وشأو، فحيث شيٌء 
الشعري  اإلرث  ؟!(  )عكس  غير  ما، 
الشعر  )عكس؟!(  وغير  العظيم، 
القائم على قياس سابق، واملذكّر به، أو 
حيث قائله، أو ناسيه، أو حيث الشعر 
الناظر إلى ذات العالم اجلديد، بلغة 
العالم اجلديد، يكون ثمة احتمال طاغ 
للشعر، شبيه، إيجابياً، بكل طاغية، 

أي يكون ثمة غواية وغاوون تأكيداً.

لكن، البد أن يكون هذا ال »الشيء ما« 
قادراً بذاته، على أن يولد اآلن، بشعر 
اآلن، وبشعرائه، ومبواهبه، وباختباراته، 

وبجرائده، ومجالته.

شيءٌ ما، يكون محمالً اإلرث الشعري 
املضيء برّمته، وبالتراكمات اجلوهرية، 

كّلها، واخلبرات، وغير رازح حتتها. 

بل متوعداً إياها على الدوام – مهما 
تكن، وأيا تكن – بفتوته االفتراضية، 
وبغواياته الذاتية، التي – والبد – تتوق 
تراود ذاتها، وتهدّد ذاتها بذاتها، بالطبع 
والتطّبع، وباستمرار وال خامتة إال ببرود 

همة أو مبوت. 

هذا ما نتوق إلى قراءته في »الغاوون« 
والى أن نغوى به، و«نغار« منه، ألن ما 
يستطيعه سوى الغاوين أنفسهم، 

وأقرانهم.

تكون  أيضاً،  األساس  هذا  وعلى 

الغواية غواية عن حق وحقيقي.

الفرسان  هؤالء  يبخل  ال  أن  ونتوق 
بالتوق إلى مثل ذلك، وغيره، وبإجنازه.

سوى أن التوق وحده ال يكفي، وهذا 
احلياة  أن  نؤكد  االمتحان. وعليه  هو 
تذهب إلى حيث ال ندري أين، وقد ندري 

كثيراً أو قليالً.

تظّل  وذهابها،  واحلياة في كينونتها 
ناقصة بدون شعر، ورمبا تظل ناقصة 

به أيضاً. 

النقصان، والزيادة، الى املصب املتراكم 
ذاته.. ورمبا  املتراكم  املنبع  ومن  ذاته، 
لهذا  هكذا،  ال،  وألف  ال،   – نقضاً   -
»السبب« بالذات، لنقيضه خصوصاً 
وأيضاً، ال بد من شعر، والبد من غواية، 
يكون  أن  أمل  على  غاوين،  من  والبد 
الشعر  يكون  لكي  كافياً  كّله  ذلك 
احلياة  تكون  ولكي  بخير،  والشعراء 

بقضها وقضيضها بخير. 

 لجذب أنظار العالم وصرف النظر عن استخدام دولة 
ً
 مقصودا

ً
TEV-DEM انفجار إسطنبول عمال مركز األخبارـ عّدت حركة المجتمع الديمقراطي 

 أن السياسات التركية الفاشية "باتت علنية ومفضوحة".
ً

االحتالل التركي األسلحة الكيماوية ضد قوات الكريال في مناطق الدفاع المشروع، مؤكدة

قامشلو/ عبد الرحمن محمد- كان الحضور الالفت لعشاق ورواد الثقافة واألدب، ولمحبي الفن سمة اليوم الخامس من أيام مهرجان روج آفا 
باللغة  الكردية، فأمسية شعرية وقصصية  باللغة  "محاضرة وأمسية شعرية  برنامج غني ومنوع، تضمن  للثقافة والفن، وقد عرض فيه  الثامن 

العربية، ومسرحية".  

TEV-DEM: انفجار إسطنبول مقصود لصرف النظر عن استخدام 
األسلحة الكيماوية

يا قوى األمن الداخلي ُتخّرج دورة للقوات الخاصة HAT على مستوى شمال وشرق سور

ع بتفجير  حكومة دمشق تعلق: على أنقرة أاّل تتذرّ
يا إسطنبول لإلقدام على أي خطوة في سور

مسقط رأس المرشد اإليراني يهتف: الموت للديكتاتور

ين« على روسيا... والفروف ُيغادر ضغوط في »العشر

حضور الفت لفعاليات اليوم الخامس من مهرجان روج آفا الثامن 
للثقافة والفن

ية كّل شيء الشعر هو جنون كّل شيء وعبقر
كعصفور تضّرج بزهرة التحليق
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حسام الدخيل

عقدت دولة االحتالل التركي في مطلع 
اجلاري،  نوفمبر  الثاني/  تشرين  شهر 
التي  املرتزقة،  فصائل  مع  اجتماعاً 
وذلك  السوري،  الشمال  في  تدعمها 
ملناقشة التطورات األخيرة احلاصلة في 
شمال سوريا، وأهمها سيطرة مرتزقة 
هيئة حترير الشام على مواقع عدّة، بعد 
اشتباكات لها مع مرتزقة ما يسمى 
ما  حسب  السوري(،  الوطني  )اجليش 
إعالمية موالية ألنقرة،  ذكرته وسائل 
وقد حضر االجتماع املنعقد في والية 
قادة  تركيا،  جنوبي  عنتاب(  )غازي 
إلى  باإلضافة  الوطني  اجليش  مرتزقة 
االئتالف السوري املعارض املوالي ألنقرة، 
وبحضور مسؤولني عسكريني وأمنيني 
خمس  مدة  االجتماع  واستمر  أتراك، 
مت  ما  بحسب  فقط،  دقيقة  وأربعني 
تسريبه من قبل وسائل اإلعالم، والذي 
لم يحظ فيه املرتزقة بحق الكالم، بل 
كانت مهمتهم تقتصر إلى االستماع 
ألوامر وتعليمات قادتهم  احملنكني من 
االستخبارات، واجليش التركي، ترك هذا 
االجتماع الطارئ، الذي عقدته أنقرة مع 

مرتزقتها عدة إشارات استفهام؟

أبرز ما جاء في االجتماع

في  األوضاع  لـ«ضبط  االجتماع  جاء 
فصائل  تديره  الذي  السوري،  الشمال 
مرتزقة اجليش الوطني، والقضاء على 
وتشكيل  املوجودة،  األمنية  الفوضى 

الفصائل«،  لهذه  عسكرية  مرجعية 
وفق ما كشفه مصدر مطلع مقرب 
حضرت  التي  الفصائل،  بعض  من 
االجتماع، لـصحيفة »العربي اجلديد«، 
لضبط  خطة  وضع  إلى  باإلضافة 
التي  املناطق،  في  واالستقرار  األمن 
حالة  بعد  »اآلمنة«،  بـ  تركيا  سمتها 
من  مؤخراً  شهدتها  التي  الفوضى 
املرتزقة  فصائل  بني  اقتتال  حاالت 
مرتزقة هيئة حترير  وتدخل  أنفسهم، 
الشام ومساندتها لبعض الفصائل كـ 
)احلمزات والعمشات( وسيطرتها على 
مساحات واسعة، كما ذكرت املصادر 
التي وصفتها صحيفة العربي اجلديد 

بـ »املطلعة«.
بفرض عقوبات على  أنقرة هددت   إن 
فصائل  من  أوامرها  يتجاوز  من  كل 
التركي  اجلانب  وهدد  وقادتها،  املرتزقة 
يدخل  فصيل  قائد  كل  مبحاسبة 
أخرى،  فصائل  مع  عسكري  باقتتال 
كما طلبت إخراج مقرات الفصائل من 
وبحسب  السوري،  الشمال  في  املدن 
أيضاً  التركي  اجلانب  طلب  املصدر، 
من ممثلي الفصائل »عدم الترتيب مع 
مع  التنسيق  بدون  خارجية  جهة  أي 
املشاكل  وحل  االستشارية،  الهيئة 

أو  املؤسسات  خالل  من  املنطقة  في 
الفيالق أو الهيئة االستشارية، وعدم 

االحتكام ألي جلنة أخرى«.

اإلسالمي  اجمللس  األتراك  عدَّ  فيما   
»أالَّ  »مرجعية للجميع«، على  السوري 
طالب  كما  الفصائل«،  بني  يتدّخل 
حل  الفصائل  من  التركي  اجلانب 
ثائرون،  »عزم،  العسكرية  التشكيالت 
والفتح املبني«، باإلضافة إلى الفصائل 
الفيالق  ضمن  واالندماج  الصغيرة، 
الثالث التابعة ملرتزقة اجليش الوطني. 

مبصادرة  الفصائل  قادة  هددت  كما 
ثرواتهم وأموالهم، التي جمعوها في 
حال لم يتم االنصياع ألوامرها، حيث 
وقاطع  حاسم  بشكل  األتراك  حتدث 
صاحبة  هي  أنقرة  بأن  حازمة،  وبلغة 
الكلمة والقول األخير في املنطقة، وما 
أي  دون  التنفيذ  سوى  الفصائل  على 

اعتراض. 

ما هو مخطط أنقرة

يرى مراقبون: إن دولة االحتالل التركي 
أرادت من هذا االجتماع فرض هيمنتها 
الكاملة على فصائل املرتزقة، وجعلهم 
كيفما  حتركهم  الدومينو  كأحجار 
جماح  كبح  إلى  هدفت  كما  أرادت، 
»الفيلق الثالث«، املنضوي في صفوف 
إلى  والتوجه  الوطني،  اجليش  مرتزقة 
األمريكان، بحسب تسريبات إعالمية، 
كشفها موقع )أورينت نت( املعارض، 
)أورينت نت( ملالكها  موقع  أكد  كما 
قادة  وبَّخت  تركيا  »إن  عبود،  غسان 

دور  عن  تكلموا  الذين  الفصائل، 
مرتزقة  بهجوم  التركية  اخملابرات 
على  وسيطرتها  الشام  حترير  هيئة 
لتبرئة  جاء  االجتماع  هذا  وأن  عفرين، 
نفسها من هذه االدعاءات، وخصوصاً 
إن تركيا تدفع ماليني الدوالرات لدعم 
مرتزقة اجليش الوطني، فيما األخير لم 
يستطع الصمود لساعات أمام هجوم 
الهيئة«، ويرى مهتمون بالشأن التركي، 
إن هذا االجتماع جاء لتأكيد أنقرة على 
الفصائل التي تدعمها فرض السمع 
التطورات  بعد  وخصوصاً  والطاعة، 
السياسة  شهدتها  التي  األخيرة 
وعن  دمشق،  حكومة  جتاه  التركية 
نية أنقرة بالتوجه إلى دمشق وتفعيل 
انتهاء  بعد  السياسية  اللقاءات 
البلدين،  بني  االستخباراتية  اللقاءات 
»القدس  صحيفة  كشفته  ما  وهذا 
لم  معارض  مع  لقائها  بعد  العربي«، 
تصفح عن اسمه، أكد عن نية أنقرة 
للتحضير عن لقاءات في نطاق ضيق 
املدعومة  املعارضة  كما وصفتها بني 

تركياً مع حكومة دمشق، خالل الفترة 
القريبة القادمة، بعد انتهاء التنسيق 
تركيا  بني  واالستخباراتي  األمني 
وحكومة دمشق ونية البلدين للتوجه 
إلى الشق السياسي، ومن هذا املنطلق 
البيعة  ألخذ  جاء  االجتماع  إن  يتبني 
املرتزقة،  قادة  من  والطاعة  بالسمع 
وفعل ما يلي عليهم أسيادهم األتراك، 
في  الشعبي  الرفض  بعد  وخصوصاً 
الشمال السوري للتصريحات التركية 
إلى  للتوجه  أنقرة  نية  تؤكد  التي 
دمشق، ويعج الشمال السوري احملتل 
الفصائل  بعشرات  تركيا  قبل  من 
هذه  وتعد  العسكرية،  والتشكيالت 
خطورة  األماكن  أكثر  من  املناطق 
املدنيني بحسب منظمات  على حياة 
بني  االقتتال  حاالت  بسبب  عاملية، 
الفصائل املتكررة بشكل دوري، فضالً 
اخلطف،  وحاالت  األمني  الفلتان  عن 
اخملدرات  وانتشار  بالبشر  واإلجتار 

وجتارتها، وغيرها الكثير من األسباب.

لنبدأ باحلقائق واألرقام احمللية؛ لتبديد 
يراهن  الذي  السائد،  التمني  تفكير 
على فوز ما يسمى )جبهة املعارضة( 
في االنتخابات املقبلة، قبل كل شيء، 
الدستور  أنقرة  في  النظام  انتهك 
القائمة  والدولية  احمللية،  والقوانني 
مرات عديدة لدرجة أنه ال يلك رفاهية 
خسارة االنتخابات، وتسليم السلطة 
ببساطة إلى خليفته، قد يواجه رجب 
أحكام  عدة  ووكالؤه  أردوغان  طيب 
النظام  فإن  وهكذا،  املؤبد،  بالسجن 
الطبقات  متعددة  استراتيجية  لديه 

للفوز في االنتخابات.

االنتخابية  الهندسة  تتراوح  أوالً:   
بأكمله،  االنتخابي  النظام  تدبير  بني 
الذي يشمل البيروقراطية االنتخابية، 
والدوائر االنتخابية، والقوانني واألنظمة 
للبيروقراطية  ستكون  الصلة،  ذات 
تعني  فتم  رئيسة،  أهمية  االنتخابية 
قضاة موالني للنظام في اجمللس األعلى 
)محرم  اجمللس  رئيس  لالنتخابات، 
أكايا(، هو القاضي السامي الذي كان 
للقيادة  األعلى  اجمللس  قرار  في  رائداً 
بالتصويت على اإللغاء في املركز األول 

من انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، 
)أكرم  املعارضة  مرشح  بها  فاز  التي 
آذار 2019م استجابة  أوغلو( في  إمام 
لطلب النظام األحمق، سيتألف رؤساء 
القضاة،  كبار  من  االنتخابية  اللجان 
النظام،  قبل  وجميعهم معينون من 
االقتراع  صناديق  ستكون  وهكذا 
السيطرة  حتت  االنتخابية  واللجان 
أخرى،  ناحية  من  للنظام،  املباشرة 
االنتخابية  واللجان  للمجلس  يكن 

رفض املرشحني بأي ذريعة، بل ويكنهم 
رفض ترشيح بدائل بدال من املرفوضني؛ 
ما يترك أحزاب املعارضة بدون مرشحني 
في العديد من الدوائر االنتخابية غير 
االنتخابات  في  املشاركة  على  قادرة 
فيما  أما  معينة،  انتخابية  دائرة  في 
يتعلق بفرز األصوات، فقد دخل اجمللس 
عمومية  شركة  مع  شراكة  في 
والبرمجيات!  الدفاع  في  متخصصة 
كرة  إلى  حاجة  هناك  توجد  ال  حيث 

سحرية للتنبؤ بالنتيجة احملتملة.

في  ما  كل  النظام  سيفعل  ثانيا:   
استقطاب  على  للحفاظ  وسعه 
واستخراج  فعلياً،  وتعميقه  اجملتمع 
خطوط الصدع القائمة بني املواطنني 
إن  غولن،  وأنصار  والكرد  العلمانيني 
في  صويلو  سليمان  وجود  استمرار 
املرؤوس  تعني  وإعادة  الداخلية  وزارة 
بوزداغ( في  )بكير  الراديكالي ألردوغان 
العدل مؤشرات قوية للسيطرة  وزارة 
وبناًء  والبلد،  النظام  على  بإحكام 
املسلحة  العصابات  ستكون  عليه 
شبه الرسمية التابعة للنظام جاهزة 

للعمل في أيام االنتخابات.

الناخبني،  ثلث  النظام  يتلك  ثالثاً:   
يفعله،  أو  يقوله  عما  النظر  بغض 
الئحة  رأس  على  أردوغان  حزب  اليزال 
التصويت، ستكون احلملة االنتخابية، 
بشكل  النظام  صالح  في  أخرى  مرة 
إلى  الوصول  شكل  في  عادل،  غير 
مصدر املعلومات الرئيسي لألتراك عبر 

السيطرة على القنوات التلفزيونية.

التي  املعارضة  جبهة   رابعاً: فوضى 

أي  للكرد  املعادية  جيناتها  متنع 
جبهة مشتركة قوية، في هذا اإلطار 
على  الكبير  الضغط  سيستمر 
بال هوادة،  الديقراطي  الشعوب  حزب 
احلظر،  خلطر  يتعرض  احلزب  فاليزال 
عن  نائبا  عشر  أربعة  عزل  وإجراءات 
حزب الشعوب الديقراطي على أهبة 
االستعداد في قاعة البرملان، سيواجه 
)كمال  احملتملني  املرشحني  أحد 
كليجدار أوغلو( عقبات هائلة للتغلب 
ألنه  الثانية،  اجلولة  في  أردوغان  على 
الكردي،  التصويت  من  أقل  يكون  قد 
الصراع  مخاطر  ستظل  أخيراً 
عسكرية  ملغامرة  وكذلك  الداخلي، 
إلثارة  كبيرة  أكثر  أو  واحدة  خارجية 
املشاعر الوطنية والتأثير على الناخبني 
وتخويفهم والتالعب بهم؛ ما يسمح 
بتأجيل  حتى  التطرف  حاالت  في 
بها   الفوز  منظور  كان  إذا  االنتخابات 

قامتا متاماً.

جنكيز أكتار/ أحوال تركية     

األخيرة،  اآلونة  في  جديدة  تغييرات 
ظهرت في الساحة السورية، وخاصة 
إبراز  منها  الشمالية،  املنطقة  في 
الشام« قوة مهيمنة في  »هيئة حترير 
املنطقة، وتفاهمات ومساومات، منها 
يوم  كل  تظهر  اخلفي،  ومنها  العلني 
والتركي،  وأنقرة  دمشق  حكومة  بني 
في  يصب  ال  كله،  ذلك  أن  شك  وال 
إن من  مصلحة الشعب السوري، بل 
شأنها القضاء على ما تبقى من سوريا 

جغرافيا، واجتماعيا، واقتصاديا.

 )دفع تركيا ملرتزقة »هيئة حترير الشام« 
اإلدارة  مناطق  حدود  على  لالنتشار 
يأتي في  تركي قدمي،  الذاتية مخطط 
إطار التناغم األخير بني النظام التركي 
وحكومة دمشق، وهدفه إضعاف اإلدارة 
الذاتية(، هكذا يرى السياسي فرحان 
للنصرة  األخير  التحرك  عيسى  حج 
بتوافقات مع تركيا، ودعم وتغطية لها.

سوريا  حلزب  العام  اجمللس  رئيس 
فرحان  الفرات،  إقليم  في  املستقبل 
حج عيسى، وفي حديث لوكالة أنباء 
هاوار، حتدث عن التغييرات األخيرة، التي 
وخاصة  السورية،  الساحة  شهدتها 
مساعي  عقب  الشمالي،  جزئها  في 
دمشق،  حكومة  مع  التركي  التقارب 
وما تاله من انتشار »هيئة حترير الشام 
املناطق  سابقاً(« في  النصرة  )جبهة 

السورية احملتلة تركياً.

تركيا تبحث عن آليات للضغط 
على اإلدارة الذاتية

في سياق حديثه عن التدخل التركي 
في الشأن السوري، قال حج عيسى: إن 
»الدولة التركية كانت تعمل على عدة 
اجتاهات منذ بداية األزمة؛ أوالً التدخالت 
فصائل  على  واالعتماد  العسكرية، 
السياسية  التوجهات  ذات  املرتزقة، 
على  االعتماد  يعني  منها،  القريبة 
اإلسالم السياسي اإلخواني، لكي تكون 

التغييرات ضمن منظورها السياسي 
في منطقة الشرق األوسط«.

وأضاف عيسى: »نفذت تركيا تدخالت 
عسكرية، لكن لم تستطع أن تقضي 
على طموح الشعب السوري عموماً، 
سوريا،  وشرق  شمال  في  وباألخص 
وحتديداً قوات سوريا الديقراطية واإلدارة 
الديقراطية،  التوجهات  ذات  الذاتية، 
الشعب  تطلعات  عن  تعبر  التي 
السوري في العيش املشترك والتعايش 
السلمي، وغيرها من أمور نحن بأمس 
اإلدارة  من خاللها  أرادت  إليها،  احلاجة 

أن تصبح منوذجاً للسوريني كلهم«.

أن  إلى  السوري،  السياسي  وأشار 
تركيا ماضية في مخططها، وهددت 
»لكن  األخيرة  الفترة  في  املنطقة 
االجتياح  الراهنة جعلت من  الظروف 
الدولة  أوالً  أسباب؛  لعدة  صعباً،  أمراً 
على  احملاربة  تستطيع  ال  التركية، 
جبهتني؛ ألنها حتارب اآلن في كردستان 
اجلنوبية، وهناك مقاومة جبارة لقوات 
الكريال، التي تدافع عن القيم اجملتمعية 

لشعوب الشرق األوسط«.

الثاني،  السبب  أن  عيسى،  حج  ورأى 
الضوء  تلق  »لم  كونها  إلى  يعود 
في  املتدخلة  األطراف  من  األخضر 
أو  روسيا  كانت  إن  السوري،  الشأن 
أميركا، بالتالي بحثت تركيا عن آلية 
سوريا  قوات  على  للضغط  أخرى، 
وبالتالي  الذاتية  واإلدارة  الديقراطية، 
وعدم  اليأس،  من  حالة  في  وضعها 
التي  املسّيرات،  خالل  من  االستقرار 
تستهدف املدنيني والكوادر السياسية 
والعسكرية، التي كان لها الدور األبرز 

في هزية داعش، باإلضافة إلى جتييش 
باجليش  املسماة  املرتزقة  العناصر 
املرتبطة  األسماء  وجتييش  الوطني، 
بالتوجهات اإلرهابية، واالرتزاقية للدولة 
التركية، التي تقصف مناطق الشهباء 

وكوباني والشريط احلدودي«.

مخطط جديد – قدمي

ومضى السياسي فرحان حج عيسى 
»هذا  إن  بالقول:  حديثه  سياق  في 
وهو  تريد،  عما  تركيا  يكف  لم  كله، 
وبالتالي  الذاتية،  اإلدارة  على  القضاء 
الديقراطية  التوجهات  تغيير منحى 
في عموم سوريا، فوصلت إلى نقطة 
وهي  أخرى،  مخرجات  عن  البحث 
التناغم مع النظام في دمشق؛ بهدف 
التغيير  على  والقضاء  عليه،  اإلبقاء 
الذي  األمر  سوريا،  في  الديقراطي 
سينعكس على الدول اجملاورة لسوريا، 
وباألخص الدولة التركية، التي تعيش 
تخوضها  التي  املعارك،  جراء  معاناة 

واألزمة االقتصادية«.

مع  التناغم  خالل  »من  قائالً:  وأضاف 
من  اخلروج  تركيا  تريد  دمشق،  نظام 
من  تبتغيه  ما  إلى  والوصول  أزماتها، 
األمن،  وزعزعة  احلصار  فرض  خالل 

واالستقرار في هذه املنطقة«.

أطراف  جانب  إلى  »تركيا  إن  وأوضح: 
سوتشي؛ إيران وروسيا والنظام، تبحث 
اخملطط  هذا  لتنفيذ  أخرى  آليات  عن 
جبهة  تشجيع  وهو  القدمي،  اجلديد 
النصرة، التي غيرت اسمها إلى أسماء 
مرتبطاً  تنظيماً  تبقى  لكنها  أخرى، 
العاملي،  باإلرهاب  املعروف  بالقاعدة 

وداعش هو جزء من هذه الذهنية«.

ويأتي هذا التغيير أو التحرك التركي، 
بحسب حج عيسى، »بعد أن كشفت 
حقيقة الفصائل، التي اعتمدت عليها 
تركيا، وعاثت فساداً في املناطق احملتلة، 
وخاصة في عفرين، كما خرجت الكثير 

من التقارير األممية، التي أصبحت تشير 
التي  والتجاوزات،  اجلرائم  هذه  إلى 
ترتكب بحق شعبنا في تلك املناطق، 
على الرغم من أن األمم املتحدة تتقرب 

لهذه القضية لألسف بكل خجل«.

إفراغ إدلب وتسليمها

وفي قراءة ألهداف تركيا من وراء االعتماد 
السياسي  قال  الشام«،  »حترير  على 
أن  حتاول  »تركيا  عيسى:  حج  فرحان 
تتخلص من هذه الفصائل، واالعتماد 
على فصيل واحد، وهو جبهة النصرة؛ 
الوكالة  الراية بحرب  رافع  لتكون هي 
اخلاصة بالدولة التركية، بعد أن فشلت 
كما  أخضر،  ضوء  على  احلصول  في 
سيؤدي هذا إلى تفريغ إدلب في املرحلة 
القادمة؛ لكي يتم تسليمها للنظام 
أطراف  بني  الثالثية  احلوارات  من خالل 
أستانا، والثنائية بني النظام السوري، 

والتركي«.

وعّبر عن اعتقاده: أن »إدلب في املرحلة 
التسليم  بازار  في  ستكون  القادمة 
واالستالم بني النظام وتركيا، باإلضافة 
اإلرهابي،  الفصيل  هذا  تشجيع  إلى 
مع  التماس  خطوط  على  يكون  أن 
وحتريضه  الديقراطية،  سوريا  قوات 
على معارك قد تكون مؤذية أكثر من 
االعتقاد  حسب  األخرى،  الفصائل 
الذاتية  اإلدارة  على  للضغط  التركي، 
سوريا  جمللس  السياسية  والتوجهات 
الديقراطية، الذي يحاول أن يعتمد على 
آلية احلوار السوري حلل األوضاع، وجعل 
للحوار  طاولة  الذاتية  اإلدارة  مناطق 
للغيارى من الشعب السوري، والقوى 
حوار  في  حاضرة  لتكون  الديقراطية 
وطني شامل، للبحث عن هوية وطنية 
الفرعية  الهويات  احترام  مع  جامعة، 
األخرى ملكونات الشعب السوري، هذا 
ما حتاول أن تصل إليه الدولة التركية«.

اإلدارة الذاتية مطالبة 
باالستمرار واجلهوزية

اإلدارة  أن  عيسى،  حج  فرحان  رأى 
التغييرات  هذه  مواجهة  في  الذاتية 
ضمن  بالعمل  االستمرار  إلى  بحاجة 
بداية  منذ  تبنته  الذي  الثالث،  اخلط 
تشجيع  خالل  من  السورية  األزمة 
السلمي  والتعايش  السياسي،  احلل 
على  والعمل  للسوريني،  واملشترك 
متتني أواصر األخوة بني املكونات، وهناك 
تكون  أن  املفروض  من  خدمية  قضايا 
لتلبية  كاملة  جهوزية  على  اإلدارة 
احتياجات اجلماهير والشعب في هذه 
املنطقة، لتكتمل اللوحة السياسية 
إلى جنب  والديقراطية واإلدارية جنباً 
لقوات  النضالي  بالعمل  االرتقاء  مع 
على  تكون  وأن  الديقراطية،  سوريا 
البالء عن هذه  لدفع  االستعداد  أهبة 

املنطقة وسوريا جميعاً«.

كما أكد على أهمية: »أن يتطور احلراك 
الديقراطية  سوريا  جمللس  السياسي 
مع  أعمق،  دبلوماسية  عالقات  إلى 
الصورة  لتوضيح  الدولية  األطراف 
حالة  من  الذاتية  باإلدارة  واالرتقاء 
أمنية، وعالقات عسكرية إلى عالقات 
سياسية، واحلصول على اعتراف دولي 
بالواقع املعاش حالياً في هذه املنطقة، 
إلى  دولية  شرعية  على  حتصل  وأن 
من  بها  حتظى  التي  الشرعية،  جانب 

قبل سكان املنطقة«.

أن  على  السوري،  السياسي  وشدد 
اإلدارة مطالبة أيضاً بتوضيح الصورة 
السيئة للممارسات، التي ترتكب بحق 
الشعب السوري في املناطق، وخاصة 
إلى  الفتاً  تركيا،  ترتكبها  التي  احملتلة 
أن »تركيا حتاول تغيير أسماء هؤالء من 
خالل تشكيل عسكري جديد بلباس 
تعتمد  لكنها  وأسماء جديدة  جديد، 
نفسه،  االرتزاقي  اإلرهابي  اجلذر  على 

والعناصر واملكونات نفسها«.

تدريبات  أكبر  إجراء  فرنسا  تعتزم 
عسكرية خالل عام 2023 مبشاركة 12 
ألف جندي، مبن فيهم قوات من حلف 
األطلسي، في النصف األول من العام 
هيئة  في  قائد  أعلن  حسبما  القادم، 

األركان املشتركة.

القوات  انتشار  وحدة  قائد  وحسب 
لدى األركان املشتركة الفرنسية، إيف 
على  ستركز  التدريبات  فإن  ميتاير، 
أجنبية  دولة  ضد  كبير  نزاع  خوض 
على  التدريبات  وستأتي  محددة،  غير 
في  الروسي  العسكري  التحرك  وقع 
هذه  تبدأ  أن  يكن  والتي  أوكرانيا، 

التدريبات في شباط من هذا العام.

وقال ميتاير: إن »السياق اجليوسياسي 
أن  أضاف  لكنه  التدريبات«،  هذه  يبرر 
وتلت   ،2020 منذ  إعدادها  بدأ  اخلطة 
مراجعة فرنسية استراتيجية نشرت 
ضرورة  هناك  إن  مضيفا   ،2017 عام 
االستعداد لنزاع كبير، مبينا في الوقت 
عليها  أطلق  التي  التمارين  أن  ذاته، 
أوروبية  دوال  »أوريون«، ستضم  تسمية 
في حلف شمال األطلسي هي أملانيا، 
وبريطانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، وإسبانيا، 

إضافة إلى الواليات املتحدة.

قائد وحدة انتشار القوات لدى األركان 
ميتاير«،  »إيف  الفرنسية  املشتركة 
أضاف أن التدريبات ستكون في البحر 

عملية  هناك  سيكون  املتوسط، 
برمائية، وجسر جوي في جنوب فرنسا، 
البحرية قرابة  ويشارك في العمليات 
بني  الفترة  آالف عسكري، في  سبعة 
فيما  القادم،  أيار  واوائل  شباط،  أواخر 

لنزاع  محاكاة  في  اجلنود  سيشارك 
جوي وبري، يتضمن نشر ما يصل إلى 
فرنسا،  شمال  في  12 ألف عسكري 
برية  مكونات  »أوريون«  وستشمل 
الى  إضافة  وفضائية  وجوية  وبحرية، 
حرب إلكترونية، وعمليات مدنية مثل 

اإلسعافات والنقل.

يذكر: إن اجليش الفرنسي، يحتل املرتبة 
في  جيشا   140 أقوى  بني  السابعة 
العالم، ويتلك قوات جوية تصنف في 
القوات  ومتتلك  عامليا،  الثامنة  املرتبة 
اجلوية الفرنسية ألفاً و57 طائرة حربية، 
اعتراضية،  بينها 269 مقاتلة وطائرة 
عشر  أقوى  بني  مقاتالتها  قوة  جتعل 

طائرات مقاتلة في العالم، و118 طائرة 
تدريب،  طائرة  و169  عسكري،  نقل 
خاصة،  مهام  طائرة   46 إلى  إضافة 
عامليا  السادسة  املرتبة  في  جتعلها 
من  النوع  هذا  متتلك  التي  الدول،  بني 

الطائرات احلربية.

الفرنسية  اجلوية  القوات  وتضم 
أسطوالً من طائرات التزود بالوقود في 
اجلو، عدد طائراته 23 طائرة، ويجعلها 
بني أضخم ثالثة أساطيل طائرات من 
هذا النوع في العالم، أما قوة املروحيات 
بينها  الفرنسية تضم 432 مروحية، 
موقع  حسب  هجومية،  مروحية   69

“غلوبال فير بور” األمريكي. 

اجتماع ِعنتاب انصياع ألوامر األسياد

نظام أردوغان أعّد استراتيجية خطيرة للفوز في االنتخابات

ية عام 2023 يبات عسكر فرنسا: االستعدادات قائمة إلجراء أكبر تدر

سياسي سوري: َنْشُر »النصرة« مخطط تركي قديم –جديد
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عصام عيسى/ إعالمي

بشن  التركية  الفاشية  دوائر  تستمر 
تهديدات واتهامات ضد مناطق شمال 
وشرق سوريا، واملناضلني الكرد، السيما 
الذي ضرب إسطنبول،  التفجير،  بعد 
في سياسة باتت واضحة لدى األوساط 
لتمثيليات  واإلعالمية،  السياسية، 
يروج لها أردوغان عسى أن تكون طوق 
األزمات  ومن  االنتخابات،  قبل  له  جناة 

املسبب لها.

للمزاعم  متابع  أو  ملراقب،  مجال  ال 
أن  إال  التركية،  الفاشية  والدعاية 
يالحظ على الدوام، أنها تتبنى قوالب 
جاهزة، سواء في تعاطيها مع التاريخ، 
ردها  مستوى  على  أو  وحتريفاً،  تزويراً 
من  من خالل جملة  املناهضني،  على 
مسبقاً،  واجلاهزة  املعدّة  االتهامات 
»األمن  مزاعم  بالطبع  رأسها  وعلى 

القومي«.

واملتهم  واملمثل،  املسرحية  خشبة 
هو  والهدف  طبعاً،  جاهزة  والتهمة 
حصل  ما  وهذا  ومناضليهم،  الكرد 
وسط  ضرب  تفجير  بُعيد  مجدداً 
إسطنبول قبل يومني. وكما هو متوقع، 
سارعت دوائر الفاشية التركية، وعلى 
إلى  داخليته،  ووزارة  أردوغان،  رأسها 
الكردستاني،  العمال  حزب  اتهام 
ووحدات حماية الشعب، وحزب االحتاد 
الديقراطي، وقوات سوريا الديقراطية، 
من كل حدب وصوب، وخلطت احلابل 
بالنابل حول اتهام الكرد، لعل التهمة 
تطرق  وقت  في  جناة  طوق  تشكّل 

االنتخابات أبواب تركيا.

بتنا  للسخرية،  مثيرة  مفارقة  وفي 
معتادين عليها من إدارة أردوغان، وغيرها 
من دوائره الفاشية، عبر سرعة كشف 
اجلهة املنفذة، والشبهة حول انتمائها، 
وأصلها أيضاً، لكن أياً كانت منطقتها، 
تدرّبت في  أي عرق، فهي سورية  ومن 
كوباني وعبرت من عفرين، فأي دهاٍء، بل 

غباء هذا، يا أردوغان؟

فأردوغان يريد ضرب أكثر من عصفور 
بحجر! سيتعثر برؤياه ال محالة، وهو 
»امرأة«  املنفذة  إن  يقول:  عندما  أنه 

فهو يستهدف إجنازات املرأة، ال سيما 
بعد انتشار شعار »املرأة، احلياة، احلرية«؛ 
نتيجة االنتفاضة في شرق كردستان 
وإيران، وعندما يقول: إنها »سورية« فهو 
يستهدف الالجئني السوريني في تركيا، 
وعندما يقول: إنها قدمت، وتدربت في 
»كوباني، عفرين«، فذلك لشن هجمات 
على شمال وشرق سوريا، وعندما يقول: 
يقف  الكردستاني«  العمال  »حزب  إن 
وراء التفجير، فهو يعبر عن هزيته في 
مقاومة  أمام  املشروع  الدفاع  مناطق 

الكريال.

أياً تكن أكاذيبه وتلفيقاته، فالغاية هي 
قرب االنتخابات، واألزمات، التي تسبب 
داخلياً  التركية  والفاشية  هو  بها، 

وخارجياً.

الدفاع  قوات  نفت  احليثيات،  وفي 
الديقراطية،  سوريا  وقوات  الشعبي، 
جانبها  من  الشعب  حماية  ووحدات 
التفجيرات،  هذه  وراء  الوقوف  قطعياً 
من  واملستغرب  واملثير  الواضح  لكن 
قرابني على  يُقدَّمون  املدنّيني  أن  األمر، 

مذبح سلطة، وفاشية أردوغان.
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شمال  في  جرت  التي  اجلرائم  أهوال  من 
العراق، )باشور كردستان حالياً أو منطقة 
األهوال  تلك  بعض  البعث(،  أيام  الذاتي  احلكم 
أربيل  محافظ  تعرض  مثل  بنفسي،  عايشتها 
)إبراهيم زنكنة(، املتجه من مسكنه على طريق 
اغتيال  محاولة  إلى  احملافظة،  مبنى  إلى  كركوك، 
في  نفسه  التوقيت  وفي  يده،  في  بجروح  أصابته 
وزعموا  شباب،  بسجناء  جاؤوا  الثاني،  األسبوع 
علناً،  نفسه  املكان  في  وأعدموهم  اجلناة،  أنهم 

وفي الوقت نفسه تولت اجلرافات بهدم بيوتهم.

وليس  ضحايا،  كانوا  هؤالء  أن  اجلبل،  مذياع  حتدث 
لهم أي دخل مبا حدث، وأن من قام بهذه العملية 
املذياع،  خالل  من  حدث  عما  حتدثوا  والذين  آخرون، 
واحلكايات كثيرة، والتي سمعتها من أصدقاء أثق 
ترقى  والتي  اجلرائم  وإلى بعض تلك  في صدقهم، 
إلى جرائم اإلبادة اجلماعية الكاملة، والتي حترمها 
املواثيق الدولية، لكن لعبة املصالح حينئذ جعلت 
اآلذان تصم عن صراخ املعذبني، واألعني اجلبانة هي 
املصالح،  تلك  ملعونة  الرؤية،  عن  عميت  األخرى 
وإلى  بسببها،  إنسان  أنه  ينسى  من  كل  وملعون 
مؤملة  ذكرى  تكون  أن  وأمتنى  احلكايات  تلك  بعض 

ملن كان في قلبه بقية من شعور.

كتابي  مقدمة  في  ذكرت  األولى(:  )احلكاية 
)العم  مع  أيضاً( حكايتي  وعراقيون  نعم  )أكراد 
اإلسكاني  اجملمع  في  يقطن  كان  والذي  قادر( 
تهجير  مت  لقد  أربيل(،  من  بالقرب  تبة  )قوش  في 
سكان هذا اجملمع جبراً من احلدود العراقية إلى هذا 
اجملمع، وهو عبارة عن مساكن إسمنتية متالصقة، 
بيئة حتمل مزروعاتهم  أن كانوا يعيشون في  بعد 
بعيداً  قسراً  هّجروهم  القدم،  منذ  وأشجارهم 
ذكرياتهم  عن  بعيداً  وكذلك  أسالفهم،  قبور  عن 
وطبيعة معيشتهم، التي جبلوا عليها، وحرموهم 
من مستقبل أحالمهم، وقبل هؤالء مرغمني بقوة 
قهر السلطة، لكن األمر لم يتوقف عند ذلك احلد، 
إذ في أواخر سبعينات القرن املاضي، طوقوا اجملمع 
باملدرعات، وفتشوا دور اجملمع داراً داراً، وألقوا القبض 
عشرة،  اخلامسة  بني  عمره  يتراوح  من  كل  على 
في  وشحنوهم  العمر،  من  السبعني  إلى  وصوالً 
شاحنات إلى حيث ال يعلم، ومن املصادفات أن أحد 
الذين كانوا لم يصل بعد إلى اخلامسة عشرة من 
العمر، والذي أجريت حواراً معه، قص علّي، أن رجالً 
ممن تنطبق عليه عمر املطلوبني، أن والده توفي في 
للدفن،  يجهزه  أن  عليه  وكان  التفتيش،  مرحلة 
من  إذناً  تأخذ  أن  عليك  األشاوس،  أحد  له  وقال 
غير  األخ  )وطبان  كان  والذي  احلملة،  هذه  قائد 

شقيق لصدام حسني( فاستثناه من االعتقال.

من هذا اجلزء من احلكاية عرفت أن قائد تلك اجلرية 
حسني(،  )صدام  من  مباشرة  بتعليمات  كانت 
الصبي  هذا  متكن  حيث  حدث  ما  واستكمل 
بغداد  إلى  وسافروا  اجملمع،  نسوة  من  بعض  مع 
)صدام(،  لقاء  في  وجنحن  اجلمهوري  القصر  وإلى 
وسمعت  الباب  عند  واقفاً  الصبي: »كنت  يقول 
صدام يرد على شكواهن: »أننت نساؤنا املاجدات، 
والكهرباء،  املياه  لتجدوا  اجملمع  إلى  سترجعون 
عدن  وبالفعل  معاهم«،  شغل  ولنا  رجالكن  أما 
الرجال  أما  اجملمع،  إلى  والكهرباء  املياه  وعادت 
قالوا:  عندما  اجلماعية،  املقابر  تنتظرهم  فكانت 
ساخراً  عليهم  رد  ألف،  مائتي  كانوا  الضحايا  أن 
علي حسن اجمليد: »أنتم تبالغون أنهم كانوا مائة 
يتجاوزا  وأمثاله ممن لم  الطفل  ألف فقط«. هذا 
ما حدث، هل يستطيع أحد من في قلبه بقية من 
القومي،  الشعور  عن  ناهيك  نسيانها؟  إنسانية 
مبا  وتالحماً  تنديداً  يستمر  أن  يجب  كان  والذي 
اجلرائم  بتلك  شبيهة  تطال  حيث  حالياً،  يحدث 

ورمبا ما هو أبشع في شمال سوريا )روج آفا(. 

والذي  املاضي،  جرائم  على  الصامتون  كان  لقد 
املصالح  وراء  يركضون  أسالفهم  إليهم  تعرض 
الدمار  أسلحة  فيه  تطورت  والذي  اآلن  أما  اآلنية، 
تفتك  التي  املسيرة  الطائرات  تلك  مثل  الشامل، 
في  والقاتل  زر،  على  الضغط  خالل  من  باآلمنني 
أحوج  فهم  وغيرها  بعد،  عن  املكيفة  غرفته 
بعض  باقي  وإلى  قوميتهم،  بني  لتضامن 
ذاكرتي  في  معي  تعيش  زالت  ما  التي  احلكايات، 

املنهكة بحكم ظروف أمراض الشيخوخة. 

،،

جرائم القصف بالسالح 
الكيماوي بين اإلدانة 
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رجائي 
فايد

روناهي القاهرة...
ضياء روج آفا  

حسني عبد الرحمن محمد

/ مركز الدفاع عن احلريات 

عندما نتحدّث عن النّخاسني، فالبد أن 
نذكر النّخاس األول أردوغان، الذي مارس 
نطاق،  أوسع  على  واالبتزاز  النخاسة، 
االحتاد  من  طائلة  أمواالً  قبض  لقد 
الالجئني.  إيواء  في  مساعدة  األوروبي 
فطمع في املزيد؛ للتغطية على أزماته 
أمام  األبواب  فتح  مهدداً  االقتصادية، 
هؤالء الالجئني من أجل احلصول على 

مال أكثر. 

شخصية  بنوازع  تصرف  أردوغان  إّن 
والقيم  املصالح  تتجاوز  عدوانّية، 
يعدمون  ال  أمثاله  فإّن  األخالقية، 

واخلروج  السوء  بلغ  مهما  الوسيلة، 
على املألوف واألخالق والقانون من أجل 
حتقيق مصاحلهم، فأردوغان شخصّية 
إشكالية معبأة باألحالم اإلمبراطورية، 
اإلمبراطورية  استعادة  ويحاول 
احلاضر  على  وتطبيقها  العثمانية، 
شعوب  على  وخطاياه  مساوئه،  رغم 

املنطقة كلها. 

استخدم سوريا حالياً لتحقيق أطماعه 
التناقضات مع  واستغالل  العثمانية، 
احللفاء واخلصوم؛ للوصول إلى أهدافه، 
ويبرر غزو شمال سوريا مبحاربة اإلرهاب، 
النصرة  وجبهة  داعش  يقصد  ال  وهو 
وغيرها من التنظيمات اإلرهابية، التي 
سوريا  قوات  بذلك  يقصد  إمنا  يرعاها 
منطقة  بإقامة  ويدّعي  الديقراطية، 
آمنة في شمال شرق سوريا من أجل 
السوريني،  النازحني  توطني ماليني من 
الذين يقيمون في تركيا ويبرم اتفاقيات 
ثّم  ذلك،  أجل  وأمريكا؛ من  روسيا  مع 
يعود، ويهدد بفتح احلدود أمام الالجئني 

ما لم يحصل على املال الكافي.

ال شك أّن استخدام الالجئني هي أسوأ 
يريد  ما  على  للحصول  ابتزاز  عملية 
وكأنهم  ارتزاق،  إلى وسيلة  وحتويلهم 
على  يشاء  كما  بهم  يتصرف  سبايا 
عثمان،  بني  بالط  في  احلرمي  شاكلة 
الغرب  مع  السمسرة  يارس  أردوغان 
ويرفض إعادة الالجئني، بالرغم من أن 
باستثناء  آمنة  باتت  املناطق  معظم 

للسيطرة  تخضع  التي  املناطق، 
العسكرية التركية املباشرة وعمالئها 
من املرتزقة، التي شكلتهم وأسمتهم 
باجليش الوطني احلر الذي يقوم مبهام 
خبيثة في شمال وشمال شرق سوريا، 

نيابة عن أردوغان.

 نعم هذا هو اخلليفة املنتظر، وعاشق 
احلرية  في  ونصيره  السوري،  الشعب 

والديقراطية، أردوغان النخاس األول.

بعد اجتماع بلدية الشعب في الطبقة 
أصدرت  والداخلية  البلديات  بلجنتي 
بلدية الشعب في الطبقة، يوم االثنني 
تعميماً  الثاني،  تشرين   14 املصادف 
ينص على إزالة البسطات العشوائية 
والشارع  الرئيسي  الشارع  على  من 

العريض في مدينة الطبقة.

لسلبية  نظراً  التعميم  هذا  وأصدر 
في  العشوائية  البسطات  ظاهرة 
في  والعريض  الرئيسي  الشارع 
بعض  أن  أيضاً  تُبنّي  حيث  الطبقة، 
يارسون  التجارية،  احملالت  أصحاب 
عمليات اعتداء على األرصفة والشوارع 
وحجز  بضائعهم،  لعرض  والطرقات، 
مساحات أمام محالهم، ملنع األهالي 
أن  بحجة  فيها،  سياراتهم  صف  من 
وحدهم  تخصهم  املساحات  هذه 

فقط.

وهذه الظواهر، تتسبب بازدحام الشوارع 
واألسواق، وخلق حالة من التنافس غير 
واحملالت  البسطات،  باعة  السليم بني 
التجارية، وبني أصحاب احملالت أنفسهم، 
ما يدفع بالبلديات إلى تنفيذ حمالت 

بني احلني واآلخر إلزالتها ومنعها، وإيجاد 
حلول جذرية لالنتهاء منها، والتخلص 

من تبعاتها.

احلد من األزمات املروريّة

اجملمعات  من  قريب  املدينة  وسط  أن 
السكنية التي تضم مكاتب وعيادات، 
يرتادها األهالي، لقضاء حوائجهم، لكن 
وجود البسطات يتسبب بحالة ازدحام، 
بإزعاجات  وتتسبب  حركتهم،  تعّوق 
حادة للقاطنني ولألهالي اجملاورين، جرّاء 
مبكبرات  بضائعهم  على  مناداتهم 

الصوت، جلذب الزبائن.

ملكية  هي  والشوارع  األرصفة 
عليها،  االعتداء  ألحد  يحق  وال  عامة، 

والثقافي  اجلمالي  املظهر  من  وتعد 
املناطق  في  بخاصٍة  والبلدات،  للمدن 
السياحية، لذا فأن ظواهر االعتداءات 
تشّوه  والشوارع،  األرصفة  على 
للمدن،  والسلوكي  اجلمالي  املشهد 

وتخلق أزمات مرورية حادة.

لتلك  السماح  عدم  استدعى  مما 
البسطات، باالنتشار على النحو الذي 
احملال  وأصحاب  لألهالي  مؤرقاً  أصبح 
وللبلدية نفسها، إذ يرفع من أعبائها 
ويضاعف جهودها في تنظيف الوسط 
وتخفيف  وصيانته،  النفايات  من 

الفوضى املرورية فيه.

ملطالب  تلبية  القرار  هذا  وجاء  كما 
الظاهرة،  هذه  بإنهاء  املنطقة  أبناء 
عن طريق اتخاذ إجراءات إلزالة تعديات 
وسط  شوارع  على  البسطات  باعة 
تعّوق  التي  بسطاتهم  وإزالة  املدينة، 
حركة مرور املشاة والسيارات، وتعرّض 
حياة املواطنني للخطر إلعاقتها حركة 

املشاة.

كما ولفت األهالي إلى ضرورة أن تنظر 

البلدية لألمر من زوايا مختلفة، بحيث 
البسطات  باعة  أن  إلى  فيها  تنتبه 
يسترزقون من عملهم هذا، لذا يجب 
أن تخصص موقعاً لسوق البسطات، 
يرتكبونها  التي  ما يحد من اخملالفات 
على  الضغط  ويخفف  األهالي  بحق 
ويسهم  والشوارع،  األرصفة  بنية 

بتنشيط األسواق.

مدينة  في  الظاهرة  هذه  انتشار  ومع 
الطبقة أظهرت البلدية مؤخراً تعميماً 
ينص بإزالة البسطات العشوائية من 
وسط املدينة، وحول هذا املوضوع صرّح 
الشعب في  لبلدية  املشترك  الرئيس 
الطبقة »عبد العزيز املصطفى« ملوقع 

اإلدارة الذاتية الرسمي وقال: »إنَّ الهدف 
من هذا التعميم هو تخفيف االزدحام 
املدينة  وشوارع  أسواق  ضمن  احلاصل 
بسبب كثافة البسطات العشوائية«.

ونّوه املصطفى إلى أنَّ بلدية الشعب 
وهو  مخصص  موقع  بتجهيز  قامت 
»مدرسة الصناعة« لترحيل البسطات 

العشوائية إليه.

ختاماً، أوضح الرئيس املشترك لبلدية 
التعميم  بأنَّ  الطبقة،  في  الشعب 
اجمللس  بعد مطالبات عديدة من  جاء 
للطبقة  املدنية  اإلدارة  في  التنفيذي 

ودور الشعب والكومينات.

جمللس  التابعة  احملروقات  إدارة  ستوزع 
مازوت  مادة  سبي،  كري  مقاطعة 
التدفئة على املهجرين من املقاطعة 
فيما  القادم،  األسبوع  في  احملتلة 
العاملة  الدولية  املنظمات  أحجمت 
عن  سبي  كري  مهجري  مخيم  في 

اإليفاء بالتزاماتها جتاههم.

وقالت الرئيسة املشتركة إلدارة مخيم 
احلسن«  »عزيزة  سبي،  كري  مهجري 
اإلنسانية  املنظمات  تأّخر  »مع  إنه: 
في  ونداءاتنا  ملطالبنا  باالستجابة 
الشتوية،  املستلزمات  بتوزيع  اإلسراع 
اخمليم  في  األسر  بعدد  جداول  جهزنا 
وقدمناها جمللس مقاطعة كري سبي 
املهجرين  على  احملروقات  مادة  لتوزيع 

أسوةً باألهالي خارج اخمليم«.

»توزيع املازوت سيتم في 
األسبوع القادم«

بدورها، أوضحت إدارة احملروقات مبجلس 

أنهوا  أنهم  سبي  كري  مقاطعة 
احملروقات  مادة  لتوزيع  استعداداتهم 
وسيتم  اخمليم،  في  املهجرين  على 

التوزيع خالل األسبوع القادم.

سبي،  كري  مهجري  مخيم  ويقطن 
الذاتية  اإلدارة  قبل  من  أُنِشئ  الذي 
لشمال وشرق سوريا، إليواء املهجرين 
الذين هجرتهم دولة االحتالل التركي، 
ملقاطعة  احتاللهم  عقب  ومرتزقتها 
مهجراً،   6450 وريفها،  سبي  كري 
يتوزعون على 1300 أسرة، منهم أكثر 
من 2000 طفل ال تتجاوز أعمارهم الـ 

12 عاماً.

املنظمات  توزع  لم  آخر،  جانب  من 

الدولية العاملة في اخمليم املساعدات 
على  قبل  من  توزعها  كانت  التي 

املهجرين.

ووزعت املنظمات في 22 تشرين الثاني 
من عام 2021 مدافئ تعمل بواسطة 
الكاز، إال أن املهجرين وجدوا أنها غير 
دعاهم  مما  اخليم،  في  آمنة وخصوصاً 
للعزوف عن استعمالها، بعد أن تسببت 
دعم  ويقتصر  اخليم،  من  عدد  بإحراق 
توزيع اإلسفنج  على  املنظمات حالياً 

والبطانيات واللباس الشتوي.

وقال املهجر »علي اليحيى«، إنهم حتى 
املستلزمات  يستلموا  لم  اللحظة 
تدفئة  مواد  أو  بطانيات  من  الشتوية 

على الرغم من اشتداد البرد.

وأضاف إن: »أطفالهم مع هذا اجلو البارد 
يصابون بالزكام، لعدم وجود بطانيات 
كافية أو املدافئ«، الفتاً إلى أن: »موقع 
اخمليم هو موقع صحراوي، واجلو فيه بارد 

جداً في ساعات الليل«.

»اإلسراع  حديثه:  ختام  في  وطالب 
نظراً  الشتوية،  املستلزمات  بتوزيع 
للظروف الصعبة التي يعيشونها مع 

اشتداد البرد«.

الشواخ«،  »صالح  املهجر،  قال  فيما 
اإلنساني  الوضع  جراء  »يعانون  إنهم: 
تهجيرهم  بعد  الصعب،  واالقتصادي 
تركيا  قبل  من  وقراهم  مدنهم  من 

مصادر  فقدان  إلى  أدى  مما  ومرتزقتها، 
شراء  على  قدرتهم  وعدم  دخلهم 
احتياجاتهم من املستلزمات الشتوية 
وبطانيات  ومحروقات  مدافئ  من 

وغيرها«.

عدم اهتمام املنظمات بأوضاع 
املهجرين

تلتفت  ال  »املنظمات  الشواخ:  وأردف 
الذي  والبرد  الشتاء  دخول  مع  حلالنا 
بأننا  سوى  منهم  نسمع  وال  نعانيه، 
رفعنا قوائم باحتياجات اخمليم وننتظر 
أن  ولدينا معايير ال نستطيع  الدعم، 
نتجاوزها، وهذا الكالم والوعود ال يقينا 

البرد«.

»اإلدارة  حديثه:  ختام  في  وطالب 
الذاتية باالستجابة ملطالبهم بتقدمي 
سِئموا  ألنهم  الشتوية،  املستلزمات 
من وعود املنظمات الدولية العاملة في 

شمال وشرق سوريا«.

وكالة هاوار

األربعاء  يوم  النفط،  أسعار  شهدت 
انخفاضاً  الثاني،  16تشرين  املصادف 
حاالت  ارتفاع  استمرار  مع  طفيفاً 

اإلصابة بكوفيد -19 في الصني. 

برنت  خلام  اآلجلة  العقود  وانخفضت 

دوالراً   93،43 إلى   ،%0،46 أو  سنتاً،   43
العقود  تراجعت  حني  في  للبرميل، 
الوسيط  تكساس  غرب  خلام  اآلجلة 
األمريكي 53 سنتاً، أو 0،61% إلى 86.38 

دوالر للبرميل.

وفي الصني، تؤثر حاالت اإلصابة بفيروس 
كوفيد -19 املتزايدة على املعنويات على 
قيود  تخفيف  في  اآلمال  من  الرغم 
الفيروس هذا األسبوع، مما أثار مخاوف 
الوقود في  الطلب على  انخفاض  من 

أكبر مستورد للخام في العالم.

الثالثاء  يوم  النفط  أسعار  وارتفعت 
املصادف 15تشرين الثاني، بعد تعليق 
إمدادات النفط ألجزاء من شرق ووسط 
خطوط  ملشغلي  وفًقا  مؤقتاً،  أوروبا 

أنابيب النفط في اجملر وسلوفاكيا. 

مركز األخبار- لتنظيم حركة المرور أمام المواطنين بعد أن شكلت تلك البسطات الكثير 
من المشاكل أمام الماّرة عممت بلدية الشعب في الطبقة إزالة البسطات العشوائية 

بشوارع المدينة، ونقلها إلى أسواق مخصصة لها،.

التفجيرات باتت مسرحية، تمتهنها الفاشية 
التركية في محاربة الكرد

يين أردوغان وتجارة الالجئين السور

بلدية الشعب في الطبقة ُتعّمم إزالة البسطات العشوائية من أسواق المدينة

يع مازوت التدفئة على مهجري كري سبي بدءاً من األسبوع القادم... توز

انخفاض أسعار النفط عالمياً بسبب الصين

عزيزة الحسن علي اليحيىصالح الشواخ


