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اإلدارة الذاتية ترفع 
حالة التأهب القصوى 

في مركز لإلصالح 
وتأهيل معتقلي 
داعش بقامشلو...4

اإلدارة الذاتية تصلح ما 
دمره المحتل التركي.... 
إعادة تشغيل منشأة 

توليد كهرباء السويدية...7

النهوض بواقع المنشآت 
الرياضية خطوة في 

الصحيح...10 الطريق 

عن الحرب والغربة 
واألمكنة...6

ما وراء القصف التركي على شمال 
وشرق سوريا؟

المحكمة األوروبية تقبل الدعوى التي 
أقامها القائد عبد اهلل أوجالن 

ضد اليونان

نساء جل آغا: 
حرية القائد ضرورية في 

الراهنة المرحلة 

مجلس كوباني العسكري... تفجير إسطنبول كان ذريعة تركية 
لشرعنة هجماتها على المنطقة

في العشرين من الشهر اجلاري، أعلنت وزارة الدفاع التابعة لدولة 
االحتالل التركي، شن عدوان جديد بهجمات جوية تستهدف مناطق 
شمال وشرق سوريا باإلضافة إلى مناطق من )باشور كردستان(. 

قبلت محكمة حقوق اإلنسان األوروبية الدعوى التي أقامها القائد 
عبد اهلل أوجالن عبر محاميه ضد اليونان... 4

حرمان )21843( طالبًا وطالبة من حق التعليم، وإغالق )243( مدرسة في شمال وشرق سوريا، وهذه ليست أرقاما وهمية، 
األطفال من حق  التعليمية، وحرمان  المؤسسات  تطال  التي  المرتكبة،  التركي  العدوان  لجريمة  أولية،  إحصائية  إنما هي 
التعليم فيها، ما ينتج عنها شلَّ العملية التعليمية، والتربوية، بعدما حققت خطوات كبيرة في التقدم بظل اإلدارة الذاتية؛ 

لقصفه الهمجي بغارات جوية وبرية المناطق، والتي تهدف إلى احتالل المزيد من األرض السورية.

بينت نسوة ناحية جل آغا أن حرية القائد عبد 
اهلل أوجالن أمر ضروري، وخاصًة في ظل املرحلة 
احلساسة، التي متر بها القضية الكردية، وأشرن 
إلى أن النضال ضرورة بالغة األهمية لتتم من 

خاللها احلرية اجلسدية للقائد... 2

أكد الرئيس املشترك جمللس كوباني العسكري محمود دميو، أن الهجمات األخيرة، التي تقوم بها دولة االحتالل التركي في شمال 
وشرق سوريا، كانت نتيجة املؤامرة، التي خططت لها تركيا، عبر تفجير إسطنبول لتقوم بخلق ذريعة لشرعنة هجماتها الغاشمة 

في املنطقة، مشيراً، إلى أن الهجمات عبارة عن مؤامرة دولية جديدة تستهدف إرادة الشعوب في املنطقة... 5 

لم تكن تعلم مجدار أوسي )10 أعوام( 
كما عائلتها، أن لعبها بجوار املنزل في 
حي »كانيا كردان« في اجلهة الشرقية 
من كوباني، سيجعلها هدفاً محققاً 
رمبا  أو  التركي،  احلدود  حرس  لرصاص 
أهداف،  إصابة  على  يراهنون  كانوا 
استقرت  حيث  أرادوا  ما  لهم  فكان 

في جسدها الغض.

السابع  املصادف  املاضي  األحد  ظهر 
الثاني  تشرين  شهر  من  والعشرين 
إلى مشفى  أُسِعفت الطفلة  اجلاري، 
برصاصة حلرس  إصابتها  بعد  كوباني 
منطقة  في  التركي  االحتالل  حدود 

احلوض.

)34 عاماً(  أوسي  يقول محمد  حيث 
إن  برس  نورث  لوكالة  مجدار  والد 
أطفال  مع  للعب  استأذنته  طفلته 
آخرين بالقرب من منزله، وكان لها ما 

أرادت.

وبينما كان يجلس أمام منزله يشرب 
الشاي مع جيران له ويتبادلون احلديث، 
سمع صوت إطالق الرصاص من اجلانب 
أنه اعتاد  إذ  التركي، لم يحركه األمر، 
على ذلك بسبب قرب منزله من نقطة 

جليش حكومة دمشق.

لكن صراخ األطفال وخفقان في قلبه 
التي  دلّه على حلول مكروه لطفلته 
هرع  الزمن،  من  برهة  منذ  استأذنته 
الرجل إلى املكان حيث تلعب مع نحو 
20 طفالً، وإذ به يجد طفلته ممددة على 

األرض، مضرجة بالدماء.

هذا  أنه سيواجه  يُدرك  األب  يكن  لم 
املوقف األليم يوماً، فما كان منه سوى 

حملها واإلسراع بها إلى املشفى.

األطفال ضحايا هجمات االحتالل

ضحية  طفلة  أول  تكن  لم  ومجدار 
الهجمات التركية، ففي السادس عشر 
من آب/ أغسطس املاضي، استشهد 
طفل وأُصيب أربعة آخرين في قصٍف 

تركي طال كوباني وريفها.

يناير  الثاني/  كانون  من  الثامن  وفي 
طال  تركي  قصف  وبسبب  الفائت، 
بُتِرت  كوباني،  شرقي  موغ  قره  قرية 

ساق الطفل عبدو)4 أعوام(.

بدأت  كوباني،  مشفى  إلى  وبالعودة 
اخملاوف جتتاح محمد الذي لم يُسمح 
له مبرافقة طفلته في العملية، لكن 
ذلك لم يستمر طويالً، حيث خرج أحد 

األطباء لُيطمِئنه على حال طفلته.

نوقف  أن  واستطعنا  بخير  »مجدار 
قلب  لكن  له،  قالوا  هكذا  النزيف«، 
لرؤيتها،  متلهفاً  بالنار  يحترق  األب 
يطفئه  ما  القلب،  يُطفئ  ال  الكالم 

رؤيتها وهي بخير.

حيث تقيم طفلته منذ أن أسعفها، 
من 50 رصاصة  أكثر  أن  األب  يتحدث 
تلة  من  االحتالل  جيش  رشقها 
على  التركية  األراضي  في  »عتمانك« 
منزله،  من  بالقرب  يلعبون  أطفال 

ويتساءل: »ما هذا احلقد؟«.

في  ممرض  رمو«  »غسان  وبحسب 
الصحية  احلالة  فإن  كوباني،  مشفى 
لها  أجروا  بعدما  مستقرة  للطفلة 
عملية جراحية، مشيراً إلى أنها ستلزم 
تتحسن  ريثما  أيام  لعدة  املشفى 

بشكٍل كامل.

وفي هذه األثناء، يضيف محمد بغضب 
تريد  »ماذا  لطفلته،  سببوه  ما  على 
الطفلة  هذه  فعلت  ماذا  منّا،  تركيا 
وتُريد  املدنيني  تقصف  تركيا  لتركيا، 

قتلهم وتهجيرهم«.

استهدف  الرصاص  أن  إلى  ويشير 
هرب  »من  مباشر،  بشكٍل  األطفال 

منهم استطاع أن ينجو، بينما احلظ 
لم يُحالف ابنتي«.

ويواجه نحو 2،8 مليون طفل سوري في 
عموم اجلغرافية السورية خطر النزوح 
باملدارس،  االلتحاق  وعدم  والتهجير 
بسبب األعمال احلربية، بحسب تقارير 

أممية.

استهداف املدنيني والُبنى التحتّية

اجلاري،  الشهر  من  العشرين  ومنذ 
تشهد قرى في ريفي كوباني الشرقي 

متقطعاً،  تركّياً  قصفاً  والغربي، 
والبنى  املدنيني  منازل  استهدف 
التحتية، وخّلف فيها أضراراً جسيمة.

العنيف  التركي  القصف  وتسبب 
على كوباني، بإغالق مدارس في القرى 
إرسال  عن  السكان  وامتناع  احلدودية 
االستهداف  بعد  للدوام،  أطفالهم 

التركي للمدارس واملرافق العامة.

بينما يجلس  ويتساءل محمد بحنق 
تركيا؟  تريد  »ماذا  بالقرب من طفلته، 
حتى  باجتاههم  الرصاص  أطلقنا  هل 

يستهدفون أطفالنا«.

ثالثة  اإلسباني  السواحل  خفر  أنقذ 
دفة  على  مختبئني  كانوا  مهاجرين، 
ناقلة ضخمة وصلت إلى جزر الكناري 

هذا األسبوع.
ومت العثور على الرجال الثالثة على منت 
ناقلة للنفط ترفع علم مالطا، عندما 
بعد  االثنني،  باملاس،  الس  إلى  وصلت 
من الغوس  استغرقت 11 يوماً  رحلة 
ملوقع تتبع السفن  في نيجيريا، وفقاً 

»مارين ترافيك«.
ونُقل الرجال إلى امليناء، وقالت وكالة 
األنباء اإلسبانية »إي إف إي« إنهم تلقوا 

العالج في املستشفى.

أربعة  اختفى  األول 2020،  في تشرين 
من  نفط  ناقلة  دفة  على  أشخاص 
أيام قبل  واختبأوا ملدة عشرة  الغوس، 
وصول  أثناء  الشرطة  تكتشفهم  أن 

السفينة إلى الس باملاس.
من  يعبرون  الذين  املهاجرين  عدد  وزاد 
شمال إفريقيا إلى جزر الكناري بشكٍل 

كبير منذ عام 2019.
إسبانية  بيانات  عن  »رويترز«  ونقلت 
قولها إن الهجرة عن طريق البحر إلى 
في  باملئة   51 بنسبة  زادت  األرخبيل 
األشهر اخلمسة األولى من هذا العام، 

مقارنًة بالعام الذي سبقه.

تُلقب مدينة »Hum«، الواقعة في وسط 
استريا، على بعد حوالي ساعتني ونصف 
بالسيارة من العاصمة الكرواتية زغرب، 
يقطن  إذ  العالم«،  في  مدينة  بـ«أصغر 
 21( شخصاً   30 و   20 بني  ما  داخلها 
لعام  الوطني  لإلحصاء  وفقاً  شخصاً 
2011، و 27 شخصاً اعتباراً من عام 2021(.

املدينة هي مستوطنة خالبة على قمة تل 
في منطقة إستريا بكرواتيا، واكتسبت 
شهرتها كـ أصغر مدينة في العالم، وكان 
أول ذكر لها في الوثائق التاريخية يعود إلى 
عام 1102، عندما كانت تسمى شولم. 
مت بناء برج اجلرس واملراقبة في عام 1552 
احلراس  وبدأ  املدينة،  دفاعات  من  كجزء 
املدينة لم  التحرك، لكن  وعائالتهم في 
اليوم  القرون، وحتى  مر  على  أبداً  تتطور 
تتكون من ثالثة صفوف أنيقة فقط من 
منازل القرون الوسطى وشارعني، وفق ما 
.»Oddity central« جاء في تقرير موقع

املدينة 100 متر وعرضها 30  يبلغ طول 
مدينة  كأصغر  شهرتها  وبسبب  متر، 
يتوافد عليها السياح، وهو مصدر دخل 
بالزراعة،  العمل  جانب  إلى  سكانها، 
ليس هناك الكثير مما ميكن رؤيته للسياح 
والوافدين، نظراً للحجم الصغير للمكان، 
قصارى  يبذلون  احملليني  السكان  لكن 
على  واملشي  بالزوار،  للترحيب  جهدهم 

طول أحد الشارعني الوحيدين املرصوفني 
باحلصى، ويشرحون للسائحني فن العمارة 
فيها  بنيت  التي  الوسطى  العصور  في 
مباني املدينة، ويسردون قصصها وما طرأ 

بها من تغيرات منذ نشأتها وحتى اآلن.
وبحسب التقرير يوجد في املدينة سياج 
حجري صغير أُقيم في العصور الوسطى 

حلماية املدينة من هجمات قطاع الطرق، 
أن  إال  قدمية،  دفاعية  طريقة  أنها  ورغم 
بهذا  حتتفظ  اآلن  حتى  مازالت  املدينة 
السياج اخلشبي، حتى بعد أن أصبح لها 
للتقرير  وفقاً  أهلها  وذكر  احلماية،  حق 
املنشور أنه لم يتم بناء أي منازل جديدة 
منذ زمن بعيد، ويبدو أنه لن يتم ذلك في 

الوقت القريب.

 مجدار من ألم الرصاصة التي اخترقت جسدها قبل عدة أيام بينما كانت تلعب 
ُ

ِئن
َ
على سرير في مشفى كوباني، شمالي سوريا، ت

برفقة أقرانها.

يقة أغرب من الخيال... وصلوا بحراً إلى إسبانيا يتوافد عليها الّسياح... قصة "أصغر مدينة في العالم" يسكنها 27 شخصاًبطر

»مجدار أوسي«... طفلة من كوباني ذهبت لتلعب فكانت هدفاً لحرس 
الحدود التركي

العدوان التركي يشّل العملية التعليمية والتربوية
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متر املناطق الكردية في أجزاء كردستان 
لكثير  عهدها،  سابق  كما  األربعة، 
والتغييب في مسعى  التهميش  من 
للقضاء على القضية الكردية من قبل 
القائد  فجاء   ، االستبدادية  األنظمة 
عبداهلل أوجالن بفكره وفلسفته ليزيل 
في  تكفل  الذي  شعبه،  عن  الظلم 
إيصال صوته ومطالبه، كانت القضية 
الكردية بأمس احلاجة لقائد أممي مثل 
واملبدأ  الرسالة  أن  أثبت  التي  أوجالن 
حساب  على  ولو  شيء،  كل  فوق 
العتقال  األول  اليوم  فمنذ  حريته، 

زنزانته  من  حترره  فرصة  كانت  أوجالن 
من  طبق  على  املظلم  سجنه  في 
األول  خيارين  أمام  كان  ولكنه  ذهب، 
البقاء سجيناً، ويكمل شعبه رسالته، 
والثاني حريته بشرط القضاء على هذه 
الرسالة، ومطالبة شعبه بالتخلي عن 
القضية، ولكن شفافية رسالته فاقت 
قضيته  لتكون  سجنه،  واختار  األفق، 
بتلك  ورؤساء  قادة  جتد  ما  قليالً  حرة، 
العقلية، التي ترفع من شأن أفكارهم 
كان  ذاتهم،  حساب  على  ومبادئهم 
القائد أوجالن قائداً إلى حني اللحظة 

من األسماء، التي خلدها التاريخ.

مطلب أساسي غير قابل 
للتفاوض

اهلل  عبد  القائد  حرية  كانت  لطاما 
أوجالن من املطالب األساسية لشعبه، 
يوماً  تتوقف  لم  ومطالب  مناشدات 
ما  وهذا  املنشودة،  حريته  بلوغ  حتى 
فعلته نساء في ناحية جل آغا التابعة 
جددنَّ  اللواتي  قامشلو  ملقاطعة 
اهلل  عبد  حرية  بخصوص  مطالبهنَّ 

أوجالن اجلسدية.

وبهذا الصدد حدثتنا املواطنة حفيفة 
الرئيسي،  مطلبنا  »هذا  قائلَة:  أحمد 
قائدنا  فحرية  عنه،  نتنازل  لن  الذي 
حياته  عن  تنازل  لقد  شيء،  كل  فوق 
الشخصية وفضل قضية شعبه على 
نفسه، وضحى بحريته من أجلنا، هذا 
القائد الذي يستحق أن نفني عمرنا في 

سبيل حتقيق حريته اجلسدية«.

وزادت حفيفة بقولها: »دائماً ما نقول 
حرية القائد اجلسدية؛ ألن جسده هو 
املغيب وفلسفته حرة طليقة ال ميكن 
جلدار أعزل تغيبها عنا، اليوم عبد اهلل 

تأثيراً  األكثر  الشخصيات  من  أوجالن 
الذي  فكره،  لرقي  وذلك  العالم،  في 
يلقى صدىً لدى كل من عرفه، واملؤامرة 
الدولية ضده كانت في الوقت ذاته ضد 
اجملتمع احلر، هيكلية الفكر الذي نادى 
به أوجالن، ال يلقى القبول للمجتمعات 
املعايير  بعض  على  تتمحور  التي 

املنافية لإلنسانية«.

وفي السياق ذاته أشارت املواطنة سمر 
حسني قائلًة: »القائد األممي حينما بدأ 
باخلطوات األولى في درب النضال آمن 
باملرأة، وجعلها رفيقة النضال، وضعها 
في أماكن لم تر النساء في مجتمعنا 
لشخصها  أعاد  فيه،  يوماً  نفسها 
هو  القائد  إن  القول:  ميكننا  ثقتها، 
الشخص الوحيد الذي عرف املرأة، وأعاد 
لها مكانتها املسلوبة في مجتمعها، 
هذ األمر لم يرق للمجتمعات الذكورية 

التي شاركت في املؤامرة«.

قطبا القضية الكردية

وأضافت سمر حسني بقولها: »القائد 
الكردستاني  العمال  وحزب  أوجالن، 
القطبان، اللذان جعال القضية الكردية 
تُناقش في  واقعاً،  وأمراً  قضية عاملية 
املنابر الدولية، كم كانت هذه القضية 
بحاجة ماسة ملن يؤمن بها ويعيدها 
الكثيرة  احملاوالت  بعد  الواجهة  إلى 
ميثلنا  العمال  حزب  عليها،  للقضاء 
هو  والقائد  حر،  شخص  كل  وميثل 
عرابنا الذي نؤمن بفلسفته وحكمته، 
نكف  ولن  السرمدي،  مطلبنا  حريته 
في  ونحن  احلرية،  بهذه  املطالبة  عن 
ظل الظروف الصعبة، التي نعيشها 
بيننا،  ليكون  احلاجة  بأمس  اليوم 

نكتسب منه القوة والثقة«.

بقولها: »حُتارب قضيتنا  وأردفت سمر 
إلى  ومحاوالت كثيرة  من جهات عدة 
حني اللحظة للقضاء عليها، ومن هنا 
التي  لقضيتنا  سنداً  نكون  أن  علينا 
تعبر عن وجودنا، ونتكاتف للوقوف في 
وجه أعدائنا، فمطلبنا هو حرية قائدنا 
وبحريته تتحقق املطالب األخرى كافة«.

هيفيدار خالد 

 قبل أيام استقبلنا الذكرى السنوية 
العمال  حزب  حزبنا،  مليالد   45 الـ 
الكردستاني، احلزب الذي حرر الشعب 
روح  فيه  وبعث  املوت،  من  الكردي 
احلياة من جديد، بعد أن تعرض ملعاناة 
كبيرة وآالم عميقة على يد سالطني، 
وحكام وطِئوا أرضه، وأساؤوا إلى أهله 
فتح  الذي  احلزب،  والدة  لتكون  ودياره، 
عيون الكرد على حياة جديدة ومرحلة 

جديدة.

 اتّخذ حزب العمال الكردستاني منذ 
كرد،  شباٍن  يد  على  تأسيسه  بداية 
يؤمنون بالقضية الكردية وكردستان، 
املرأة  حترير  من  آبو،  القائد  بقيادة 
وانخراطها في النضال الثوري منهجاً 
أمامها  الطريق  وفتح  له.  وأساساً 
وقضية  قضيتها  أجل  من  للكفاح 
حقوقه  من  واحملروم  املظلوم،  شعبها 
والثقافية، ومع  والسياسية  القومية 
مرور الوقت، وتوسيع دائرة نضال كوادر 
أجزاء كردستان  الطليعيني في  احلزب 
لعب  أيضاً،  الوطن  وخارج  األربعة، 
بقيادة  الكردستاني  العمال  حزب 
الكردية دوراً محورياً بني صفوف  املرأة 
كردستان،  أجزاء  في  الكردي  الشعب 
جنوب  إلى  كردستان  شمال  من  بدءاً 
  . كردستان، وشرق كردستان، وروج آفا

كوادر  حول  الكردي  الشعب  التّف 
إلى  النضال  في  وانخرطوا  احلزب، 
وأرواحهم  بأوالدهم  وضحوا  جانبهم، 
بني  احلزبي  النضال  لتصعيد  خدمة 
اجلماهير في املنطقة، إذ إنهم رأوا في 
هذا احلزب وقائده طريقَ خالصهم من 
الظلم واحلرمان، الذي تعرضوا له منذ 
آالف السنني، وكذلك املرأة الكردية رأت 
ميكن  الذي  الوحيد،  املُنِقذَ  احلزب  في 
اجملتمع  في  حريتها  حتقيق  خالله  من 
في  فانخرطت  حقوقها،  واستعادة 
من  ومتكّنت  احلزبي،  النضال  مجاالت 
لعب دورٍ فّعال وكبير بني اجلماهير، التي 
آمنت بفكر احلزب وفلسفته في احلياة 
احلرة، وخالل فترٍة قصيرة جداً توجَّهت 
الكرديات،  الفتيات  من  كبيرة  أفواج 
ومن مختلف األعمار إلى اجلبال، التي 
هناك،  بالعشق  مليئة  حياة  خلقت 
ومسيرة  احلرية  نضال  إلى  وانضمت 
ونظمن  السالح  وحملن  اخلالص، 
قوة  وأصبحن  جديد،  من  أنفسهن 
حيث  فّعال،  دور  وصاحبات  منظمة 
للمرأة  النمطية  الصورة  كسرن 
واملفاهيم  األفكار  وغيَّرن  اجملتمع،  في 
الرجعية التي كان سائدة آنذاك، وهي 
أنّى للمرأة حمل السالح وخوض القتال 
ضد العدو؟ ليتشكل بعد ذلك جيش 
وتعزيز  أنفسهن  حلماية  بهن  خاص 
خاص  حزب  تشكيل  ثم  ومن  دورهن، 

بهن والعديد من التنظيميات األخرى، 
حقيقة  لنقل  الطريق  مهدت  التي 
النضال الذي يخضنه بأساليب وطرق 

جديدة، إلى جميع نساء العالم.

»املرأة، احلياة، احلرية« الذي    وما شعار 
اليوم في أصقاع العالم تضامناً  يردد 
مع ثورة الشابة الكردية جينا أميني، 
التي قتلت على يد السلطات األمنية 
في إيران، إال نتاج فكر وفلسفة حزب 
بعد  آبو،  وقائده  الكردستاني  العمال 
مريراً  نضاالً  الكردية  املرأة  خاضت  أن 

العدالة،  تسودها  حرة  حياة  أجل  من 
الذهنية  لتغيير  جبارة  جهوداً  وبذلت 
الذكورية في اجملتمع، وحققت إجنازات 
ومكتسبات حقيقية بفضل تضحيات 
املئات من الرفيقات الشهيدات، اللواتي 
قدمن الغالي والنفيس من أجل أن تبقى 
راية حرية املرأة مرفوعة عالياً في سماء 
الوطن، وأن تعيش النساء بأمن وأمان، 
وفكره،  العمال  حزب  نضال  وبفضل 
الذي القى ترحيباً كبيراً من قبل فئات 
اجملتمع كباره وصغاره شيوخه ونسائه، 

اخلوف  ستار  الكرديات  النساء  َّقت  مز
في كردستان، وفتحن األبواب املؤصدة 
املرأة  حزب  إلى  احلزب  ليتحّول  أمامه، 
وميالده إلى ميالدها، أي ميالد اإلنسانية 
واحلياة  والسالم  للحب  املتعطشة 
ميالد  فكان  األبدية،  واحلرية  الكرمية 
الشعب الذي مزّق كفن املوت، وانبعث 
األطفال  ميالد  جديد،  من  باحلياة 
لتغدو  الثكالى...  واألمهات  األبرياء 
للنضال  يوماً  عام  كل  ميالده  ذكرى 

واملقاومة ضد الظلم والطغيان. 

بالفيروسات  اإلصابة  خطر  يزداد 
الصغيرة لدى األشخاص الذين لديهم 
 Rh نظام الزمرة الدموية الريسوسية

.)(D
ويعد نظام الزمرة الدموية الريسوسية 
واحداً من خمسة وثالثني نظاماً دموياً 
نظام فصيلة  أهم  ثاني  وهو  معروفاً، 
 ،ABO الدم  مجموعة  نظام  بعد  دم، 
ويتكون نظام مجموعة دم Rh من 49 
من  محددة،  دم  مجموعةِ  مستضد 
 D، C، بينها خمسة مستضادات هي

c، E، وe وهي األكثر أهمية.
مرض  بأنه  اخلامس«  »املرض  ويعرف 
وفي  فيروس صغير،  يسببه  فيروسي 
األطفال في سن  يتأثر  األحيان،  أغلب 

البقع  مثل  شائعة  بأعراض  املدرسة 
احلمراء على اخلدين ميكن أن تنتشر أيضاً 
إلى الذراعني والساقني. وحتى البالغون 
ميكن أن يصابوا بالعدوى، لكن الكثير 

منهم ال تظهر عليهم أي أعراض.

وفي دراسة جديدة، ميكن للباحثني اآلن 
إثبات أن خطر اإلصابة باملرض يزداد إذا 
كان الشخص ميلك مستضد فصيلة 
الدم Rhesus D أو ما يسمى اختصاراً 

.)Rh )D
متبرع  ألف   160 من  أكثر  فحص  ومت 
الفيروس  عن  بحثاً  أملانيا  في  بالدم 
الصغير بني عامي 2015 و2018. ومن 
بني املتبرعني بالدم، تبنّي أن 22 شخصاً 
املصابني  وجميع  بالفيروس،  أصيبوا 

.)Rh )D ينتمون إلى فصيلة الدم

اكتشاف  »إنه  الباحثني:  أحد  ويقول 
مهم لم يتم توصيفه بعد، وقد يعني 
أن العامل الريسوسي D مهم عندما 
املضيفة،  اخللية  إلى  الفيروس  يدخل 
كمستقبل  جديداً  أيضاً  يكون  وقد 
خلوي غير معروف حتى اآلن للفيروس«.

مالحظة  من  أيضاً  الباحثون  ومتكن 
أشهر  خالل  اإلصابة  خطر  ارتفاع 
يظهر  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الصيف. 
الذين  األشخاص  وكذلك  النساء،  أن 
عاماً  و40   31 بني  أعمارهم  تتراوح 
بالعدوى  اإلصابة  خلطر  يتعرضون 

بصورة متزايدة .

في جتربة فريدة للحصول على الكهرباء، 
متكن خبراء يابانيون من تطوير تقنية 
جديدة لتوليد الطاقة باالعتماد على 
الثلوج، ال تقل كفاءة عن تقنية األلواح 

الشمسية لتوليد الكهرباء.

في  األستاذ  إينوكي،  كوجي  وابتكر، 
التقنية  لالتصاالت،  طوكيو  جامعة 
الكهربائية  الطاقة  لتوليد  اجلديدة 
باالعتماد على الثلوج املتراكمة، ليبدأ 
الكانون  بداية  في  التقنية  تطبيق 
األول، مبدينة أوموري، أكثر مدن اليابان 

تساقطاً للثلوج.

وتعتمد التقنية اجلديدة على منظومة 
السائل  يدور  مغلقة  حلقات  تضم 

بداخلها، ويتم غمر قسم من أنابيب 
بالثلج،  مملوء  خزان  في  احللقات  هذه 
الهواء،  ويبقى قسم من احللقات في 
اخلارجي  القسم  تسخني  يتم  فيما 
للمنظومة بواسطة الشمس، وبفضل 
فارق درجات احلرارة يخلق تأثير فيزيائي 
في املنظومة يؤدي إلى تدوير توربينات 

تعمل على توليد الكهرباء.

مصمم  فإن  التجربة  جناح  حال  وفي 
املنظومة اجلديدة يخطط الستخدام 
الشوارع  من  جمعه  يتم  الذي  الثلج 
مستقبالً الستعماله في منظومته 

اجلديدة بدالً من رميه في البحر.

تشنج  في  البارد  الطقس  يتسبب 
تدفق  من  يقلل  ما  الدموية،  األوعية 
اليدين  برودة  يسبب  بدوره  وهذا  الدم، 
مكافحته  ميكن  ما  وهو  والقدمني، 

بارتداء القفازات واجلوارب وغيرها.
اليدين  برودة  أن  أوضحوا  األطباء  لكن 
والقدمني ميكن أن تكون مرتبطة بعدد 
من املشاكل الصحية املؤملة الشائعة، 
والدوالي،  األصابع،  تورم  ذلك  في  مبا 

ومتالزمة رينود.
هذه  كل  »ترتبط  األطباء:  أحد  وقال 
املشاكل بضعف الدورة الدموية، والتي 
تغييرات  خالل  من  حتسينها  ميكن 
منط  في  حتقيقها  ميكن  بسيطة 

العيش«.
الدموية،  الدورة  ضعف  وملكافحة 

يوصي األطباء مبا يلي:
- إبقاء اليدين والقدمني والرأس دافئني 

وجافني قدر اإلمكان.
- جتنب املالبس الضيقة واملقيدة.

- التخلص من الوزن الزائد.
- ممارسة الرياضة ملدة 30 دقيقة على 

األقل يومياً.
- االستمرار في احلركة وجتنب الهمود 

لفترات طويلة.
أو  األصابع  تورم  من  تعاني  كنت  وإذا 
متالزمة رينود، فيجب جتنب التغيرات 
املفاجئة أو الشديدة في درجات احلرارة.

وميكن أن يلعب الطعام أيضاً دوراً مهما 
في معاجلة ضعف الدورة الدموية. 

األطباء: »أنه ميكن حتسني  يقول  وهنا 
واملتوازن  الصحي  الغذائي  النظام 
الذي يحتوي على ما ال يقل عن خمس 
حصص من الفاكهة واخلضروات يومياً 
وعن طريق إضافة حصتني على األقل 

من األسماك الزيتية كل أسبوع«.
هناك  أن  التغذية  أخصائيو  وكشف 
مجموعة من »األطعمة الفائقة« ذات 
اخلصائص املعززة للدورة الدموية املثبتة 
من  أفضل  األطعمة  »بعض  علمياً: 
غيرها للحفاظ على تدفق دم صحي. 
التوت األسود والفلفل احلار واألسماك 
الغنّية بزيوت أوميغا 3، مثل السلمون 
والرجنة والثوم، وهو ممّيع طبيعي للدم، 
اليقطني  وبذور  والبرتقال  والزجنبيل 
واملكسرات والبطيخ. جميعها تساعد 

على حتسني الدورة الدموية«.
الغذائية قد  املكمالت  أن  إلى  وأشاروا 
الدموية  الدورة  حتسني  في  تساعد 

التدفق  من  تعاني  كنت  إذا  العامة 
املقيد للدم، خاصًة في فصل الشتاء.

وميكن لبرودة اليدين والقدمني أن تكون 
الشرايني  أمراض  أعراض  أحد  أيضاً 
الطرفية، والتي تقلل من تدفق الدم إلى 
أطراف اجلسم بسبب تصلب الشرايني 

وتكّسرها.
الطويلة  احلالة  هذه  تؤدي  أن  وميكن 
األمد إلى حدوث تقلصات في عضالت 
ربلة الساق تُعرف باسم العرج املتقطع 
وتقرحات الساق، وفي احلاالت القصوى، 

البتر.
»مرض  أيضاً:  األطباء  أحد  قال  كما 
الشرايني احمليطية يصبح أكثر شيوعاً 
ويتم تسريعه  العمر،  التقدم في  مع 
مستويات  أن  حني  في  بالتدخني، 
الدم،  في  املرتفعة  الكوليسترول 
وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، 
الذي ال يتم التحكم فيه بشكل جيد، 
تزيد جميعها أيضاً من خطر اإلصابة 

بأمراض الشرايني الطرفية«.
هذه  منع  على  »للمساعدة  وأضاف: 
األعراض  تخفيف  أو  املزمنة  احلالة 
من املهم التوقف عن التدخني واتباع 
نظام غذائي صحي قليل امللح/قليل 

على  واحلفاظ  باأللياف  الدسم/ غني 
وزن صحي«.

وميكن أن تزيد املواد الكيميائية املوجودة 
في الزعرور، من قوة وكفاءة عمل ضخ 
القلب، ونتيجة لذلك، قد يساعد في 
تخفيف مشاكل الدورة الدموية، مبا في 
الشرايني  بأمراض  املرتبطة  تلك  ذلك 

الطرفية.

إبطاء  إلى  »باإلضافة  أيضاً:  وأوضح 
أمراض  تسبب  التي  اللويحات  تراكم 
الشرايني احمليطية، بل ورمبا عكس ذلك، 
ميكن ملستخلص الزعرور أيضاً توسيع 
ما  الدموية،  األوعية  وإرخاء  الشرايني 
يسمح للدم باملرور بحرية إلى اليدين 

والقدمني«.

أمر  أوجالن  الله  عبد  القائد  حرية  أن  آغا  جل  ناحية  نسوة  بينت  محمد-  أمل  آغا/  جل 
 في ظل المرحلة الحساسة، التي تمر بها القضية الكردية، وأشرن إلى 

ً
ضروري، وخاصة

أن النضال ضرورة بالغة األهمية لتتم من خاللها الحرية الجسدية للقائد.

ية في المرحلة الراهنة ية القائد ضرور نساء جل آغا: حر

ميالد حزب العمال الكردستاني ... ميالد المرأة

دراسة تكشف فصيلة الدم التي تتنبأ بخطر اإلصابة بمرض 
فيروسي ُيصيب األطفال

برودة اليدين والقدمين »يمكن أن تكون أحد األعراض ألمراض كامنة«

ابتكار تقنية جديدة تعتمد على الثلوج في توليد الطاقة

سمر حسين حفيفة احمد
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بإغالق  التركي  احملتل  دولة  تكتِف  لم 
العديد  دمرت  بل  فحسب،  املدارس 
منها بشكل كامل من خالل الهجمات 
مناطق  على  تشنها  التي  الهمجية 
عام،  بشكل  سوريا  وشرق  شمال 
اخلط  على  الواقعة  املدارس  وخاصة 
حتى  الشهباء  من  الواقع  احلدودي 

مدينة ديريك.

إغالق املدارس

صحيفتنا  التقت  الصدد  وبهذا 
لهيئة  املشتركة  الرئيسة  »روناهي« 
وشرق  شمال  في  والتعليم  التربية 
سوريا »سميرة حج علي« والتي حدثتنا 
عن وضع املدارس والطالب بشكل عام 
بعد الهجمات األخيرة قائلة: » بسبب 
احملتل  وقصف  الهمجية  الهجمات 
قاموا  آفا،  روج  في  ملناطقنا  التركي 
بشكل  املدارس  من  العديد  بتدمير 
كامل وإحلاق الضرر ببعضها اآلخر، ما 
أدى إلى حرمان أطفالنا من حقهم في 

التعليم«.

مت  وجيزة  فترة  وأضافت سميرة: »منذ 
إغالق املدارس بشكل عام في مناطقنا 
أثر  وهذا  التركية،  الهجمات  بسبب 
التعليم بشكل  بشكل سلبي على 
والطالب بشكل خاص، فبالرغم  عام 
من بعض النواقص التي لم نستطع 
تأمينها لطالبنا في املدارس، إال إنهم 

بسبب  ولكن  بأمان،  يعيشون  كانوا 
ماضية،  سنوات  عدة  منذ  الهجمات 
لقد  األخيرة،  الفترة  في  فقط  ليس 
انحرم أطفالنا من التعليم في املدارس 
احلدودية، ألنها ال تستطيع فتح أبوابها 
أمام الطالب حفاظاً على سالمتهم، 
وبدورهم الطالب أيضاً ال يستطيعون 
همجية  من  خوفاً  إليها  الذهاب 
كافة  على  العشوائي  وقصفه  احملتل 
تأثير كبير على  مناطقنا، وكان لهذا 

نفسية أطفالنا.

»مدارسنا  قائلة:  سميرة  وأردفت 
كامل  بشكل  أغلقت  قد  احلدودية 
في  ومدارسنا  مثالً،  كوباني  كمدارس 
أياٍم  مت إغالقها ملدة ثالثُة  اجلزيرة أيضاً 
األخير  القصف  بسبب  التوالي،  على 
عليها، لكنها فتحت أبوابها لطالبها 
من جديد، لكن ال يزال اخلوف موجوداً، 
مستقٍر  غير  الزال  األمني  الوضع  ألن 
حتى اللحظة، بل هناك نيٌة للمحتل 
بالقصف مرةً أخرى، وهذا كله يلعب 
الطالب،  نفسية  على  سلبياً  دوراً 

بشكل  املنهاج  وعلى  دراسته،  وعلى 
ويجب  نظام محدد  له  فاملنهاج  عام، 
وفي  متاماً،  النظام  هذا  ضمن  العمل 
وقٍت محدد، فتأخير املنهاج يؤثر على 
والطالب  املدرسني  وعلى  التدريس، 

ككل«.

حرمان أطفالنا من أبسط حقوقهم
قائلة:  واستمرت سميرة في حديثها 
مثل  مثلهم  التعليم  حق  »ألطفالنا 
باقي أطفال العالم، لكن الصمت الذي 
فطالبنا  قانوني،  غير  ذلك  حيال  نراه 
محرومون من أبسط حقوقهم، أال وهو 
التعليم، وذلك بسبب اخلوف الذي زرعه 

احملتل في قلوبهم وقلوب ذويهم«

وقالت سميرة: »هناك خوف من  كما 
عام،  بشكل  واجملتمع  األهالي  قبل 
الطالب  عدد  تقليل  في  دور  له  وهذا 
امللتحقني باملدارس، فحتى لو فتحت 
املدارس أيضاً غالبية العوائل ال تسمح 
ألطفالها بالذهاب إليها، خوفاً عليهم 
به  يقوم  الذي  الهمجي  القصف  من 

دولة احملتل التركي«.

مت  التي  فاملدارس  سميرة  وحسب 
مثل  التركي،  احملتل  قبل  من  تدميرها 
مدرسة )كوران( في مقاطعة الفرات، 
من  طالبنا  غالبية  حرمان  إلى  أدت 

التعليم.

لهيئة  املشتركة  الرئيسة  واختتمت 
وشرق  شمال  في  والتعليم  التربية 

حديثها  علي«  حج  »سميرة  سوريا 
بالقول: »نحن كهيئة التربية التعليم 
في شمال وشرق سوريا، نطالب اجملتمع 
حلقوق  التابعة  واملنظمات  الدولي 
أن  املعنية،  اجلهات  وجميع  الطفل، 
يقوموا بواجبهم جتاه أطفالنا وطالبنا، 
طالبنا  نيل  في  فعاالً  دوراً  يلعبوا  وأن 
حقوقهم كاملًة، وخاصة حقهم في 
حيال  حاسمني  يقفوا  وأن  التعليم، 
احملتل  دولة  بها  تقوم  التي  الهجمات 
طالبنا  ونيل  أطفالنا،  حلماية  التركي 
أطفالنا  ألن  التعليم،  في  حقهم 
في  احلق  لهم  العالم  أطفال  كبقية 

احلصول على حقوقهم«.

وأطفالنا  طالبنا  جلميع  ونقول  كما 
وشعوبنا: »إننا مستمرون في املقاومة 
والنضال ضد أعدائنا وسنتابع مسيرتنا 

التعليمية حتى آخر رمٍق لنا«.

اإلحصائيات األخيرة

بعدد  إحصائية  سميرة  وكشفت 
املدارس املغلقة والطالب احملرومني من 
واملدرسات  املدرسني  وكذلك  التعليم 
من  تزامناً  التدريس  عن  توقفوا  الذين 
القصف التركي الهمجي املستهدف 
فئات اجملتمع كافة مبا فيهم األطفال 
والتعليمية،  اخلدمية  املراكز  وكذلك 
فكانت اإلحصائية على الشكل التالي:

ـ عدد الطالب احملرومني من التعليم في 
 ،)15971( يبلغ  اجلزيرة  إقليم  مدارس 
أداء  عن  وقفوا  الذين  املدرسني  وعدد 
مهمتهم في التدريس بسبب القصف 
التركي )1875(، وعدد املدارس املغلقة 

هناك )201(.

ـ في عفرين  يبلغ عدد الطالب احملرومني 
من التعليم في املدارس هو)158( وعدد 

املدرسني )20( واملدارس املغلقة )8(.

ـ في إقليم الفرات، يبلغ عدد الطالب 
املدارس  في  التعليم  من  احملرومني 
وعدد   ،)146( املدرسني  وعدد   ،)3460(

املدارس املغلقة )19(.

ـ أما في منبج، فعدد الطالب احملرومني 
من التعليم )3254(، واملدرسني )136(، 

واملدارس املغلقة )15(.

ويبلغ مجموع عدد الطلبة الذين حرموا 
وطالبة،  )21843( طالبا  التعليم  من 

وعدد املدارس املغلقة )243( مدرسة.

وفيما يخص املدارس املدمرة واملتضررة، 
كلياً  املدمرة  املدارس  عدد  إن  فذكرت 
املدمرة  واملدارس  واحدة(،  )مدرسٌة 
جزئياً أو املتضررة فهي )ثالث مدارٍس(.
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سميرة حج علي

الصحيح الطريق  في  خطوة  الرياضية  المنشآت  بواقع  النهوض 

السعوديات  لتشجيع  أتطلع  موراي:  جودي 

التنس ممارسة  على 

مواجهتين  أول  تحديد  بالمواعيد 

المونديال نهائي  ثمن  في 

معظم  في  الرياضيون  ويشتكي 
املالعب  قلة  الرياضية من  املناسبات 
اجلاهزة  الرياضية  والصاالت  املعشبة 
وشرق  شمال  في  املطلوب  بالشكل 
االحتادات  حتركت  ومؤخراً  سوريا، 
بلديات  مع  وبالتنسيق  الرياضية 
الشعب، ومع بعض املنظمات املدنية 
مختلفة  وصاالت  مالعب  بتجهيز 
لتدخل اخلدمة وتطور الواقع الرياضية 

إلى األفضل.

احملررة  املناطق  وضمن  الزور  دير  وفي 
شمال  في  الذاتية  لإلدارة  التابعة 
من  حالة  هناك  كانت  سوريا  وشرق 
بواقع  االهتمام  وعدم  التهميش، 
املنشآت، ولكن مؤخراً مت االنتهاء وإجناز 
العمل في الصالة الرياضية مبنطقة 
بطولة  فيها  ستقام  التي  كيلو،   7
للكرة الطائرة لفئة الرجال في شهر 
بطولة  إلى  باإلضافة  األول،  كانون 
لكرة الطاولة وأخرى للشطرجن لفئة 
االحتاد  ملعب  جتهيز  مت  كما  الرجال، 
الرياضي مبنطقة 7 كيلو أيضاً إلقامة 
منافسات بطولة كأس دير الزور لكرة 

املباراة  الرجال، وستكون  القدم لفئة 
 1/12/2022 اخلميس  االفتتاحية 
الهرموشية  ونادي  احلصان  نادي  بني 

الساعة الواحد ظهراً.

لإلدارة  التابعة  احملررة  املناطق  وتعاني 
الذاتية في شمال وشرق سوريا في دير 
الزور حتى اآلن من عدم وجود ملعب 
البطوالت  يستقبل  معشب،  كبير 

الشتاء،  فصل  في  وخاصًة  الكروية 
توقف  في  األمطار  تتسبب  حيث 
والدوريات وليس فقط في  البطوالت 
دير الزور بل في املناطق كافة بشمال 
املالعب  قلة  بسبب  سوريا،  وشرق 

املعشبة في املنطقة.

فتستمر  قامشلو،  مدينة  في  أما 
الصالة  سقف  لتركيب  التجهيزات 

الرياضية فيها، والتي سقطت بسبب 
في  املنطقة  ضربت  ثلجية  عاصفة 
عام 2013، ومن ذلك العام إلى اليوم، 
مازالت املدينة تفتقر لصالة حتتضن 
مثل  شتاًء  الرياضية  النشاطات 
والكاراتيه  والطائرة  السلة،  كرة 

والتايكواندو وإلخ...

أعمال الصيانة من املقرر أن تنتهي في 
نهاية هذا العام، وأن تكون الصالة في 

اخلدمة مع بداية العام اجلديد.

أما في مدينة كوباني، فمازالت أعمال 
جتهيز امللعب الكبير املعشب مستمرة 
رغم القصف املتواصل جليش االحتالل 
التركي على ريف املدينة، ومنذ أشهر 
في  الكبير  امللعب  بناء  أعمال  بدأت 
تعرف  كما  اجلديدة  كوباني  منطقة 
االسم،  بهذا  هناك  حالياً  املنطقة 
ويرافق تعشيب امللعب بناء مدرجات 
تتسع لآلالف من اجلماهير، باإلضافة 
لصاالت حتتضن بعض األلعاب الفردية.

وكان امللعب قد توقف منذ سنتني عن 
العمل؛ بسبب هجمات دولة االحتالل 
التركي واحلظر الذي كان يطبق بسبب 

في  فساد  وحصول  كورونا،  فيروس 
حسب  امللعب  جتهيز  مراحل  بعض 

املعلومات التي وصلتنا.

وتعاني مدينة كوباني مثل باقي املدن 
من عدم وجود ملعب كبير معشب، 
يستقبل البطوالت الكروية واملواهب 
وخاصًة  وريفها،  املدينة  في  املوجودة 
اجلميلة  املدينة  هذه  أبناء  عشق 

للمستديرة ال وصف له.

كما وُضع ملعب منبج البلدي رسمياً 
ومت   ،2022/11/27 في  اخلدمة  في 
نيسان،  من  الرابع  مبلعب  تسميته 
وفرح أبناء املدينة لتجهيز هذا امللعب، 
الذي ستقام عليه منافسات بطوالت 
األندية، والفرق الشعبية لكرة القدم 
التابعة ملنبج وريفها، وبطوالت شمال 

وشرق سوريا لكرة القدم.

هذا  ستساهم  ذكر  ما  خضم  وفي 
التي  والصاالت،  واملالعب  األعمال 
قيد  مازالت  منها  والتي  ُجهزت، 
التجهيز لتطوير الواقع الرياضي، وخلق 
راحة نفسية كبيرة لالعبات والالعبني 

في شمال وشرق سوريا بشكٍل عام.

تنظم وزارة الرياضة السعودية زيارة 
ملدربة التنس األسكتلندية العاملية 
إلى عدد من  اخملضرمة جودي موراي، 

املدارس واجلامعات في مدينة الرياض.

وستقدم والدة جنمي التنس الشهيرين 
آندي وجيمي موراي، برنامجاً تدريبياً 
تعريفياً عن اللعبة، لتشجيع الفتيات، 

والنساء على ممارسة رياضة التنس.

وتأتي الزيارة على هامش فعاليات كأس 
الدرعية للتنس، التي ستقام بني الثامن 
والعاشر من كانون األول، ضمن فعاليات 

النسخة الثانية ملوسم الدرعية.

وقالت جودي موراي: »أعتقد أن تشجيع 
اجليل القادم على ممارسة التنس يكون 
باألهمية نفسها عند مشاهدة جنوم 

التنس في البطوالت«.

وتابعت: »نشر اللعبة بني أكبر عدد من 
الناس هدفي األهم طوال مسيرتي، 
حتى يتعلقوا بالتنس كما حدث معي 

وولديّ جيمي وآندي«.

وأضافت جودي موراي »أحرص بدرجة 
والنساء  الفتيات  تدريب  على  أكبر 
على التنس، للمتعة أو لتعزيز اللياقة 

البدنية«.

وأردفت »أتطلع ملشاركة خبراتي املهنية 

مع اجملتمع السعودي، وتشجيع املزيد 
من الفتيات والسيدات على ممارسة 

التنس والرياضة بشكل عام«.

االحتاد  رئيسة  أشارت  جهتها،  من 
السعودي للتنس أريج مطبقاني إلى أن 
االحتاد يسعى لتطوير التنس النسائي.

وأضافت »كأس الدرعية فرصة مميزة 
وإقامة  باململكة،  للرياضة  للترويج 
للفتيات  األنشطة  من  العديد 
واجلامعات،  املدارس  في  السعوديات 
على غرار زيارة املدربة الشهيرة جودي 
موراي، مبا متلكه من خبرة واسعة في 
مجال تشجيع النساء على ممارسة 

التنس حول العالم«.

وستقدم جودي موراي دروساً متقدمة 
للمدربات والالعبات واملهتمات بالتنس 
من )6-8 كانون األول( على هامش كأس 
شركة  ترعاه  الذي  للتنس  الدرعية 

أرامكو.

كما ستمنح دورات تدريبية لتعليم 
أساسيات اللعبة للفتيات والسيدات 
خالل البطولة، إضافة لإلشراف على 
الفعاليات مثل جتارب  سلسلة من 
التنس في  ودروس  اجلامعية،  التنس 
تعليم  دورات  جانب  إلى  املدارس، 
وأولياء  لألطفال  التنس  أساسيات 

األمور خالل البطولة.

العاملية  التنس  مدربة  وطورت   
سلسلة من مبادرات التنس تتمحور 
والعاملني  والقيادة  التدريب  حول 
باجملال، مثل: برنامج Miss-Hits الذي 
اجملتمعية  واألندية  املدارس  تتبناه 
واملراكز الرياضية، وكذلك نوادي التنس 
في بريطانيا؛ لتدريب وتعليم الفتيات 
املبتدئات من سن 5 إلى 8 سنوات 
أساسيات التنس في بيئة تعليمية 
محفزة، وتشجيع األمهات واملعلمات 

على ممارسة الرياضة.

لسنوات  موراي  جودي  عملت  كما 
التنس  محترفات  رابطة  مع  عديدة 
تنظيم  في  للعبة  الدولي  واالحتاد 
بالبطوالت  مشاركاتها  من  العديد 

حول العالم.

في  الثالثة  اجلولة  مواجهات  انتهت 
اجملموعتني األولى والثانية من بطولة 
بتأهل   ،2022 قطر  العالم  كأس 
من  والسنغال  هولندا  منتخبي 
اجملموعة األولى، وإنكلترا وأمريكا من 

اجملموعة الثانية.

ترتيب  الهولندي،  املنتخب  وتصدر 

نقاط،  سبع  برصيد  األولى  اجملموعة 
السنغال،  على  الفوز  من  جمعها 

وقطر، والتعادل مع اإلكوادور.

ثانيا،  السنغال  منتخب  حل  بينما 
بعد  حصدها  نقاط،  ست  برصيد 
اجلولة  في  هولندا  من  اخلسارة 
قطر  على  الفوز  ثم  االفتتاحية، 

واإلكوادور.

منتخب  تأهل  الثانية،  اجملموعة  في 
برصيد  اجملموعة،  رأس  على  إنكلترا 
سبع نقاط، بعد الفوز على إيران وويلز 

والتعادل مع أمريكا.

املركز  في  فحل  أمريكا،  منتخب  أما 
بعد  نقاط،  خمس  برصيد  الثاني، 
التعادل مع ويلز وإنكلترا والفوز على 

إيران.

أول  عن  النتائج  تلك  وأسفرت 
مواجهتني في دور الـ16، وهما:

- هولندا × أمريكا، يوم السبت املقبل، 
في متام الساعة السادسة مساءً.

- إنكلترا × السنغال، يوم األحد املقبل، 
في متام العاشرة مساءً.

أن  سوريا،  وشرق  شمال  أهالي  أكد 
الثورية،  الشعب  حرب  وانتهاج  املقاومة 
دولة  هجمات  ضد  الوحيد  خيارهم  هي 
روسيا  موقف  وأدانوا  التركي،  االحتالل 
أنهما  العالم  »توهمان  بالقول:  وأمريكا 
في  شريكتان  أنهما  إال  الهجمات،  ضد 

هذه الهجمات«.

خيار  سوريا  وشرق  شمال  أهالي  يتبع 
املقاومة ملواجهة الهجمات البرية واجلوية 
لدولة االحتالل التركي وفق استراتيجية 
على  للحفاظ  الثورية،  الشعب  حرب 
املكتسبات التي حتققت بدماء أبنائهم، 
بنضال  حتررت  التي  أرضهم  عن  والدفاع 
هذا  ضمن  املنطقة،  وبنات  أبناء  وكفاح 
التقت وكالة هاوار مع عدد من  السياق 
شمال  مناطق  مختلف  من  املواطنني 

وشرق سوريا.

املواطنة »زيني أصالن« من أهالي قامشلو، 
أكدت على اتباع نهج املقاومة ضد كل 
التي تستهدف مكتسباتهم،  األشكال 
قائلة: »منذ 44 عاماً )في إشارة إلى بداية 
تأسيس حزب العمال الكردستاني( نناضل 
نحن الكرد من أجل ضمان حقوقنا، لكننا 
األخرى،  املكونات  من  أي  على  نعتدِ  لم 
بل طالبنا بالعيش بثقافتنا ولغتنا على 

أرضنا، وناضلنا على أساسه«.

مؤكدةً »تركيا حتارب كل كردي حر، لذلك 
ضد  االنتفاضة  إلى  شعبنا  سندعو 

االحتالل التركي«.

فشدد  أحمد«،  الكرمي  »عبد  املواطن  أما 
املنطقة  شعب  مواصلة  ضرورة  على 
املظاهرات  في  »نخرج  وبني:  للمقاومة، 
للمجازر  واستنكارنا  غضبنا  عن  لنعبر 
الفاشية  قبل  من  الكرد  بحق  املرتبكة 
عدوانية  سياسات  متارس  التي  التركية، 
ضد الكرد والهوية الكردية منذ سنوات 

عدة«.

أكد أحمد: »اتخذنا خيار املقاومة أساساً 
لنا، ونؤكد مرة أخرى بأننا سنقاوم حتى 
نصل إلى أهدافنا كلها في حتقيق هوية 
الذي  الدميقراطي،  مشروعنا  ضمن  حرة 

يضم مكونات شمال وشرق سوريا«.

لن يتمكن من كسر إرادتنا

أما املواطنة »روشن شيخموس«، فعبرت 
عن رفضها لهجمات دولة االحتالل التركي 
على شمال وشرق سوريا، وأشادت مبقاومة 
قوات سوريا الدميقراطية، ووحدات حماية 
الشعب واملرأة، ومقاتلي الكريال في جبال 
كردستان وقالت: »سنبقى على عهدنا في 
نواجه  الساحات  في  وسنبقى  النضال، 

هجمات االحتالل حتى الرمق األخير«.

ومن جهتها، قالت املواطنة ثريا جمعة: 
»تركيا ترتكب جرائم حرب ضد اإلنسانية 

في شمال وشرق سوريا، وعلينا ردع هذه 
جانب  إلى  مناطقنا  عن  بالدفاع  اجلرائم 
ألننا  تنكسر  لن  »إرادتنا  قواتنا«. وشددت 
القائد  نستمد قوتنا من فكر وفلسفة 

أوجالن«.

كما عاهد املواطن فليد جميل، الشهداء 
وشعبنا،  أرضنا  عن  نتخلى  »لن  قائالً: 
خطا  على  النضال  في  سنستمر 

الشهداء«.

املواطن سليم محمد  ومن جانبه شدد 
على ضرورة النضال حتى حتقيق النصر.

»نقف صفاً واحداً مع قسد«

قرية  أبناء  من  الدوار«،  »فايز  املواطن 
قال  اجلنوبي،  الرقة  ريف  العكيرشي في 
وشرق  شمال  أبناء  »نحن  الصدد:  بهذا 
سوريا مقاومون منذ زمن، وسنقاوم آلخر 

رمق ضد االحتالل التركي«.

وأضاف الدوار: »نقف صفاً واحداً مع قواتنا، 

مواجهة  في  الدميقراطية،  سوريا  قوات 
العدوان التركي على شمال وشرق سوريا، 
مع  وتكاتفنا  وشعبنا  أهلنا  وبتضامن 
قوات سوريا الدميقراطية سنحقق النصر 
ولن نتخلى عن أي شبر من أراضي سوريا«.

من  السرور«،  »صالح  املواطن  قال  بدوره، 
أبناء ريف الرقة اجلنوبي »ندين ونستنكر 
وشرق  شمال  على  التركي  القصف 
وسوريا، ونستغرب صمت اجلامعة العربية 
حيال هذا األمر الشنيع، ونطالب جميع 
إليقاف  السريع  بالتدخل  العربية  الدول 

العدوان التركي على األراضي السورية«.

توهمان العالم أنهما ضد الهجمات إال 
أنهما شريكتان في هذه الهجمات

ولفت السرور »موقف روسيا وأميركا مخٍز، 
السوري،  الشعب  بدماء  يتالعبان  إنهما 
وتوهمان العالم أنهما ضد الهجمات، إال 
أنهما شريكتان في هذه الهجمات وهي 
بشن  األخضر  الضوء  تركيا  أعطت  من 

الهجمات«.

»مهاباد  املواطنة  قالت  الصدد  هذا  وفي 
في  الصاحلية  حي  من  سعدون«  شيخ 
مدينة احلسكة: »هجمات االحتالل التركي 
لكننا  مناطقنا،  على  األولى  ليست 
نستمدها  ألننا  قوية  فإرادتنا  سننتصر، 

الدميقراطية،  سوريا  قوات  قواتنا،  من 
التي وقفت في وجه أكبر تنظيم إرهابي 

متمثل بداعش«.

ثورتنا، وسنقاوم  نتراجع عن  »لن  مؤكدةً 
حتى حتقيق النصر لشمال وشرق سوريا«.

فنددت  محمد«،  »بريشان  املواطنة  أما 
صمت  وشجبت  التركية،  بالهجمات 
القوى الدولية، قائلة: »االحتالل التركي ال 
يستهدف املواطنني فقط، إمنا يستهدف 
واملنشآت  كاملدارس  احليوية  املرافق 

اخلدمية ومحطات الوقود والغاز«.

بدوره، حتدث املواطن »عبد الرحيم محمد« 
من أهالي حي الكالسة في احلسكة، عن 
للمنشآت  التركي  االحتالل  استهداف 
اخلدمية، والبنى التحتية لشمال وشرق 
للدفاع  مستعدون  »نحن  وتابع:  سوريا 
عن أرضنا ضد احملتل التركي، مهما كانت 

التضحيات، ومهما اشتدت الهجمات«.

من  سلوم«  »نوال  املواطنة  قالت  فيما 
حي الناصرة: »أهالي املنطقة يستنكرون 
وشرق  شمال  على  التركية  الهجمات 

سوريا«.

وأكدت نوال في ختام حديثها: »إن شعب 
شمال وشرق سوريا متعاون ومتضامن، 
قوات  ومع  الهجمات،  لهذه  للتصدي 
حماية  ووحدات  الدميقراطية  سوريا 
واألمان  األمن  يحل  حتى  واملرأة  الشعب 

في املنطقة«.

روناهي / قامشلو ـ يشكل غياب الصاالت المغطاة، والمالعب المكشوفة المعشبة الكبيرة معضلة كبيرة في تطور واقع الرياضة بشكٍل عام 
 بدأت مالمح التحسن تلوح في األفق في هذا المجال، ويعّد ذلك خطوة في الطريق الصحيح.

ً
أنحاء في شمال وشرق سوريا، ولكن مؤخرا التركي في كافة  الفترة األخيرة، إذ تصاعدت الهجمات الشديدة والقصف   للخطر في 

ً
ـ أصبحت حياة األطفال في شمال وشرق سوريا أكثر عرضة قامشلو/ سيدار رشيد 

المنطقة، وفي الوقت الذي بات فيه األطفال مهددين بأخطار أكبر من جراء القصف والقتال، أصبح التعليم ضحية أخرى من ضحايا النزاع، حيث تعرضت العديد من المدارس في 
 بشكٍل كامل.

ً
 وبعضها اآلخر مدمرة

ً
شمال وشرق سوريا لهجمات المحتل التركي فبات بعضها متضررة

التعليم ضحية أخرى للقصف الهمجي التركي:
 21843 طفل محروم من التعليم

يا: خيارنا المقاومة لمواجهة هجمات اإلبادة أهالي شمال وشرق سور
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األملانية  فيله  دوتشه  شبكة  وذكرت 
األوروبية  اإلنسان  حقوق  محكمة  أن 
قبلت الدعوى التي أقامها القائد عبد 
اليونان  اهلل أوجالن عبر محاميه ضد 
فيما يتعلق بدورها خالل فترة املؤامرة 

الدولية.

ويتضمن ملف الدعوى انتهاك اليونان 
خالل  اإلنسان  حقوق  معاهدة  لبنود 
فترة املؤامرة الدولية التي استهدفت 
شهر   9 في  أوجالن  اهلل  عبد  القائد 

تشرين األول عام 1998.

ويذكر في ملف الدعوى أنه خالل فترة 
فيها  شاركت  التي  الدولية  املؤامرة 
القوى الدولية في 9 تشرين األول عام 
بحق  اليونان  به  قامت  ما  فإن   ،1998

بنود  يخالف  أوجالن  اهلل  عبد  القائد 
األوروبية.  اإلنسان  حقوق  معاهدة 
حيث لم يتم النظر في طلبه اخلاص 
احتجازه  مت  كما  السياسي،  باللجوء 
من  ومنع  للقانون  مخالف  بشكل 
املطالبة بحقوقه أمام احملاكم اليونانية، 
وجميع هذه اإلجراءات مخالفة لبنود 

معاهدة حقوق اإلنسان األوروبية.

أثناء وجود القائد عبد اهلل أوجالن في 
تشرين   9 بتاريخ  توقيفه  مت  اليونان، 
كما  أثينا،  مطار  عام 1998 في  األول 
مت توقيفه في جزيرة كورفو بتاريخ 29 
كانون الثاني و2 شباط عام 1999، وفي 
السفارة اليونانية في كينيا بتاريخ 2 

يخالف  الذي  و15 شباط 1999. األمر 
حقوق  معاهدة  من  اخلامس  البند 
اإلنسان األوروبية واملتعلق بحق احلرية 

واحلماية.

أقام  القائد عبد اهلل أوجالن قد  وكان 
دعوى ضد تركيا لدى محكمة حقوق 
اإلنسان األوروبية، بدعوى تعريض حياته 
للخطر وسوء املعاملة واحملاكمة غير 
العادلة خالل فترة إحضاره من كينيا 
في 16 شباط عام 1999. وفي 2 آذار عام 
1999 كانت اللجنة األوروبية ملناهضة 
التعذيب أول هيئة أجنبية تزور إمرالي، 
حيث أصدرت في أيار عام 1999 تقريراً 
ذكرت فيه أن القائد أوجالن لم يتعرض 

للتعذيب أو سوء املعاملة.

وفي جلستها في 21 تشرين الثاني عام 
2000 قبلت محكمة حقوق اإلنسان 
قراراً  وأصدرت  الدعوة،  ملف  األوروبية 
تركيا  أن  بتاريخ 12 آذار 2003 تضمن 
اهلل  عبد  للقائد  محاكمتها  وخالل 
السادسة  املادة  انتهكت  أوجالن 

واملادة  العادلة،  باحملاكمة  املتعلقة 
واحلماية،  باحلرية  املتعلقة  اخلامسة 
واملادة الثالثة املتعلقة بسوء املعاملة، 
اإلنسان  حقوق  معاهدة  بنود  من 

األوروبية.

تطوير  إطار  في  األخبارـ  مركز 
العالقات الدبلوماسية والسياسية، 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  ممثل  التقى 
الكرمي  عبد  أوروبا،  في  سوريا  وشرق 
عمر، كتلة حزب اليسار في البرملان 
االحتادي األملاني )بوندستاغ( في مبنى 

البرملان في برلني العاصمة.

لشمال  الذاتية  اإلدارة  وفد  وضم 
الكرمي  عبد  الدكتور  سوريا  وشرق 
أوروبا،  في  الذاتية  اإلدارة  ممثل  عمر، 

وخالد درويش ممثل اإلدارة في أملانيا.

البرملانيني  عمر  وضع  اللقاء،  خالل 
التطورات  آخر  صورة  في  األملان 
على  التركي  بالهجوم  املتعلقة 
طول  على  سوريا  وشرق  شمال 
احلربي  الطيران  باستخدام  احلدود، 
الذي  املدفعي  والقصف  واملُسّيرات 
العشرات  وجرح  استشهاد  إلى  أدى 

من املدنيني العزّل، بينهم صحفيني، 
البنية  استهداف  إلى  باإلضافة 
واحليوية  املدنية  واملنشآت  التحتية 
والغاز  النفط  كمحطات  واخلدمية 
واملستشفيات  احلبوب  وصوامع 
العملية  بحجة  ذلك  كل  وغيرها، 
اإلرهابية التي حدثت في إسطنبول.

طالبنا  الكلمة  نهاية  »في  وقال 
بتحّمل  األملان  البرملانيني 
البرملان  خالل  من  مسؤولياتهم، 
األوروبي؛  والبرملان  االحتادي  األملاني 
األوروبية؛  احلكومات  على  للضغط 
هذا  من  موقف  لها  يكون  كي 
العدوان، والعمل على وقف العدوان 
التركي الذي يهدد استقرار املنطقة 
ويقّوض احلملة الدولية في مواجهة 
داعش، كما طلبنا منه العمل على 
جدول  على  التركي  التهديد  وضع 
التخاذ  االحتادي  األملاني  البرملان  عمل 

موقف منه«.

تفيد  معلومات  بعد  األخبارـ  مركز 
بتحضير خاليا داعش للهجوم على مركز 
اإلصالح والتأهيل في عاليا مبدينة قامشلو 
لتهريبهم،  اإلرهاب«  مبعتقلي  »املكتظ 
في  واإلصالح  العدل  شؤون  مكتب  رفع 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حالة 

التأهب واالستنفار القصوى.

العدل  شؤون  مكتب  بيان  في  وجاء 
واإلصالح في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا، الذي أصدره يوم األربعاء 30تشرين 
التركي  احملتل  هجمات  »إن   2022 الثاني 
لها مآرب استعمارية، وأهداف عدّة منها 
تهجير أهالي املنطقة، واألبرز هو إنشاء 
اإلرهابي  داعش  لتنظيم  خصبة  بيئة 
ولتعزيز  مجددّاً،  هيكلَته  يعيد  كي 
قدرة التنظيم على شنّ الهجمات، وقد 
وردتنا معلومات من اجلهات املعنية تفيد 

بأنَّ خاليا للتنظيم اإلرهابي داعش حتّضر 
لشن هجوم على مركز اإلصالح والتأهيل 
في عاليا مبدينة قامشلو املكتظ مبعتقلي 

اإلرهاب، وذلك بهدف إخراجهم«.

شؤون  مكتب  أعلن  ورده  ما  على  وبناءً 
العدل واإلصالح في اإلدارة الذاتية لشمال 
واالستنفار  التأهب  »حالة  سوريا  وشرق 
القصوى في املركز وعلى إثره مت التنسيق 
التدابير  كافة  ألخذ  الداخلية  هيئة  مع 
واالحتياطات واالستعدادات الالزمة لصد 
قامت  أوّلي  وكإجراء  أي هجوم محتمل، 
قوى األمن الداخلي بحملة متشيط داخل 

املركز«.

وحذر املكتب في ختام بيانه من أن »اخلطر 
تهديدات  من  مراكزنا  له  تتعرض  الذي 
أمنية وعسكرية جدي للغاية كما يرتبط 

بالهجوم التركي على منطقتنا، واملراكز 
التي تضم عناصر تنظيم داعش اإلرهابي 
ليست خطراً على شمال وشرق سوريا 
فحسب، بل تهدّد املنطقة والعالم بأسره، 
مواقف  باتّخاذ  إالَّ  اخلطر  هذا  يزول  ولن 
املعنية  الدول  قبل  من  وحازمة  جدية 
قبل  من  األمر  وكذلك  السوري،  بامللف 
الدول الضامنة، جتاه السياسات العدائية 
للدولة التركية التي باتت تشكل تهديداً 

لألمن اإلقليمي والدولي«.

وفد  أيام،  عدة  منذ  يزور  األخبارـ  مركز 
مقر  سوريّة،  حقوقية  منظمات  يضم 
عن  للحديث  جنيف،  في  املتحدة  األمم 
واالنتهاكات  األخيرة  التركّية  الهجمات 
والضربات التي طالت بنى حتتية ومخيم 

الهول.

وقال عزالدين صالح، وهو املدير التنفيذي 
لرابطة »تآزر للضحايا«، إنهم التقوا على 
مدار اليومني املاضيني، بعثات دول ووكاالت 
وهيئات أممية، بينها مفوضية األمم املتحدة 
السامية حلقوق اإلنسان ومكتب مبعوث 
غير  سوريا،  إلى  اخلاص  املتحدة  األمم 

بيدرسن.

وأضاف أنهم قدموا إحاطة حول الوضع 
وشرق  في شمال  اإلنسان  وحالة حقوق 
سوريا، »واالعتداءات التركية على املنطقة، 
لتشمل  مؤخراً،  نطاقها  اتسع  والتي 
ودير  احلسكة  ريفي  في  جديدة  مناطق 

الزور، ووصلت حتى مخيم الهول وأخذت 
  . منحاً أكثر عدوانية«

الدولية  للجهات  وثّقوا  أنهم  إلى  وأشار 
املدنيني،  طال  الذي  التركي  القصف 
املنشآت حيوية، ومصادر النفط والطاقة 
خروج  إلى  أدى  ما  وغيرها،  والكهرباء 
مئات  وحرمان  اخلدمة  عن  منها  العديد 
الطاقة وتضرر ماليني  السكان من  آالف 

آخرين في عموم اجلغرافية السوريّة.

وضم وفد املنظمات رابطة »تآزر للضحايا«، 
احلقيقة  أجل  من  »سوريون  ومنظمة 
والعدالة«، ومنظمة »بيل – األمواج املدنية«، 

»إيزدينا«، و«أصوات نسوية كردية«.
بوقف  طالبوا  أنهم  صالح،  وقال 
االعتداءات »بشكٍل فوري واحترام القانون 
اإلنساني الدولي«، باإلضافة إلى التحقيق 
التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  في 

ترتكبها كافة أطراف النزاع في شمالي 
سوريا، »ومنع إفالت مرتكبي االنتهاكات 
العدالة  لتحقيق  سعياً  العقاب،  من 

للضحايا«.

تذهب  أال  على  شددوا  أنهم  ذكر  كما 
لعودة  الهادفة  املتحدة  األمم  مساعدات 
إلى  تهدف  التي  املشاريع  إلى  النازحني 
البالد،  في  دميوغرافية  تغييرات  إحداث 
حقوق  حتترم  مشاريع  في  توضع  أن  بل 
السكان األصليني وتدعم جهودهم إلعادة 

بناء مجتمعاتهم وتقويتها، وفق قوله.

يوم  املنظمات،  وفد  ونظم 
خاصة  فعالية  األربعاء2022/11/30، 
اإلنسان  حقوق  حالة  حول  للحديث 
وذلك  سوريا،  وشرق  شمال  واالنتهاكات 
على هامش منتدى األقليات السنوي في 

جنيف بسويسرا.

د. محمد فتحي عبد العال
كاتب وباحث مصري

بوعد  أبّر  معاوية  بن  يزيد  تولي  مع 
أن  دينار، خاصًة  املهاجر  أبا  وعزل  أبيه 
توفي  قد  مخلد  بن  مسلمة  مواله 
في هذه اآلونة، وأعاد عقبة مرةً أخرى 
حلكم إفريقيا وهنا يتجلى ملمح غير 
إذ  عقبة،  مالمح  من  أيضاً  سياسي 
أبي  القدمي فقبض على  ثأره  ينَس  لم 
املهاجر، وأساء إليه وكان أولى به العفو 
والصفح وطي صفحة املاضي، وتغليب 
اجتماع  ووجوب  السياسية  املصلحة 
الكلمة حول الهدف األكبر، وهو إرساء 
إفريقيا، كما  في  اإلسالم  دولة  دعائم 
أساء حلليفه كسيلة، وقيل أنه كلما 
سار للفتح حملهما معه مكبلني، مما 
أثار حفيظة قبائل البربر وعزمها على 
الروايات  بعض  بحسب  هذا  االنتقام، 
كسيلة  أن  أخرى  روايات  تذهب  فيما 
مهمل  لكن  السراح،  مطلق  كان 
اجلانب يُسخره عقبة في أعمال حتط 
من قدره مثل الشواء جلنوده بحسب 

على  عقبة  كان  إذ  الروايات،  بعض 
من  اخلطاب  بن  عمر  سيدنا  منطق 
عدم احلاجة إلى تأليف القلوب، بعدما  
تنامت قوة اإلسالم وفرضت سطوتها، 
املغرب  في  اإلسالم  قوة  اشتدت  وقد 
العربي وأن كسر شوكة اجلبابرة مثل 
كسيلة أفضل فعالً وأمضى تأثيراً، وهو 
ما جعله ال يبالي بنصائح أسيره أبي 
املهاجر بعدم استفزاز كسيلة والبربر 

أكثر من ذلك.

كان من عادات عقبة أن يطمئن على 
صفات  من  وهي  جيشه،  سالمة 
القائد الشجاع املسؤول، ففي القتال 
يتقدمهم وفي العودة من الغزو يكون 
وأن يعود جيشه على  في مؤخرتهم، 
هو  ويبقى  القيروان  إلى  أفواج  هيئة 
على الفوج األخير، فاستغل كسيلة 
ذلك ووجوده مع ثالثمائة مقاتل فقط، 
البربر  من  ضخمة  بحشود  وهاجمه 
والروم، ومبعاونة الكاهنة ديهيا الوثنية 

أو اليهودية التي تولت احلشد.

ومقاتلوه،  هو  ببسالة  عقبة   تصدى 
كما صمم الرجل النبيل أبو املهاجر أن 
يقاتل مع عقبة، وأن يقاسمه مصيره 
بالد  في  معه  االستشهاد  ويلقى 
واستشهد  الزاب،  أرض  من  )تهوذة( 
اهلل  عظم  قليل،  نفر  وأُِسر  اجلميع 
سورة  في  تعالى  قال  جميعاً  أجرهم 
َصدَقُوا  رَِجاٌل  امْلُؤِْمِننيَ  نَ  )مِّ  : األحزاب 
ن  َ َعَلْيهِ)ص( َفِمنُْهم مَّ َما َعاَهدُوا اهللَّ
)ص(  يَنَتِظرُ  ن  وَِمنُْهم مَّ نَْحَبهُ  قََضىٰ 

وََما بَدَُّلوا تَبِْدياًل )23(.

لو  فماذا  ثمارها  قصتنا  تؤتي  وحتى 

مع  العسكرية  عقبة  قوة  اجتمعت 
حكمة أبي املهاجر السياسية، وسارا 
معاً في حكم إفريقيا، وعلى هذا سار 
من بعدهم ؟!! بالتأكيد كانت ستتغير 
احلقب،  كل  ونهايات  التاريخ،  حوادث 
روح  لكن  ممكناً،  هذا  فيها  كان  التي 
وعظمت،  تغلبت،  والتنافس  اخلالف 

فساد العدو ومتكن وغلب.

أن  املوضع  هذا  في  أيضاً  وحسبنا 
نافع،  بن  عقبة  سجايا  عن  نتحدث 
اهلل  بعظمة  الشديد  إميانه  ومنها 
وعظمة القرآن الكرمي، ودوره في تهذيب 
املقاتلني، وأن يعلو على أي أمر آخر، وأن 
السبيل  هما  الشهادة  وطلب  اجلهاد 
لرضا اهلل ورحمته، ولو وصل في إعالء 

كلمة اهلل إلى آخر هذا العالم فاحتاً.

يقول عقبة:

وخياركم  أشرافكم  إن  الناس  »أيها 
وأنزل  عنهم  تعالى  اهلل  رضي  الذين 
)ص(  فيهم كتابه؛ بايعوا رسول اهلل 
باهلل  كذب  من  على  الرضوان  بيعة 
أشرافكم  وهم  القيامة،  يوم  إلى 
باعوا  البيعة،  إلى  منكم  والسابقون 
أنفسهم من رب العاملني بجنته بيعة 
وإمنا  غربٍة،  دار  في  اليوم  وأنتم  رابحة، 
إليكم  نظر  وقد  العاملني،  رب  بايعتم 
هذه  تبلغوا  ولم  هذا،  مكانكم  في 
لدينه،  وإعزازاً  لرضاه  طلباً  إال  البالد 
فأبشروا؛ فكلما كثر العدو كان أخزى 
وربكم  تعالى،  اهلل  إن شاء  وأذل  لهم 
عز وجل ال يُسلمكم، فالقوهم بقلوب 
صادقة، فإن اهلل عز وجل جعلكم بأسه 
الذي ال يُرد عن القوم اجملرمني، فقاتلوا 

عدوكم على بركة اهلل وعونه، واهلل ال 
يرد بأسه عن القوم اجملرمني« 

ويقول أيضاً: »إني قد بعت نفسي من 
أزال أجاهد من كفر  اهلل عز وجل فال 
باهلل، ثم قال: »يا بني أوصيكم بثالث 
خصال فاحفظوها وال تضيعوها: إياكم 
وتتركوا  بالِشعر  صدوركم  متلؤوا  أن 
عز  اهلل  على  دليل  القرآن  فإن  القرآن، 
وجل، وخذوا من كالم العرب ما يهتدي 
به اللبيب ويدلكم على مكارم األخالق، 
ال  أن  وأوصيكم  وراءه،  عما  انتهوا  ثم 
الدّين  فإن  العباء،  لبستم  ولو  تُداينوا 
ذُلٌّ بالنهار وهمٌّ بالليل، فدعوه تسلم 
وتبقى  وأعراضكم،  أقداركم  لكم 
الناس ما بقيتم، وال  لكم احلرمة في 
املرخصني  املغرورين  العلم من  تقبلوا 
فيجهلوكم دين اهلل، ويفرقوا بينكم 
وبني اهلل تعالى، وال تأخذوا دينكم إال 
أسلم  فهو  واالحتياط  الورع  أهل  من 

لكم، ومن احتاط سلم وجنا فيمن جنا، 
وأُراكم  اهلل،  سالم  عليكم  قال:  ثم 
ال ترونني بعد يومكم هذا … ثم قال: 
اللهم تقبل نفسي في رضاك، واجعل 

اجلهاد رحمتي ودار كرامتي عندك«.

وقال أيضاً وقد أشرف في رحلة جهاده 
على احمليط األطلنطي: »اللهم إني لم 
أني  تعلم  وأنك  أشرا  وال  بطراً  أخرج 
ذو  عبدك  طلبه  الذي  السبب  أطلب 
بك،  يُشرك  وال  تُعبد  أن  وهو  القرنني، 
اللهم إن كنت أعلم أن وراء هذا البحر 

أرضاً خلضته إليها في سبيلك«.

ما أعظم أن تكون رحلة املرء طمعاً في 
رضوان اهلل وإن خالطها بعض األخطاء 
البشرية في افتقاد روح العمل اجلماعي 
اخلالق لكن يبقى اإلميان باهلل واالجتهاد 
في  األبرز  العنوانني  هما  طاعته  في 

الرحلة ...

تعدّت شهرة شاعر اليمن وأديبها 
اآلفاق،  وجاورت  اليمن  البارز 
أبواب  الفذ  الشاعر  طرق  فقد 
مناهلها  وتعدد  بصنوفها  األدب 
في  وأبدع  بل  وأجاد  وتوجهاتها، 
حافلة  حياته  وكانت  الشعر، 
حتى  والكتابة،  والقراءة  بالبحث 
بني  من  واختطفه  القدر  باغته 
محبيه وجماهير قُرّاءه يوم الثامن 
الثاني  تشرين  من  والعشرين 
2022، ونعته املؤسسات واألوساط 
فهو  والعربية،  اليمنية  الثقافية 
فقيد األدب والثقافة العربية بحق. 
إب،  مبحافظة  املقالح،  قرية  في 
ولد عبد العزيز املقالح عام 1937، 
املاجستير  درجتي  على  وحصل 
العربية  اللغة  في  والدكتوراه 
وآدابها من جامعة عني شمس في 
البداية  في  كتاباته  مصر. متيزت 
لكنه  الكالسيكية،  من  بشيء 
احلداثة  على  انفتح  ما  سرعان 
وأصدر ما يربو على اخلمسة عشر 
ديواناً شعرياً، والعديد من املؤلفات 
واملقاالت  والدراسات  النقدية 

الصحفية داخل اليمن وخارجه.
تقّلد املقالح العديد من املناصب 
واملهام، منها رئيس جامعة صنعاء 
والبحوث  الدراسات  مركز  ورئيس 
العلمي  اجملمع  ورئيس  اليمني 
اللغوي اليمني ومستشار الرئيس 

اليمني للشؤون الثقافية.
لتميزه وتفانيه الدائم، حاز املقالح 
بينها  من  كثيرة  وأوسمة  جوائز 
وسام فارس في اآلداب والفنون من 

فرنسا عام 2003 وجائزة الشعر من 
مؤسسة سلطان بن علي العويس 
الثقافية في اإلمارات وجائزة أحمد 
احتاد  الشعري من  لإلبداع  شوقي 

كّتاب مصر عام 2019.
كانت حياة املقالح حافلة باألدب 
اخلامسة  بلغ  الذي  وهو  والثقافة 
صدمة  لفقده  وكان  والثمانني، 
الثقافية  األوساط  في  كبيرة 
والرسمية،  الشعبية  العربية، 
حكوميون  مسؤولون  نعاه  حيث 
على  مؤكدين  وأدباء،  ومثقفون 
في  واألدبية  الثقافية  مكانته 

اليمن والعالم العربي.
املقالح  العزيز  عبد  الدكتور  ترك 
الشعر،  في  ديواناً  عشر  خمسة 
األدب  في  املقاالت  من  واملئات 
من  والعشرات  والنقد  والثقافة 
الكتب في مواضيع أدبية ثقافية 

أخرى.
احتاد األدباء والكّتاب اليمنيني في 
بيان نعوته للمقالح قال: »اليمن 
خسروا  والعالم  العربية  واألمة 
بوفاة شاعر اليمن الكبير املقالح 

واحداً من أهم األسماء الشعرية 
ورصيداً  إضافًة  مثلت  التي 
لقصيدة التفعيلة والنقد العربي 
التعليم  على  عالوةً  احلديث، 
األكادميي الذي كان املقالح من أبرز 
قصيدته  به  متتعت  فما  أعالمه، 
احلديثة ومقاله الرصني من سمات 
عززت من مكانته وكرّست حضوره 
كبيراً  اسماً  واإلنساني  اإلبداعي 
وعلماً عظيماً من أعالم القصيدة 

العربية«.
في  املقالح  كتبه  ما  أجمل  من 

معشوقته »صنعاء«:
»يوماً تغنى في منافينا القدر
البد من صنعا وإن طال السفر
 ال بد منها .. حبنا أشواقها

تذوي حوالينا إلى أين املفر؟
َّا حملنا حزنها وجراحها  إن

 حتت اجلفون فأورقت وزكا الثمر
 وبكل مقهىً قد شربنا دمعها

 هلل ما أحلى الدموع وما أمر
وعلى املواويل احلزينة كم بكت

أعماقنا ومتزقت فوق الوتر«

مركز األخبارـ قبلت محكمة حقوق اإلنسان األوروبية الدعوى التي أقامها القائد 

عبد الله أوجالن عبر محاميه ضد اليونان.

المحكمة األوروبية تقبل الدعوى التي أقامها القائد عبد هللا 
أوجالن ضد اليونان

ممثل اإلدارة الذاتية 
في أوروبا في لقاءاته يدعو البرلمان 
األلماني لوضع التهديد التركي على 

جدول أعماله 

اإلدارة الذاتية ترفع حالة التأهب القصوى في مركز 
لإلصالح وتأهيل معتقلي داعش بقامشلو

يّة في األمم المتحدة لنقل االنتهاكات التركّية منظمات سور

يخ اإلسالمي -2 صفحات من التار
يقيا« »فاتح إفر

يز المقالح يودعها في بهاء عاشق صنعاء، د. عبد العز
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حسام الدخيل

في العشرين من الشهر اجلاري، أعلنت 
االحتالل  لدولة  التابعة  الدفاع  وزارة 
بهجمات  جديد  عدوان  شن  التركي، 
جوية تستهدف مناطق شمال وشرق 
سوريا باإلضافة إلى مناطق من )باشور 
على  أطلقت  قد  وكانت  كردستان(. 
السيف«،  »مخلب  مسّمى  العملية 
مائة  من  أكثر  خاللها  من  استهدفت 
وتركز  سوريا،  وشرق  شمال  في  موقع 
لها  ملا  كوباني،  مدينة  على  القصف 
منطقة  أول  ُعدَّت  أن  بعد  رمزية،  من 
تدحر مرتزقة داعش اإلرهابي في العام 
شاركت  التي  العملية،  وجاءت   ،2014
فيها خمسون طائرة مقاتلة، وعشرون 
مسيرة، حسب ما أعلنته وسائل إعالم 
تركية، رداً علي تفجير إسطنبول، الذي 
اتهمت فيه تركيا ضلوع حزب العمال 
الكردستاني وقوات سوريا الدميقراطية 
كل  نفي  من  الرغم  على  بتنفيذه، 
منهما عالقتهما بالتفجير، لكن أصرت 

دولة االحتالل على تنفيذ اعتداءها على 
مناطق شمال وشرق سوريا، بالرغم من 
دولة  ذكرتها  التي  املتناقضة،  الروايات 

االحتالل عن هوية منفذة التفجير.

 

تقويض االستقرار وإحياء داعش
 

لقوات  العام  القائد  كشف  قد  وكان 
الدميقراطية مظلوم عبدي عن  سوريا 
هوية “أحالم البشير”، التي زعمت دولة 
االحتالل التركي، أنها منفذة التفجير 
»األمريكي،  »املونتيور  ملوقع  حديث  في 
حيث عدّ قائد قوات سوريا الدميقراطية: 
»أن تفجير إسطنبول هو عمل استفزازي 
قامت به دولة االحتالل التركي، من أجل 
متهيد الطريق للحرب ضد قوات سوريا 
وشرق  شمال  ومناطق  الدميقراطية، 
الكثير  أجرينا  عبدي«  وأضاف  سوريا«، 
هجوم  أن  إلى  وخلصنا  األبحاث،  من 
معارضة  جماعات  نفذته  إسطنبول 
تركيا«،  سيطرة  حتت  تعمل  سورية، 
القبض  التي مت  املرأة  أن  »أثبتنا  مؤكداً، 

تنحدر  القنبلة،  بزرع  واملتهمة  عليها 
من عائلة مرتبطة بداعش، لقي ثالثة 
من أشقائها حتفهم، وهم يقاتلون في 
في  واحد  مات  داعش،  مرتزقة  صفوف 
الرقة، وآخر في منبج، والثالث في العراق، 
ولها شقيق آخر هو قائد في املعارضة 
السورية املدعومة من تركيا في عفرين، 
وكانت أحالم البشير متزوجة من ثالثة 
وأنها  داعش،  من  مختلفني  مقاتلني 
»تنحدر من مدينة حلب، وال عالقة لنا 
سياستنا«،  هذه  وليست  مطلقاً،  بها 
ولكن على الرغم من هذا كله، أصرت 
دولة االحتالل على شن عشرات الغارات 
وشرق  شمال  مناطق  على  اجلوية 
البنية  خاللها  من  استهدفت  سوريا 
وأماكن حيوية، مثل صوامع  التحتية، 
ومحطات  والغاز،  النفط  وآبار  احلبوب، 
نتيجة  وراح  واملشافي،  الكهرباء 
املدنيني  العديد من  الوحشي  إجرامها 
بينهم نساء وأطفال، فيما لم تقتصر 
دولة االحتالل التركي في قصفها على 
أيضاً  استهدفت  بل  احليوية،  املناطق 

قوات مكافحة اإلرهاب التابعة لقوات 
تقتصر  والتي  الدميقراطية،  سوريا 
داعش،  مرتزقة  محاربة  على  مهامها 
إلى استشهاد عدد من  وأدت ضرباتها 
املقاتلني، كانت قد كشفت قوات سوريا 
جهة  ومن  سجالتهم،  الدميقراطية 
داعش  ملرتزقة  دعمها  ولتأكيد  أخرى 
قصفت دولة االحتالل القوات املكلفة 
بحماية مخيم الهول، الذي يأوي عوائل 
ما  احلسكة؛  شرق  في  داعش  مرتزقة 
سّبب حالة فوضى داخل اخمليم األخطر 
املقصود  االستهداف  وأدى  العالم،  في 
من  املرتزقة  عوائل  من  عدد  فرار  إلى 
فيما  عليهم  القبض  إلقاء  مت  اخمليم، 
بعد، كما قصفت قوات دولة االحتالل 
الذي  »جركني«،  سجن  محيط  التركي 
مرتزقة  عناصر  من  معتقلني  يحوي 
داعش كانت قد أسرتهم قوات سوريا 
في  التحرير  حمالت  أثناء  الدميقراطية 
سنوات  طيلة  شنتها  التي  املنطقة، 
قتال املرتزقة في سوريا، وهذا ما يؤكد 
ملقاتلي  التركي  االحتالل  دولة  دعم 
خالل  من  تبني  والذي  داعش،  مرتزقة 

هذه الهجمات، التي استهدفت القوات 
املكلفة بحماية مخيم الهول، وسجن 
قدمت  سابق  وقت  في  وأيضاً  جركني، 
دولة االحتالل الدعم ملرتزقة داعش أثناء 
أحداث سجن الصناعة، حيث قصفت 
سوريا  لقوات  رتالً  التركية  املسيرات 
الدميقراطية، كان متوجهاً إلى محيط 

السجن.

 

أكاذيب وحجج واهية

فيما يرى مراقبون، إن تفجير إسطنبول 
ما هو إال تفجير تركي مفتعل؛ لشرعنة 
وشرق  شمال  مناطق  على  القصف 
سوريا، ومحاولة جديدة القتطاع املزيد 
من األراضي السورية، حتت حجة واهية، 

كاذبة تسميه أنقرة مكافحة اإلرهاب.

االحتالل  دولة  رئيس  أكد  قد  وكان   
والتنمية  العدالة  وحزب  التركي، 
وقت  في  أردوغان  طيب  رجب  اإلخواني 
على  الغارات  من  هدفه  أن  سابق، 

أمني  »حزام  إقامة  هو  سوريا،  شمالي 
من الغرب إلى الشرق« على طول احلدود 
اجلنوبية لتركيا، كما هدد بتنفيذ عدوان 
جديد براً، »عندما يحني الوقت املناسب«، 
على حد وصفه، كما حدد األهداف، التي 
شمال  مناطق  في  استهدافها  ينوي 
من  عليها  أكد  والتي  سوريا،  وشرق 
العاملي  اليوم  في  ألقاها  كلمة  خالل 
إلى  وأشار  املرأة،  العنف ضد  ملناهضة 
مدن »منبج، وتل رفعت، وكوباني«، هي 

أهدافه القادمة في شمال سوريا.

 

املواقف الدولية

ال يزال املوقف الدولي خجوالً جداً حيث 
أنها  تدعيان  التي  الدولتان  اكتفت 
والواليات  االحتادية،  »روسيا  ضامنتان 
وعلق  بالصمت،  األمريكية«  املتحدة 
شمال  إلى  اخلاص  األميركي  املبعوث 
»أن  غرينجر(  )نيكوالس  سوريا  وشرق 
بالده تعارض بشدة العمل العسكري، 
سوريا«،  في  االستقرار  يزعزع  الذي 
على  توافق  لم  واشنطن  »أن  مضيفا: 

الضربات التركية في سوريا«، وأكد »أن 
تهدد  احلالية  العسكرية  العمليات 
الدولة«،  تنظيم  ضد  املشترك  العمل 
وكان جيش االحتالل التركي قد قصف 
اإلرهاب  مكافحة  لقوات  نقطة 
الدميقراطية،  سوريا  لقوات  التابعة 
في  األمريكية  القواعد  أحد  داخل 
الدفاع  وزارة  وكانت  احلسكة،  مدينة 
»إن  املنصرم:  األربعاء  قالت  األميركية، 
الشمال  في  التركية  اجلوية  الضربات 
العسكريني  سالمة  هددت  السوري 
األميركيني، وإن الوضع املتصاعد يعرض 
سنوات  مدى  على  أُحرز  الذي  التقدَم، 
ضد مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية 
الروسي  املوقف  كان  فيما  للخطر«، 
دعم  أي  يقدم  لم  حيث  أيضاً،  خجوالً 
لثني دولة االحتالل التركي عن محاولة 
التوغل داخل األراضي السورية، واكتفى 
للتهدئة،  والبحث عن سبل  “بالقلق”، 
سوريا  لقوات  العام  القائد  وأكد 
الدميقراطية مظلوم عبدي في حديثة 
استراتيجية  أن  »أكسيوس«:  ملوقع 
تركيا قائمة على »اإلعالن عن العملية« 
أجل  من  لها،  واالستعداد  العسكرية 
املتحدة  الواليات  فعل  ردود  معرفة 
وروسيا«، مشيراً إلى أن تركيا إذا لم تر 
معارضة قوية من الالعبني األساسيني 
ردود  »أن  فإنها ستمضي قدما. مؤكداً 
الفعل الدولية غير كافية لردع األتراك 

عن عمل عسكري جديد«. 

 

موقف حكومة دمشق

لرئاسة  اخلاصة  املستشارة  اتهمت 
وفق  شعبان،  بثينة  دمشق  حكومة 
باتخاذ  تركيا  احلكومية  سانا  وكالة 
شمال  في  املرتزقة  لبقاء  واهية؛  ذرائع 
غرب سوريا، وعدّت بثينة: »أنه ال يحق 
ألي دولة أن تدافع عن أمنها داخل حدود 

دولة أخرى«، وقالت، »إن تركيا تقوم بعدم 
االلتزام بتعهداتها مع روسيا، وتختلق 
األراضي  في  أطماعها  لتنفيذ  احلجج 
السورية والعراقية”، وكانت قد قصفت 
دولة االحتالل التركي نقطة عسكرية 
تابعة حلكومة دمشق أدت إلى سقوط 
املرصد  أكده  قتيالً،  عشر  خمسة 
السوري حلقوق اإلنسان، وتأتي الهجمات 
احلالية في وقت »مغازلة« بني حكومة 
دولة االحتالل من جهة، وحكومة دمشق 
من جهة أخرى، حيث كشفت وسائل 
إعالمية عن لقاء مرتقب بني رئيس دولة 
أردوغان  طيب  رجب  التركي  االحتالل 
بعد  األسد،  بشار  السوري  نظيره  مع 
سنني من القطيعة، وكانت قد شنت 
دولة االحتالل التركي منذ العام 2016 
داخل  برية«  عسكرية  »عمليات  ثالث 
األراضي السورية، والتي كان آخرها ما 
تسمى عملية »نبع السالم« عام 2019، 
والتي انتهت باحتالل سري كانيه، وكري 
سبي/ تل أبيض السوريتني، كما حتتل 
دولة االحتالل التركي كالً من )عفرين، 
وإدلب، وإعزاز، والراعي الباب، وجرابلس( 
الدعم  وتقدم  السورية،  األراضي  داخل 
ملرتزقة هيئة حترير الشام املصنفة على 
لوائح اإلرهاب، ومرتزقة اجليش الوطني 

بشكل مباشر.

التركي  االحتالل  دولة  القول،  خالصة 
منذ بدء األزمة السورية حاولت والتزال 
السورية؛  اجلغرافية  عمق  في  التوغل 
لتحقيق أمانيها وطموحاتها، التي عفى 
األمجاد  بإعادة  واملتمثلة  الزمن  عليها 
السيئة  العثمانية  الزائفة للسلطنة 
الصيت، يساعدها في ذلك مجموعة 
أنفسهم  باعوا  الذين  السوريني،  من 
بحفنة من الدوالرات وباتوا مرتزقة، تدفع 
بهم تركيا مينة ويسرى، كما أن صمت 
اجملتمع الدولي حيال االنتهاكات التركية 
يدفعها إلى التمادي أكثر على حساب 

اجلسد السوري النازف.

منذ ليلة 19-20 تشرين الثاني احلالي، 
التركي تشن هجمات  ودولة االحتالل 
وشرق  شمال  مناطق  ضد  همجية 
بشكل  عبرها  مستهدفة  سوريا، 
مباشر املدنيني العزل والبنية التحية، 
وسبل العيش ألهالي املنطقة، إضافة 
إلى نقاط متركز لقوات حكومة دمشق، 

وقرى حدودية آهلة بالسكان.

وأسفر الهجوم الفاشي لتركية على 
املنطقة، عن استشهاد 14 مدنياً، و16 
الدميقراطية،  سوريا  قوات  من  مقاتالً 
واستهداف واستشهاد إعالميني، خالل 
مت  فيما  األخيرة،  التركية  الهجمات 
استهداف 45 موقعاً للبنية التحتية 
في املنطقة، وإحلاق العديد من األضرار 
واملرافق  املدنيني،  مبمتلكات  املادية 
كاملستشفيات  واخلدمية  العامة، 

واملدارس، واملستوصفات الصحية. 

وفي السياق ذاته؛ أجرت صحيفتنا لقاًء 
خاصاً مع الرئيس املشترك مع مجلس 
الذي  دميو،  محمد  العسكري  كوباني 
بدوره حتدث حول األحداث واملستجدات 

األخيرة.

قال:  حديثه  بداية  في  دميو  محمد 

تتعرض  واملنطقة  أسبوع  من  »ألكثر 
الفاشية،  التركية  الهجمات  ألشرس 
العزل،  املدنيني  عبرها  مستهدفة 
والبنية التحتية للمنطقة واملمتلكات 

العامة، واخلاصة«. 

وأضاف، أن »دولة االحتالل التركي دائما 
ملهاجمة  وذرائع  فرص،  عن  تبحث  ما 
الشعب الكردي للقضاء على قضيته، 
والنيل من إرادته احلرة، وهذه املرة كانت 
ذريعتها ملهاجمة مناطق شمال وشرق 
سوريا، تفجير إسطنبول األخير، الذي 
كان يشير منذ البداية، أنه كان مجرد 
حتاول  فاشية،  تركية  وخطة  مؤامرة 
وانتهاكاتها  هجماتها،  شرعنة  بها 
الفاشية على املنطقة، ولبدء هجوم 
وشرق  شمال  مناطق  على  جديد 
أكثر  احتالل  لتوسيع  سوريا، محاولة 

في سوريا«. 

األولى،  املرة  ليست  أنها  دميو:  وأشار 
التركي  االحتالل  دولة  بها  تقوم  التي 
بشن هجمات غاشمة وإرهابية على 
مناطق شمال وشرق سوريا، فمنذ بدء 
أفا  روج  ثورة  وبعدها  السوري،  الصراع 
في مناطق شمال وشرق سوريا، وتركيا 
حتاول التربص بقضية الشعب الكردي، 
والطرق  بالسبل  إرادته  من  والنيل 
مرتزقتها  عبر  والفاشية  الوحشية 
داعش،  مرتزقة  كانت  سواء  اإلرهابية، 
دوما  فإنها حتاول  املعارضة،  أو فصائل 

إفشال القضية الكردية.

كوباني  جمللس  املشترك  الرئيس  وأكد 
هذه  أن  دميو،  محمد  العسكري، 
الهجمات األخيرة، التي تقوم بها دولة 
االحتالل التركي في شمال وشرق سوريا، 
تستهدف  جديدة  مؤامرة  عن  عبارة 
سوريا،  وشرق  شمال  ومكونات  أبناء 
مشتركة بني الدول التي تعدّ نفسها 
ضامنة في األراضي السورية«، مشيرا، 
أن هدف هذه املؤامرة هو القضاء على 
وتصفية  الدميقراطية،  األمة  مشروع 

الكرد من الوجود. 

الضامن  مبوقف  حديثه  في  دميو  وندد 
الروسي، وحكومة دمشق من الهجمات 
التركية على املنطقة، وقال »منذ عام 
2019 واملنطقة غير آمنة؛ رغم اتفاقية 
أبرمت بني القوات الروسية وتركيا، إال 
اجلانب  من  كانت  دوما  اخلروقات  إن 
التركي، لذا نحن كقوات عسكرية في 
الدميقراطية«  سوريا  »قوات  املنطقة 
تلك  على  فقط  بالرد  موقفنا  اقتصر 

الهجمات واالنتهاكات«. 

وأوضح أنه رغم الهجمات واالنتهاكات، 
املنطقة،  في  تركيا  بها  تقوم  التي 
التي حتاول بها النيل من إرادة شعوب 
في  والقلق  اخلوف  وزرع  املنطقة، 

نفوسهم، إال إن شعوب املنطقة الزالت 
صامدة بوجه هجمات تركية الفاشية، 
بالسبل والطرق كافة، ومصممة على 
مهما  قواتهم  مع  والنضال  البقاء 

كلفهم األمر. 

جمللس  املشترك  الرئيس  واختتم 
كوباني العسكري محمد دميو حديثه 
بالقول: »نعاهد شعبنا وأهلنا، أن قوات 
ألي  تسمح  لن  الدميقراطية  سوريا 
أرضنا  أن متس  قوة عسكرية محتلة، 
وشعبنا، وسنكون دوما لهم باملرصاد، 
والنضال  املقاومة  على  مصرون  وإننا 
دوما  والنصر  األخير،  الرمق  حتى 

سيكون حليفنا«.

روناهي/ الدرباسية -طالب أهالي ناحية 
الدرباسية مبقاطعة احلسكة بضرورة 
فرض حظر جوي من قبل اجملتمع الدولي 
على مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك 
لردع دولة االحتالل التركي، ومنعها من 
شعوب  بحق  اجملازر  من  املزيد  ارتكاب 

هذه املنطقة.

فمنذ فجر يوم األحد، املوافق 20 تشرين 
االحتالل  دولة  صعدت  اجلاري،  الثاني 
مناطق  ضد  هجماتها  من  التركي 
مستهدفة  سوريا،  وشرق  شمال 
عن  فضال  للمنطقة،  التحتية  البنى 
والبلدات،  للمدن  املتكرر  استهدافها 
وقد وسعت  بالسكان،  اآلهلة  والقرى 
جغرافية  من  التركي  االحتالل  دولة 
استهدافاتها، لتشمل كامل الشريط 
وباكور كردستان،  آفا  روج  بني  احلدودي 
العشرات من  االعتداءات خلفت  هذه 

الضحايا بني شهيد وجريح.

رد  أي  دون  الهجمات  هذه  ظلت  وقد 
أغلب  اكتفت  بل  جدي،  دولي  فعلي 
الدول باإلدانات اخلجولة دون حتريك أي 

ساكن.

املطالبة باحلظر اجلوي 

املتكررة  االعتداءات  خلفية  على 

مناطق  على  التركي  االحتالل  لدولة 
شعوب  طالبت  سوريا،  وشرق  شمال 
املنطقة، وكذلك أحزابها السياسية، 
بضرورة فرض حظر جوي على مناطق 
في  للوقوف  سوريا،  وشرق  شمال 
التركي،  االحتالل  دولة  هجمات  وجه 

ومنعها من ارتكاب املزيد من اجملازر.

السياق، حتدثت لصحيفتنا  هذا  وفي 
في  اإلدارية  علي،  نسرين  »روناهي«  
حزب االحتاد الدميقراطي في الدرباسية، 
االحتالل  دولة  »تستمر  قالت:  حيث 
على  الوحشية  بهجماتها  التركي 
وكذلك  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
من  بدءا  األخرى،  كردستان  أجزاء 
إلى الشهباء،  جبال كردستان، وصوال 
ارتقى  االعتداءات، فقد  أثر هذه  وعلى 
قواتنا  ومن  وبناتنا،  أبنائنا  من  املئات 
العسكرية، ارتقوا إلى مرتبة الشهادة، 
والذريعة الوحيدة، التي يروجها أردوغان 
لوحشيته هذه، هي )محاربة اإلرهاب(، 
تدل،  كلها  وجرائمه  أفعاله  ولكن 
لإلرهاب  الوحيد  الراعي  هو  أنه  على 
ذلك،  على  دليل  وخير  املنطقة،  في 
استخدامه مختلف صنوف األسلحة، 
دوليا،  احملرمة  األسلحة  ضمنها  ومن 

ضد املدنيني«.

مجازر  أن  من  الرغم  »على  وأضافت: 
شعبنا  بحق  التركي  االحتالل  دولة 
اجملتمع  ومسمع  مرأى  على  ترتكب 

أن هذا اجملتمع لم  إال  بأكمله،  الدولي 
يحرك ساكنا حتى اللحظة، وهذا يدل 
مشاركة،  يكن  لم  إن  موافقة،  على 
على  االعتداءات  هذه  في  الدول  هذه 
شعبينا، ألنه إن لم يكن هناك موافقة 
ملا  الدولي،  اجملتمع  قبل  من  ضمنية 
هذه  ارتكاب  أردوغان  باستطاعة  كان 

اجملازر كلها بحق شعبنا«.

الدميقراطي  االحتاد  حزب  في  اإلدارية 
في الدرباسية، نسرين علي، اختتمت 
حديثها بالقول: للوقوف في وجه هذه 
مناطق  لها  تتعرض  التي  الهجمات، 
فرض  من  بد  ال  سوريا،  وشرق  شمال 
دولة  ألن  سمائها،  فوق  جوي  حظر 
في  جرأتها  تستمد  التركي  االحتالل 
سالحها  خالل  من  الهجمات  شن 
اجلوي، لوال ذلك، ملا جترأت دولة االحتالل 
التركي من مهاجمتنا، لذلك، نطالب 
بفرض حظر جوي فوق مناطقنا، كي ال 
يتمكن أردوغان من استخدام أسلحته 
اجلوية، ومعلوم بأنه ال يستطيع خوض 
حرب برية ضدنا، ألنه يعلم بأنه سُيهزم 

أمام إرادة شعبنا.

إعادة إحياء داعش

استهدفتها  التي  املواقع،  ضمن  من 
طائرات جيش االحتالل التركي، كانت 
املسؤولة  الداخلي  األمن  قوى  نقطة 

هذا  وحول  الهول،  مخيم  حماية  عن 
املوضع، حتدث لصحيفتنا املواطن علي 
إسماعيل، وقال: »إن استهداف مخيم 
عوائل  من  اآلالف  يحوي  والذي  الهول، 
مرتزقة داعش، يظهر جليا هدف دولة 
الهجمات،  هذه  من  التركي  االحتالل 
ممثلة  التركية،  الفاشية  إن  حيث 
بزعيمها أردوغان، تسعى دائما إلى إعادة 
القضاء  بعد  أنه  حيث  داعش،  إحياء 
شعوب  قبل  من  التنظيم  هذا  على 
بقوات  ممثلة  سوريا،  وشرق  شمال 
سوريا الدميقراطية، حتاول دولة االحتالل 
التركي إعادة تنظيم وهيكلة مرتزقة 
داعش، لضرب حالة األمن واالستقرار، 
سوريا  وشرق  شمال  في  سادت  التي 

بفضل ثورة شعوبها«.

أدوات  إحدى  كانت  داعش  »إن  وتابع: 
تنفيذ اخملطط الفاشي التركي، لذلك 
يسعى أردوغان إلى استخدام هذه األداة 
من جديد، فقامت طائراته باستهداف 
مخيم الهول، في محاولة منه لنشر 

ولكن  املنطقة،  في  التنظيم  هذا 
كما  سوريا،  وشرق  شمال  شعوب 
تستطيع  البداية،  في  داعش  هزمت 
داعش  وجه  في  مجددا  االنتصار 
ومشغليه وعلى رأسهم دولة االحتالل 

التركي«.

قائال:  اختتم  إسماعيل  علي  املواطن 
»إن السالح الرئيسي، الذي يستخدمه 
أردوغان في هجماته ضد شعوبنا، هو 
فرض  هو  املطلوب  لذلك،  اجلو،  سالح 
وشرق  شال  سماء  على  جوي  حظر 
اعتداءات  وجه  في  للوقوف  سوريا، 
احلظر  وفرض  التركي،  االحتالل  دولة 
هو من مسؤوليات اجملتمع الدولي، ومن 
يدعون الدفاع عن الدميقراطية وحقوق 
التي  القيم،  وبناء عليه، فإن  اإلنسان، 
احملك،  على  الدولي  اجملتمع  بها  ينادي 
فأما فرض حظري جوي على املنطقة 
للوقوف في وجه دولة االحتالل التركي، 
وأما الكف عن الدفاع عن الدميقراطية 

وحقوق اإلنسان«.

كوباني/سالفا أحمد-أكد الرئيس المشترك لمجلس كوباني العسكري محمود ديمو، أن الهجمات األخيرة، التي تقوم بها دولة االحتالل التركي 
في شمال وشرق سوريا، كانت نتيجة المؤامرة، التي خططت لها تركيا، عبر تفجير إسطنبول لتقوم بخلق ذريعة لشرعنة هجماتها الغاشمة في 

، إلى أن الهجمات عبارة عن مؤامرة دولية جديدة تستهدف إرادة الشعوب في المنطقة. 
ً
المنطقة، مشيرا

يا؟ ما وراء القصف التركي على شمال وشرق سور
يعة تركية  مجلس كوباني العسكري... تفجير إسطنبول كان ذر

لشرعنة هجماتها على المنطقة

أهالي الدرباسية: الحظر الجوي هو الرادع لصد المحتل التركي

نسرين علي علي اسماعيل
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أحمد ديبو

إيقاعات من التحقوا بالغيوم 
وسالحهم

له  الذي  التركي  احملتل  وجه  في 
»أردوغان  هو  أوحد  واحد  اسم 
العثماني« الذي قصف ويقصف 
فقصف  كوباني،  مدينة 
املستشفيات، والبيوت ...وغيرها. 
رمز  إلى  حتولت  التي  »كوباني« 
ففيها  والفداء،  البطولة  في 
على  انتصار  أول  كان  ومنها 
»داعش«، وبعدها تكرّرت مسبحة 
االنتصارات حتى الهزمية املطلقة 
ترى  اإلرهابي(،  )التنظيم  لهذا 
»أردوغانية« ثأرية  هل هي رسالة 
مزدوجة كيداً لهذا النصر، وأمالً 

لداعش؟

لم تتوقف آلة القتل »األردوغانية« 
من خالل الطائرات املُسّيرة التي 
اآلمنني،  املدنيني  وتقتل  قتلت 
وها هو يرعد ويزبد ويتوّعد لكن 
وسالحهم،  بالغيوم  امللتحقون 
يسبقهم  باملرصاد،  له  يقفون 
قلوبهم  إلى  النافذ  الضوء 
وحلبات املواجهة، تعلو قاماتهم 
السنابل، ويُدرس القمح املذّهب 
حيث  ضحكاتهم،  بيادر  فوق 
تعرّجات  مع  يشتبك  البياض 
االخضرار على زنودهم، ويتخاصر 
الشفق  خيوط  مع  البنفسج 
إلى أن يتراجع الظالم، وينسحب 
املواقع  إلى  متقهقراً،  الرمادي 

اخللفية تاركاً ذله وغدره وعاره.

الضحك عند األنظمة 
االستبدادية ممنوع

الوردة«  »اسم  رواية  في  جاء 
ألمبرتو إيكو، أن من احملرمات التي 
فرضها القّيمون على األديرة من 
اجلزء  كان  املتزمتني،  األصوليني 
اخلاص بالكوميديا من كتاب »فن 
الشعر« ألرسطو ألن الكوميديا 
تقع في باب الضحك، ومن عرف 
استطاع  أنه  الضحك  أسرار 
بل  شيء  كل  من  يسخر  أن 
ملناهضة  السخرية  واستعمل 
السلطة في أشكالها اخملتلفة.

يحاول  أو  يصل،  كان  من  لذلك 
)أي  الكتب  تلك  إلى  الوصول 
املوت.  عقابه  كان  املعرفة(،  إلى 
إيكو  رواية  حوادث  أن  صحيح 
في  إيطاليا  أديرة  أحد  في  تدور 
تزال  ال  لكنها  الوسطى  القرون 
تنطق في مضامينها وأوصافها 
على سائر الذين يعتقدون أنهم 

األرض،  على  احلقيقة  ميثلون 
وما  اليقني،  من  يقولونه  ما  وأن 
يصدر عن غيرهم هو اخلطأ. هذا 
األرض  يجعل  ما  بالذات  املنطق 
خصبة ودائمة اجلهوزية للتناحر، 

واالقتتال، واحلروب.

وما  الثمانينات  في  الناس  كان 
أرادوا الضحك، توّجب  إذا  بعدها 
منازلهم،  نوافذ  قفل  عليهم 
أجهزة  تداهم  أن  خشية 
بدعوى  بيوتهم  االستخبارات 
التآمر على السلطة السياسية 
هذا  في  الضحك  القائمة! 
للنظام  تهديداً  يشكّل  املعنى 
ولسلطته القمعية. االستبداد 
أن  ألحد  يريد  وال  يضحك،  ال 
استراحة،  الضحك  يضحك. 
وعلى املواطن أال يستريح. عليه 
فالدكتاتور  مستنفراً،  يظل  أن 
عبوٌس متجهم وال يبتسم وحتى 
البتسامته  سيكون  ابتسم  إن 
صرير السجون التي ال تفتح إال 

لكي توصد بقوة من جديد.

الغربة عن املكان

األفق  على  تطل  شرفة  الغربة 
الذي ال ينتهي أو الذي ينتهي لكن 
نستخدم الالنهاية هنا للتعبير 
الزمت  صفة  هو  الذي  الشعري 
الغربة التي نعيش فيها واقعياً 

بامتياز. الغربة صفة أو استعارة 
أو اليابسة التي حاولت  الهروب 
الدخول في تالبيبها فالتقطتني 

كسنارة ورمتني خارج بحري.

هذه هي الغربة ليس وفق التعبير 
هي  بل  فقط،  األدبي  اجملازي 
السياسية  القراءة  في  كذلك 
فيها  تتحدد  التي  االجتماعية 
من  يبدو  فال  الغريب.  معالم 
الغربة  حالة  لوصف  بإمكانه 

من  إال  االجتماعية  السياسية 
والتشبيه،  االستعارة  خالل 
منتظراً  فيهما  يقيم  فالغريب 
الطائرة.  إلى  للصعود  فرصته 
املنتظر عالق بالغد الذي هو قيمة 
دائمة احلدوث، ودائمة الوعد، فمن 
وُِعد بالغد فإن الغد سيأتي وما 

عليه سوى االنتظار.

العيش الشعري

عن  غرباء  أنفسنا  وجدنا  لقد 
في  غرباء  إال  كنا  وهل  املكان، 
الشرق  شعوب  نحن  أوطاننا؟ 
أوطاننا،  األوسط. كنا غرباء في 
ونحن اآلن غرباء في غربتنا، ومقدرٌ 
األظافر  حتت  غربتنا  نحمل  أن 
وحتت اجلفون، كدّمل يؤرق نومنا 

الذي لم نعد منتلكه.

نومنا؛ ألننا لم منتلك  لم منتلك 

وقتناً ولم منتلك مكانناً، وكذلك 
استعرنا  لقد  زمانناً،  منتلك  لم 
استعارة  وزماناً،  مكاناً  عيشنا، 
شعرية. لم يكن من املمكن للذي 
يعيش الغربة إال أن يستغرب أنه 
أن احلياة مجرد فعل  حي ليّظنَّ 
احلياة، أو علَّ احلياة في هذا الزمان 

املستعار، هي مقاربة شعرية.

امرأة،  احلياة  هذه  أن  لنفترض 
وشاءت األقدار أن تكون هذه املرأة 
رأسها  على  ووضعت  صلعاء، 

شعراً مستعاراً، فهل يلغي فيها 
كونها صلعاء. نحن فعلنا كما 
مكاناً  لنا  يكن  لم  املرأة،  تلك 
يكن  ولم  مكاناً،  لنا  فاستعرنا 
أن  إال  زماناً،  فاستعرنا  زماناً  لنا 
الواقع  في  تلغي  ال  االستعارة 
أمراً كان مفعوالً. هي ال تتمكن 
من ذلك إال في الشعر وفي الشعر 
فحسب، لذا كانت أزمنتنا، أزمنة 

وأمكنة شعرية.

اآلن هنا لقد علمونا في املدرسة 
الزمان واملكان شيئان ماديان،  أن 
قياسهما.  ميكن  أنه  مبعنى 
لست أتكّلم عن الزمان واملكان 
الفلسفيني  مفهوميهما  في 
املعقدين، بل أتكّلم عن القيمة 
في  الزمن  ملرور  الفعلية  املادية 
في  املكان  وعن  طاقة،  كونها 
أيضاً  علمونا  وقد  كتلة.  كونه 
في علوم الفيزياء أن هناك خطني 
الطاقة  تتحرك  واملكان،  للزمان 
والكتلة ضمنهما وفق معادالت 
تقاس بالنسبة إلى نقطة الصفر 
التي هي في تعريفها التصويري 
عند نقطة التقاء خطي املكان 
والزمان، إنها تعّبر عن فكرة »اآلن 

هنا«.

هذا  في  احلاضر  أي  هنا«:  »اآلن 
بالدنا ال يوجد  أنه في  إال  املكان، 
هنا،  يوجد  ال  أنه  كما  حاضر، 

نرتكز عليهما.

وتبقى األسئلة قائمة أين الُقرب 
من  الدرجة  هذه  على  ونحن 
ألولئك  عودة  ثمة  هل  الُبعد؟، 
الذين بلغوا هذا احلد من املنفى 
من  يبقى  ماذا  االنتظار؟،  وطول 
املعلقني إلى ما ال نهاية بني ماٍض 

قاهر وحاضر مدّمر؟

في  ينزف  الذي  هو  الوطن  كأن 
أجسادهم أو كأن تلك األجساد 
من  الكبير  التصدّع  لذلك  مرآة 
زمن الطغيان إلى زمن احلرب إلى 
زمن االحتالالت، ولفرط ما يطول 
تصبح  ما  لفرط  احلرب،  زمن 
لتاريخ  منطاً  قائمة،  حالة  احلرب 
واألوجاع.  بالدماء  إال  يُكتب  ال 
ممزقاً  فيه  الكائن  يصبح  وطن 

كخرقة بالية. 

فّعلت الورش الفنية في منشأة توليد 
السويدية عنفتني غازيتني، وربطتهما 
للكهرباء، في حني  العامة  بالشبكة 
أشار مكتب الطاقة في إقليم اجلزيرة 
طريقهما  عن  املولدة  الكمية  أن  إلى 

ستغذي اخلطوط اخلدمية.

في 23 تشرين الثاني، وخالل هجماته 
سوريا،  وشرق  شمال  على  املستمرة 
منشأة  التركي  االحتالل  استهدف 

الغاز في قرية السويدية جنوب ناحية 
ما  قامشلو؛  ملقاطعة  التابعة  ديرك 
أدى إلى خروجها عن اخلدمة، وبالتالي 
اجلزيرة  إقليم  عن  الكهرباء  انقطاع 
باإلضافة إلى انقطاع الغاز عن شمال 

وشرق سوريا.

الورش الفنية التابعة ملكتب الطاقة 
في إقليم اجلزيرة، باشرت بعملها، دون 
التيار  إعادة  سبيل  في  ملل،  أو  كلل 

الكهربائي كما أكدته وكالة هاوار.

أعلن  اجلاري،  الثاني  وبتاريخ 29تشرين 
الرسمية،  صفحته  عبر  املكتب 
وربطهما  غازيتني  عنفتني  إقالع  عن 
بالشبكة العامة، وبحمولة وسطية 

.35MWh تبلغ

ووفق املكتب، فإن كامل الكمية املولدة 
اخلطوط  لتغذية  ستخصص  حالياً 

اخلدمية في إقليم اجلزيرة.

العامة  املؤسسة  األخبار- تقوم  مركز 
إلكثار البذار في بداية كل موسم من 
اإلنتاج  أهم مستلزمات  بتوفير  العام 
الزراعي للفالحني، حيث ال تزال عمليات 
تسليم البذار مستمرة على الفالحني 
بذار  توزيع  يتم  حيث  العام،  لهذا 
القمح احملسن عن طريق مستودعات 
شركة تطوير اجملتمع الزراعي، مبوجب 

الترخيص الزراعي املعلن عنه من قبل 
مديريات وجلان الزراعة.

وعن الكميات، التي مت توزيعها بشكل 
عام على مناطق شمال وشرق سوريا، 
نشر االقتصاد اجملتمعي عبر صفحته 
»أنهت  بوك:  الفيس  على  الرسمية 
بذارَ  البذار  إلكثار  العامة  املؤسسة 
املراحل األولية اخلاصة بعقود اإلكثار عن 

وبلغت  املؤسسة،  مستودعات  طريق 
بحدود  املوزعة  البذار  كميات  إجمالي 
/42/ ألف طن في مناطق شمال وشرق 
سوريا، من البذار احملسن والعقود منها 
وثمانية  محسن،  بذار  طن  /20/ألف 
أالف طن عقود في إقليم اجلزيرة، وما 
البذار  من  طن  ألف  من/15/  يقرب 

احملسن، والعقود في إقليم الفرات«.

الغربلة  مبراكز  يتعلق  »فيما  وأضاف 
بالعمل  مستمرة  أنها  والتعقيم، 

لتأمني البذار احملسن للفالحني«.

»ووفقاً  تقريره،  نهاية  في  وأوضح 
للمؤسسة العامة إلكثار البذار، أنها 
أبلغت فروع املؤسسة في كامل مناطق 
جداول  بإعداد  سوريا،  وشرق  شمال 
الصنف  وفق  للمتعاقدين  اسمية 

عليها،  املتعاقد  واملساحة  واملرحلة 
ليتم توزيعها على اللجان احلقلية، وفق 
املناطق احملددة لكل جلنة لإلشراف على 
عمليات الكشوفات احلقلية، ومطابقة 

حقول اإلكثار«.

الشمالي،  حماة  ريف  سكان  يعاني 
مصادر  جفاف  إثر  وتخوف  قلق  حالة 
باملياه  املتمثلة  أراضيهم  ري  مياه 
الفائضة عن حاجة الشرب فيما يتعلق 
بالينابيع، ومياه اآلبار العشوائية، التي 
حتولت إلى مصدر رئيس ملياه الري خالل 

السنوات العشر املاضية.

ثالث موجات جفاف  من  عانت سوريا 
بني  ما  أشدها  جاءت  عام 1980،  منذ 
2006 و2010، وتوصلت دراسة لوكالة 
أن اجلفاف األخير  إلى  ناسا األميركية 
الذي بدأ عام 1998 في منطقة شرقي 
تضم  والتي  املتوسط،  األبيض  البحر 
سوريا واألردن ولبنان وفلسطني وقبرص 
وتركيا، من احملتمل أن يكون أسوأ جفاف 

خالل القرون التسعة املاضية.

وفي العام اجلاري وصلت معدالت هطل 
األمطار في سوريا إلى 140 ملم، في 
في  األمطار  هطل  معدل  كان  حني 
األعوام السابقة يقف عند حدود 400 

ملم.

ضعف االهتمام من قبل اجلهات 
املعنية

مياه  تأمني  قضية  احلكومة  تولي  وال 
السقاية أو الشرب في مدينة حماة أي 
اهتمام، رغم توسع اجلفاف، الذي ينال 
اآلبار والينابيع، ووصوله إلى مستويات 

مهددة لفقدان املياه.

يضرب عبد القادر )35 عاماً( كًفا بكف 
بعد عجزه عن سقاية محصول الرمان، 
ما أدى لفشل محصوله، وذلك بعد أن 
جفت البئر، التي كان يعتمد عليها في 
سقاية محصوله، على مساحة نحو 

15 دومناً، منذ ما يقارب عشر سنوات.

وأضاف عبد القادر وهو من سكان بلدة 
خطاب، أن العام احلالي شهد املرة األولى 
التي جتف فيها البئر بشكل كامل، إذ 
خالل  تدريجياً  يتراجع  منسوبها  كان 
أن قلة مياه  املاضية، موضحاً  األعوام 
على محصول  آثارها  تركت  السقاية 

الرمان لديه، إذ من املفترض أن يرويه مرة 
كل 20 يوماً تقريباً بدءاً من مطلع أيار.

أما بشير )28 عاماً( مزارع من الربيعة، 
إن جفاف اآلبار باملنطقة دفعه إلهمال 
سقاية ما يقارب 20 دومناً، واإلبقاء على 
عشرة دومنات فقط، قد ال يتمكن من 

سقايتها بالكامل كما يجب.

وبات مزارعو ريف حماة يتخوفون على 
في  عادت  ولكنها  اآلبار،  مياه  مصير 
شتاء 2018، ورغم أن املزارعني لم يعودوا 

يعتمدون عليها في السقاية.

ويقدر عدد اآلبار اخملالفة في محافظة 
حماة أكثر من أربعة آالف بئر، أسهمت 

في جفاف 13 نبعاً باحملافظة، في حني 
قدّر مزارعون وجود أكثر من عشرة آالف 

بئر عشوائية في املنطقة.

تراجع الزراعة...

وأدى اجلفاف بالفعل إلى تراجع الزراعة 
ورفع أسعار الغذاء، وقد استوردت سوريا 
القمح في عام 2008 بعد سنوات من 

تصديره خالل فترة التسعينيات.

قطاع  عانى  »الفاو«  ملنظمة  ووفقاً 
تقدر  خسائر  من  السوري  الزراعة 
عامي  بني  دوالر  مليار   16 بـ  قيمتها 
الزراعة  قطاع  وتراجع  و2016   2011
بنسبة 40% ما أدى إلى غالء األسعار 
على  تقريباً  السكان  نصف  وجعل 

حافة اجملاعة.

واآلبار  الينابيع  جفاف  أثر  يقتصر  لم 
مياه  طال  إمنا  فقط،  الزراعة  على 
الينابيع  جفاف  فبعد  أيضاً،  الشرب 
عدد  اجته  املاضي،  حزيران  مطلع  منذ 

اآلبار  مياه  الستخدام  السكان  من 
رغم خطورتها الصحية، في ظل غالء 
تكاليف احلصول على مياه الشرب من 

الصهاريج.

وفي آب 2021، حذرت منظمات إغاثة 
في  األشخاص  ماليني  أن  من  دولية 
والعراق معرضون خلطر فقدان  سوريا 
والغذاء،  والكهرباء  املياه  إلى  الوصول 
وانخفاض  احلرارة  درجات  ارتفاع  وسط 
مستويات املياه بشكل قياسي، بسبب 

قلة هطول األمطار واجلفاف.

»أسوشيتد  وكالة  نقلته  ما  وحسب 
الدولتني  فإن  املنظمات،  عن  برس« 
ملكافحة  سريع  حترك  إلى  بحاجة 
سيؤدي  كما  املياه،  في  احلاد  النقص 
إمدادات  تعطيل  إلى  أيضاً  اجلفاف 
انخفاض مستويات  يؤثر  إذ  الكهرباء، 
املياه على السدود، ما يؤثر بدوره على 
البنية التحتية األساسية، مبا في ذلك 

املرافق الصحية.

وكاالت

عادت منشأة توليد كهرباء السويدية إلى الخدمة بعد أسبوع من توقفها جّراء تعرضها 
للقصف من قبل طائرات االحتالل التركي، ضمن جملة من المحطات النفطية، والمراكز 

الخدمية التي تعرضت للقصف في شمال وشرق سوريا.

اإلدارة الذاتية تصلح ما دمره المحتل التركي.... إعادة تشغيل منشأة عن الحرب والغربة واألمكنة
توليد كهرباء السويدية

المؤسسة العامة إلكثار البذار تنهي المراحل األولية 
الخاصة بعقود اإلكثار

يف حماة جفاف اآلبار يثير مخاوف مزارعي ر

شؤون  في  الدين  إقحام  عدم  يجب  أنه  املفترض 
الثابت  هو  الدين  أن  املفترض  فمن  املتغيرة،  السياسة 
في حني أن السياسة متغيرة بني يوم وآخر، فمن املمكن 
الغد وكذلك العكس  في  اليوم يصبح عدواً  أن حليف 
لكن الذي ما حدث ويحدث في حياتنا هو العكس من 
ذلك متاماً، فإلدراك قادة النظم احلاكمة مكانة الدين في 
املقدسة  النصوص  استخدموا  دولهم،  مواطني  قلوب 
)ومازالوا(  فأقحموا  سياقها،  من  أخرجوها  وحتى  بل 
خطوة  لكل  سنداً  لتكون  الديني  النص  مفردات 

يخطونها.

األمثلة كثيرة على ذلك فكان ضمن شعارات االحتفال 
العراقية- اإليرانية  احلرب  إبّان  الشريف  النبوي  باملولد 
)مبولده تصّدع إيوان كسرى وانطفأت نار اجملوس(. كانت 
اآلية القرآنية األشهر والتي تُتلى في أي مؤمتر )وال حتسنب 
ربهم  أحياًء عند  بل  أمواتاً  قتلوا في سبيل اهلل  الذين 
تنطبق  من  هم  احلرب  تلك  ضحايا  كان  هل  يرزقون(. 
الالفتات  اآلية  تلك  وتصدرت  الكرمية،  اآلية  عليهم 
السوداء التي غطت جدران املدن العراقية؟ كما سادت 
أيضاً اآلية القرآنية )وأعدوا لهم ما استطعتم من قوٍة 
وذلك  وعدوكم(،  اهلل  عدو  به  تُرِهبون  اخليل  رباط  ومن 
اجملنونة،  احلرب  تلك  محرقة  إلى  املواطنني  دفع  لتبرير 
العكس كانت  إيران هي عدوة هلل بل على  فهل كانت 
)النظام  العدو  وضحايا  الشهداء  من  ضحاياها  تعتبر 

البعثي( هم الكفرة الذين مصيرهم إلى النار؟

اآلية على نطاق واسع في كافة  تلك  كما استخدمت 
ُهزمت مصر في  إسرائيل لكن عندما  حروب مصر مع 
حرب يونيو حزيران 1967 اهتدى اخلطاب السياسي إلى 
واقعة في التاريخ اإلسالمي للتخفيف من هول الهزمية، 
ُهزم في  النبي محمد عليه الصالة والسالم  إن  فقالوا 
انتصروا  إذ  للمسلمني  درساً  أحد لكنها كانت  موقعة 
في النهاية. وكذلك مصر ُهزمت في معركة لكنها لم 
تُهزم في احلرب، وعندما بدأ السادات رحلة املصاحلة مع 
واإلعالمي  السياسي  اخلطابني  في  انتشرت  إسرائيل، 
وتوكل  لها  فاجنح  للسلم  جنحوا  )وإن  القرآنية  اآلية 

على اهلل(.

حتى  أو  بانتفاضات  يواجه  احلاكم  كان  وعندما 
الدين  باعتراضات شعبية كان احلاكم يستنجد برجال 
لديكور  الدين  رجال  تصّدر  رأينا  موقفه،  يدعموا  كي 
املشهد السياسي العراقي إبّان احلرب العراقية اإليرانية، 
مختلف  من  دين  لرجال  العراقي  النظام  دعوة  رأينا  بل 
األقطار اإلسالمية إلى مؤمتر تُناقش فيه مسألة احلرب 
النظام  ضد  إيران  توحدت  أن  بعد  إيقافها،  وكيفية 
البعثي وتزايدت وطأة احلرب على العراق. وفي هذا املؤمتر 
أذكر أن واحداً من املؤمترين ينتمي إلحدى الدول األفريقية 
)قدس  مصطلح  أطلق  معونات،  إلى  حاجة  في  التي 
األقداس( على قادسية صدام )االسم الرسمي العراقي 
لتلك احلرب(، وأذكر أن أزهرياً مصرياً هو الشيخ صالح أبو 
إسماعيل، لقد الم الشيخ صالح القيادة اإليرانية على 
النبي محمد  أن  السالم في حني  عدم قبولها لدعوات 
وقع على صلح احلديبية مع كفار قريش ثم قال بالنص 
)وأنتم لستم محمد عليه الصالة والسالم ونحن لسنا 

من الكفار واحلمد هلل(.

ظهر   1977 عام  السادات  ضد  اخلبز  مظاهرات  وخالل 
الداعية اإلسالمي محمد متولي الشعراوي مندداً بتلك 
املظاهرات، ومدافعاً عن السادات، وخالل أحداث ثورة 25 
جمعة  علي  الشيخ  املصرية  الديار  مفتي  ظهر  يناير 
مندداً بتلك املظاهرات ألنها خروج على احلاكم )وأطيعوا 
اهلل وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم(، ومؤخراً عند 
االستعداد لفض اعتصامي رابعة والنهضة خرج علينا 
الذكر،  سالف  السابق  املفتي  جمعة  علي  الشيخ 
ولن  وقتلهم،  قتالهم  الواجب  باخلوارج  هؤالء  مشبهاً 
نسترسل في ذكر أمثلة أخرى، ولكننا نكتفي بأن نقول، 
اتركوا الدين في مكانته السامية وال توظفوه ملساندة 
أن  مستقبالً  يتضح  عندما  ألنه  السياسية  املواقف 
بالضرورة على  يُحَسب  فإن ذلك  ما كان خاطئاً  موقفاً 

النظرة إلى الدين ذاته.

التوظيف السياسي للدين

رجائي فايد

روناهي القاهرة...ضياء روج آفا  


