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متابعة العمل على إصالح منشأة السويدية لتوليد الكهرباء 
بالخدمة ووضعها 

االلتفاف الشعبي حول 
القوات العسكرية نقطة 
قوة لدحر االحتالل التركي

ب بالمواقف الدولية ويتمنى  مظلوم عبدي ُيرحِّ
ترجمتها إلى خطوات عملية

قصف تركي ممنهج لشمولية البنى التحتية في املنطقة، أدى ألضرار كبيرة على املستوى اخلدمي، من ذلك 
منشأة معمل غاز السويدية، وبهذا خرجت منشأة توليد الكهرباء عن اخلدمة، لكن بجهود مضنية أعيد 
العمل فيها بثالث عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية لتغطية انقطاع التيار، فيما قدم الرئيس املشترك 
ملكتب الطاقة زياد رستم حالً جزئيا: »عدم وجود حلول بديلة في الوقت احلالي، إال بتقنني أكثر لكمية الكهرباء 

في املناطق القريبة من السدود، وزيادة حصة إقليم اجلزيرة«... 7  

متجاوزًة العهود والمواثيق، والتنديدات الدولية، ومتحّدية المجتمع الدولي خاصة في الجلسة األخيرة لمجلس األمن، 
فيما يخّص الملف السوري، حيث نّددت دول عدة بالعدوان التركي، وطالبت بوقفه، تستمر دولة االحتالل التركي قصفها 
أطفال؛ وما قصفها  المدنيين جُلهم  بين  تمر، وعامودا، موقعة ضحايا كبيرة  للمدنيين في كوباني، وعين عيسى، وتل 

األخير سوى رّد على المواقف الدولية الرافضة للعدوان...«2   

أكد اإلداري في مركز احلماية اجلوهرية في مدينة 
منبج وريفها علي اجلميلي، أن الشعب هو القوة 
الوحيدة، التي يستندون إليها في نضالهم كقوات 
عسكرية، حيث يستمدون شرعيته من الشعب، 
ويأخذون على عاتقهم حمايتهم والدفاع عنهم 

ضد أشكال اإلرهاب واالحتالل... 5

رّحب القائد العام لقوات سوريا الدميقراطية، مظلوم عبدي باملواقف الدولّية جتاه الهجمات التركية 
والقصف الهمجي على مناطق شمال وشرق سوريا، وشدد على ضرورة أن تُترجم تلك املواقف إلى 

خطوات عملية... 4

يصادف يوم الثالث من شهر ديسمبر/ 
كانون األول من كل عام، اليوم العاملي 
أقرته  الذي  اخلاصة  االحتياجات  لذوي 
األمم املتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي 
اإلعاقة. وعانت هذه الشريحة الكثير 
احلرب  أمد  إطالة  نتيجة  اآلالم  من 
بدرجة  انعكس  ما  السوريّة  األهلية 

أكبر على أوضاعهم كافة. 

»حديقة  افتتاح  عن  املزيد  وملعرفة 
لذوي  العاملي  اليوم  مرور  الرابطة« مع 
االحتياجات اخلاصة، التقت صحيفتنا 

للجنة  املشتركة  »روناهي« بالرئيسة 
مبدينة  والعمل  االجتماعية  الشؤون 

منبج وريفها، أسماء رمو. 

للجنة  املشتركة  الرئيسة  وقالت 
مبدينة  والعمل  االجتماعية  الشؤون 
”جلنة  بأن:  رمو  أسماء  وريفها،  منبج 
بعد  والعمل  االجتماعية  الشؤون 
افتتحنا  البلديات،  التنسيق مع جلنة 
شارع  في  الكائنة  الرابطة  حديقة 
بشكٍل  ترميمها  أُعيد  الرابطة حيث 

كامل“.

يكون  أن  اللجنتان  ”ارتأت  وأضافت: 

افتتاحها مبناسبة اليوم العاملي لذوي 
يصادف  الذي  اخلاصة،  االحتياجات 
الثالث من شهر ديسمبر/ كانون األول 
من كل عام. وأردنا من افتتاح احلديقة 
أن ندعم ذوي االحتياجات اخلاصة التي 
جميع  من  مهمشة  شريحة  تعتبر 
األطراف بشكٍل كامل، خاصًة من ِقبل 
قلة  سيما  وال  اإلنسانية،  املنظمات 
املشاريع لهذه الفئة املهمة ومحاولة 
دمجها في اجملتمع ومؤسسات اإلدارة 

املدنية الدميقراطية“.

وذكرت بأن: ”جلنة الشؤون االجتماعية 
والعمل مبدينة منبج وريفها بالتنسيق 
مع اإلدارة املدنية مبدينة منبج وريفها، 
تعمل مع كل اإلدارات املدنية لتسليط 
الفئة  الضوء بشكٍل كبير على هذه 

منذ قرابة شهر ونصف“. 

للجنة  املشتركة  الرئيسة  واختتمت 
مبدينة  والعمل  االجتماعية  الشؤون 

حديثها  رمو  أسماء  وريفها،  منبج 
حاسوب  دورة  بافتتاح  ”قمنا  بالقول: 
اخلاصة،  االحتياجات  لذوي   )ICDL(
عشر  ثالثة  حوالي  إليها  وانضم 
اآلن،  إلى  مستمرة  وهي  شخصاً، 
وسيتم تخريجها خالل األيام القليلة 

بإعداد معرض  القادمة. كما سنقوم 
تسويقي  سوق  أو  اليدوية  لألعمال 
هذا  ويعود  اخلاصة  االحتياجات  لذوي 
املردود أو ريعه ألعضاء ذوي االحتياجات 

اخلاصة أنفسهم“.

قرية  إلى  املؤدي  الطريق  يحمل  ال 
يبلغ  التي  اإليطالية  بيرداسدفوجو 
عدد سكانها 1780 نسمة، أي عالمات 
تشير إلى شهرتها، رغم إدراجها ضمن 
القياسية  لألرقام  غينيس  موسوعة 
ألن فيها أكبر عدد من املعمرين عاملياً.

وأصبح املسنون مصدر فخر لسكان 
سردينيا  إقليم  في  الواقعة  القرية 
فوتوغرافية  صور  وهناك  اإليطالي، 
الذين  للمعمرين  واألسود  باألبيض 
جدران  على  ُمعلقة  عام،   100 بلغوا 
الرئيسي،  الطريق  طول  على  البيوت 

وأسماؤهم مسجلة حتت هذه الصور 
وكذلك العام الذي ولِدوا فيه.

أكبر  املغمورة  القرية  هذه  في  ويوجد 
عدد من املعمرين الذين بلغوا مئة عام، 
مقارنًة مبختلف مناطق العالم. وتقديراً 
ملا اشتهر به سكانها من طول العمر 
أطلق أحد متاجر البيتزا في القرية على 
نفسه اسم »بيتزا لوجنيفيتا« أي »بيتزا 

احلياة املديدة«.

وعلى سبيل املثال جند صورة فيتوريو 
 ،1922 شباط   12 في  ولِد  الذي  الي 
وتظهر صورته رجالً يبتسم في خجل، 

شتوية  وسترة  ملونة  قبعة  ويرتدي 
وقميصاً أبيض اللون وربطة عنق على 

شكل فراشة )بابيون(.

املعمرين  أصغر  هي  ستوري  وأنونزياتا 
في قرية بيرداسدفوجو، وقد احتفلت 
بعيد ميالدها املئوي في 16 آب املاضي، 
وقام العمدة برونو تشلوني شخصياً 

بتهنئتها.

وتقول أنونزياتا إنها تتمتع بصحة جيدة 
املياه«،  في  بنشاط  تسبح  »كسمكة 
كما أنها تشعر باحليوية والبهجة وال 
تتناول أي أدوية، وتَِعد بنفسها حساء 
فريجوال  مع  باخلضروات  مينستروني 
املصنوع منزلياً، وهو نوع من املعجنات 

يشتهر به إقليم سردينيا.

ويسعى العلماء أيضاً إلى فهم طول 
عمر سكان جزيرة سردينيا. ويخطط 
مشروع تشارك فيه جامعة ساساري 
باجلزيرة لوضع طبقات متتابعة من 13 
ألف عّينة من احلمض النووي لسكان 
مقاطعة أوجلياسترا، بينما يقول نائب 
رئيس اجلامعة جافينو ماريوتي: »نأمل 
يعيشون  السكان  أن  على  نبرهن  أن 
ذلك  ويكون  سردينيا،  في  جيدة  حياة 
أيضاً وسيلة يتم اعتمادها في الترويج 

لبلدنا«.

                                وكاالت

وسائل  أقدم  من  احلمام  أبراج  تعتبر 
املعالم  أحد  وأصبحت  الطيور،  تربية 
هجرها  أن  بعد  حتى  السياحية 
أصحابها بسبب أشكالها الهندسية 
فقد  املبدعة؛  وتصاميمها  اجلميلة 
قباب  أو  مخروطي  شكل  على  بُنيت 
كلها  وتتسم  حجرات،  أو  مستديرة 
دخول  وفتحات  تهوية  فتحات  بوجود 
من  النوع  لهذا  يوفر  ما  وهو  احلمام، 

الطيور مسكناً آمناً وبعيداً.
بعض  السعودية  في  انتشرت  وقد 
كانت  التي  احلمام  طيور  أبراج  مواقع 
ومنهم  وتدريبها،  لتربيتها  تستخدم 
إلرسال  الطيور  هذه  استخدم  من 
استفاد  من  هناك  أن  كما  الرسائل، 
هذا  وتبنى  الزراعة.  في  سمادها  من 
األبراج من الطوب اللنب في املزارع أو من 

اخلشب فوق البيوت.
في محافظة الدلم هناك قرابة 20 برجاً 
للحمام بنيت في القرن املاضي، بالقرب 
من حي الصحنة في خفس دغرة حيث 

يقف السياح أمامها ملتقطني الصور 
التذكارية، كما ميكنهم دخول األبراج 
وتصوير األخشاب املتداخلة التي يبني 
والضوء  داخلها،  أعشاشه  احلمام 
لدخول  الدائرية  الفتحات  من  اآلتي 
املكان  على  يضفي  ما  وهو  احلمام، 

جماالً أّخاذاً.
مكة  مبنطقة  النخيل  شرائع  وفي 
املكرمة مت بناء برج احلمام قبل 80 عاماً، 
بهدف توفير سماد طبيعي للمزارعني. 
ومبواصفات  متراً   20 األبراج  وترتفع 
احلمام  سالمة  على  حتافظ  صحية 
عبر تهوية املكان وتعريضه للشمس، 
وعادةً ما يكون في منطقة زراعية، وال 
كهواية  تستخدم  احلمام  تربية  تزال 
ومصدر لرزق البعض الذي يستفيد من 
حلومها وبيعها، ولكن ظلت مباني هذه 
الطيور بجمال تصميمها أحد املعالم 
تزال  ال  التي  املناطق  في  السياحية 

حتتفظ بها.
                                وكاالت

ِتح مكتب ذوي االحتياجات الخاصة التابع للجنة الشؤون 
ُ
منبج/ آزاد كردي ـ بمناسبة اليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة، افت

االجتماعية والعمل بالتنسيق مع لجنة البلديات بمدينة منبج، ظهر يوم السبت 2022/12/3 »حديقة الرابطة«.

افتتاح حديقة بمناسبة اليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة

ين في إيطاليا ية المعّمر أبراج الحمام في السعودية تَجتذب السّياحبيرداسدفوجو قر

رّداً على المواقف الدولية الرافضة للعدوان... 
المحتل التركي يستهدف األطفال

حرمان 21843طالبًا 
وطالبة من التعليم 
جراء الهجوم التركي

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

املستديرة في إقليم اجلزيرة... 3

في أسبوعها الثاني 
عشر.. االنتفاضة الشعبية 

في مواجهة القمع

لم تتمكن السلطات اإليرانية في إيران 
أساليبها  بكل  كردستان  وروجهالت 
وتعذيب  وعنف  ضغط  من  القمعية 
شرارة  إخماد  من  وإعدام  واعتقال 
 jin ” املظاهرات التي اندلعت حتت شعار
jiyan azadi املرأة، احلياة، احلرية”. والتزال 
ألسبوعها  مستمرة  التظاهرات  هذه 
األنشطة  واستمرت  عشر،  الثاني 
إلى  لالنضمام  والدعوات  اإلعالمية 
اإلضراب والنشاطات العامة في يومي 5 

و7 تشرين الثاني املنصرم... 4

بطولة وّدية لكرة 
الطاولة في قامشلو...10
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للهجمات  ببسالة  املرأة  وتتصدى 
استهدفت  التي  الفاشية  التركية 
لكسر  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
نضال وشموخ املرأة في تلك املناطق، 
وجود  التركي  احملتل  يستهدف  حيث 
احلماية  قوات  ووقوفها مع  املرأة  وإرادة 

لألرض والعرض.

وتعبيراً عن رأي املرأة ووقوفها صفاً واحداً 
الدميقراطية،  سوريا  قوات  جانب  إلى 
مع  لقاًء  »روناهي«  صحيفتنا  أجرت 
»رجاء عبد الرحيم« عضوة مكتب نساء 

زنوبيا مبنطقة الطبقة.

بدعم أمريكيـ  روسي الطائرات 
التركية تستهدف النساء 

ازدياد  عن  الرحيم  عبد  رجاء  وحتدثت 
تستهدف  التي  التركية،  الهجمات 
سوريا،  وشرق  شمال  في  عامة  املرأة 
وباستخدام  روسية  أمريكية  مبوافقة 

الطائرات احلربية واملسيرات واملدفعية، 
املناطق  في  املدنية  األهداف  لقصف 
لغض  التوقيت  هذا  وجاء  الشمالية، 
ضد  املذابح  استمرار  عن  الدول  نظر 
األطفال  ومنهم  اآلمنة،  الشعوب 
مقاومة  لتثبيط  والشيوخ  والنساء 
املرأة، التي امتدت آلالف السنوات، بينما 
كانت الهجمات التركية تدمر املشافي 
واضح،  بشكل  واألسواق  واملدارس 
عامة،  املرأة  صمود  وقوة  إرادة  ولكسر 
التي دعمت قوات سوريا الدميقراطية 
املدافعة عن كرامة املرأة في املنطقة 

ضد أي عدوان. 

الهدف إضعاف إرادة املرأة

البنى  استهداف  أن  رجاء  وأضافت 
التركي،  االحتالل  قبل  من  التحتية 
املرأة في ظل اجملازر  يثقل العبء على 
الوحشية املرتكبة بالعموم، فقصف 

املشافي هو إضعاف البنية الصحية 
احلياة  تأتي  وكذلك  وأطفالها،  للمرأة 
املدرسية التي دمرتها وسائل القصف 
وزيادة  املرأة  تعليم  لتضعف  التركي 
القتل  آلة  استهدفت  بينما  جهلها، 
املكان  تعد  التي  األسواق،  التركية 
منتجاتها  لبيع  املرأة  تقصده  الذي 
من  يلزمها  مبا  واستبدالها  وأعمالها، 

مواد غذائية وغيرها.

غايتها  املعتدية  الدولة  »إن  وتابعت: 
األولى من هذا القصف والتدمير ضرب 
استمرار مقاومة املرأة، حيث يعد العامل 
االقتصادي في حياة املرأة، هو وسيلة 
طبيعية في تقدمها، وتأمني تكاليف 
قد  هنا  أوالدها،  ومستلزمات  حياتها 
األحيان  بعض  في  عاجزة  املرأة  تقف 
عن قرار االختيار في مسيرتها، ورغم 
على  ثباتها  في  النساء  تستمر  ذلك 
مواقفها وارتباطها بأرضها، ألن أوالدها 
وبهم  الدميقراطية،  سوريا  قوات  هم 

تفتخر في كل وقت وحني، بصمودهم 
التي  والتحديات،  التهديدات  وجه  في 
تفرضها تركيا على مناطقنا من قتل 

ألوالدنا ونسائنا وشيوخنا«.

دعم قوات سوريا الدميقراطية

الطبقة  »نساء  كالمها:  رجاء  وعززت 
بكل  الدميقراطية  سوريا  قوات  تدعم 
عنها  والدفاع  األرض  حلماية  صدق، 
لن  أبناءنا  أن  حني  في  حلظة،  كل  في 
أي محتل،  يتخلوا عن كرامتهم ضد 
وقد  واحلب،  الوفاء  على  تربوا  ألنهم 

حملوا ياسمني السالم وغصن الزيتون 
ليغرسوهما على تراب الوطن احلر«.

زنوبيا  نساء  مكتب  عضوة  ونوهت 
مبنطقة الطبقة رجاء عبد الرحيم إلى 
الشهيدات،  فكر  ومتثل  املقاومة،  دور 
اللواتي، هن جزء ال يتجزأ من فكر قوات 
بإرادة  حتيا  التي  الدميقراطية،  سوريا 
الشهداء وتنتصر بإرادة الشعوب احلرة، 
املصالح  عن  والتخلي  الهدف  ووحدة 
الشخصية، واختتمت: »لنبني في كل 
حلظة صرحاً لشهدائنا األكارم، ولنهدم 
على  للمعتدين  أثراً  شهادة  كل  في 

  . أرضنا وترابنا«

يجري البرملان والسلطة القضائية في 
إيران، مراجعة للقانون الذي يفرض على 
النساء وضع غطاء للرأس، والذي أطلق 
تشهدها  دامية  احتجاجات  شرارة 
ما  وفق  شهرين،  من  أكثر  منذ  البالد 

أعلن املدعي العام.

يأتي هذا في وقت يقول فيه مراقبون: 
إيران  عجز  تعكس  اخلطوة  هذه  إن 
وألجل  االحتجاجات،  مواجهة  عن 
ذلك فهي تلجأ إلى خطوة لتخفيف 
خاصة  واخلارج،  الداخل  في  الضغوط 
بعد أن توسعت دائرة مشاركة النساء 
رمزياً  انتصاراً  وحققن  املظاهرات  في 

على النظام احملافظ.

احلجاب  قضية  إن  املراقبون،  وأضاف 
الصعب  ومن  النظام،  لدى  حساسة 
أن يفتح فيها أيّ ثغرة ميكن أن تستفز 
على  يسيطرون  الذين  املتشددين 
من  احلساسة  املؤسسات  مختلف 

إلى  الشورى  مجلس  إلى  القضاء 
املرشد علي  عن  الثوري، فضالً  احلرس 
مراجعة  فكرة  أن  معتبرين  خامنئي، 
قانون احلجاب موجهة إلى اخلارج أيضاً، 
حمالت  من  للتخفيف  محاولة  في 
املنظمات احلقوقية، والتضامن الواسع 

مع املرأة اإليرانية.

احلجاب إلزامي في إيران

وتشهد إيران حترّكات احتجاجية منذ 
جينا  الكردية  اإليرانية  الشابة  وفاة 
أميني البالغة 22 عاماً بعدما أوقفتها 
»شرطة األخالق« في 16 أيلول املاضي؛ 
الصارمة في  اللباس  قواعد  خملالفتها 
وقت  بعد  غيبوبة  في  ودخلت  إيران، 

قصير، ثم توفيت بعد ثالثة أيام.

وتخّللت االحتجاجات إحراق متظاهرات 
هتافات  إطالق  مت  كما  حلجابهن، 
مناهضة للحكومة، ومنذ وفاة جينا 
يتزايد عدد النساء اللواتي يرفضن وضع 
احلجاب، خصوصاً في مناطق روجهالت 

كردستان.

وأصبح احلجاب إلزاميا في إيران اعتبارا 
من نيسان 1983، أي بعد أربع سنوات 
أطاحت  التي  اإلسالمية،  الثورة  على 

بنظام الشاه.

العام  املدعي  قال  قم،  مدينة  وفي 
إن:  منتظري  جعفر  محمد  اإليراني 
“البرملان والسلطة القضائية يعمالن 
إلى  إشارة  في  القضية(”،  هذه  )على 
إلى  يحتاج  القانون  كان  إذا  ما  حتديد 

تعديل.

ولم يشأ منتظري حتديد ما الذي ميكن 
تعديله في القانون، وفق ما نقلت عنه 
وكالة أنباء الطلبة اإليرانية “إسنا” يوم 
اجلمعة. وفي يوم األربعاء التقت الهيئة 
الثقافية  باللجنة  باملراجعة  املكلفة 
إن  العام:  املدعي  وقال  البرملان،  في 
النتائج ستصدر “في غضون أسبوع أو 

أسبوعني”.

الرئيس  وفي السبت 2022/12/3 قال 
كلمة  في  رئيسي  إبراهيم  اإليراني 
اجلمهورية  األسس  إن  متلفزة: 
واإلسالمية إليران راسخة في الدستور، 
لتطبيق  “وسائل  أن  إلى  أشار  لكنه 

الدستور ميكن أن تكون مرنة”.

وبعد أن أصبح احلجاب إلزاميا، ومع تغّير 
رؤية  الشائع  من  بات  اللباس  معايير 
واحلجاب  الضيق،  اجلينز  يرتدين  نساء 

الفضفاض امللون.

لكن في متوز من العام احلالي، دعا رئيسي 
مؤسسات  “جميع  املتشدد  احملافظ 
الدولة لفرض قانون احلجاب”، مع ذلك 

واصلت نساء عديدات حتدي األنظمة.

وهذا األسبوع وللمرة األولى، أعلن قائد 
الثوري  للحرس  فضائية  اجلو  القوة 
مقتل  زاده،  حاجي  علي  أمير  العميد 
منذ  إيران  في  300 شخص  من  أكثر 
جينا  وفاة  على  االحتجاجات  اندالع 

أميني.

والسبت أصدر مجلس األمن القومي 
اإليراني بيانا، أعلن فيه مقتل “أكثر من 

200 شخص” في االضطرابات.

اإلسالمية  اجلمهورية  وكالة  ونقلت 
لألنباء عن اجمللس، أن احلصيلة تشمل 
ومسلحني  ومدنيني،  أمن  عناصر 
ما  حسب  و«مشاغبني”  انفصاليني 

تصفهم.

اإليراني،  القومي  األمن  وأشار مجلس 
إلى أنه باإلضافة إلى حصيلة القتلى، 
أعمال  عن  جنمت  التي  األضرار،  تقدر 

العنف باملاليني من الدوالرات.

وتفيد منظمة حقوق اإلنسان في إيران، 
بأن قوات األمن قتلت  ومقرها أوسلو، 
األقل  على  متظاهرا   448 اآلن  حتى 
معظمهم في سيستان بلوشستان 
إيران عند احلدود  الواقعة جنوب شرق 

مع باكستان وأفغانستان.

واألسبوع املاضي قال املفوّض السامي 
إن  تورك،  اإلنسان فولكر  األممي حلقوق 
14 ألف شخص بينهم أطفال أوقفوا 

في حملة قمع االحتجاجات.

وكاالت

من  الباحثني  من  فريق  يقترب 
األشخاص  بعض  يجعل  ما  فهم 
غيرهم  من  أكبر  بشكٍل  معرضني 
شديدة  ومضاعفات  بعدوى  لإلصابة 
بـ«كوفيد-19«، ما قد يوجه األنظار إلى 

تطوير استراتيجيات عالجية جديدة.

ومن أهم االكتشافات اجلديدة للدراسة 
الصلة بني املصابني مبرض حاد وصعوبة 
بروتني  إنتاج  على  قدرتهم  انعدام  أو 
رئيسي مضاد للفيروسات يُدعى النوع 

.)IFN-I( األول من اإلنترفيرون

 )IFN-I( ويعد اإلنترفيرون من النوع األول
للنشاط  أساسية  مكونات  مبثابة 
للفيروسات،  املضاد  الفطري  املناعي 
الستراتيجيات  هدف  فهي  وبالتالي 

التداخل الفيروسي.

وأظهرت دراسات سابقة أنه في حالة 

األول  النوع  من  اإلنترفيرون  تعرض 
للخطر، فلن يتم التخلص من العدوى 
الفيروسية. والعمل اجلديد يُبني على 
تفسير  في  ويساعد  االستنتاج،  هذا 
األول من  النوع  إدارة  وراء كون  السبب 

حٍد  إلى  فعال  غير  عالجاً  اإلنترفيرون 
كبير.

أنه عندما متت إضافة  العلماء،  ووجد 
دم  إلى  اإلنترفيرون  من  األول  النوع 
احلاد،  بـ«كوفيد-19«  املصابني  املرضى 

التهاباً  أكثر  املناعية  خالياهم  كانت 
من  يعانون  الذين  باألشخاص  مقارنًة 

»كوفيد-19« األكثر اعتداالً.
ويقول أحد الباحثني: »لقد عرفنا منذ 
يستجيبون  الناس  أن  طويلة  فترة 
بشكٍل مختلف متاماً لكوفيد-19، حيث 
يصاب البعض بأعراض خفيفة أو حتى 
بينما ميرض آخرون بشدة  دون أعراض، 
مأساوي.  بشكٍل  منهم  عدد  وميوت 
أكثر  صورة  عن  نبحث  زلنا  ما  لكننا 

اكتماالً عن ملاذا هذه احلالة. 

من  املزيد  األخير  البحث  هذا  وأضاف 
املعلومات لفهمنا، والنتائج مثيرة ألنها 
فشل  سبب  تفسير  في  تساعد  قد 
من  لإلنترفيرون  العالجي  االستخدام 
النوع األول في وقٍت متأخر من العدوى 
الدراسات  الرغم من العديد من  على 

التي تبني مدى أهمية هذا البروتني في 
العدوى املبكرة«.

وتدعم النتائج اجلديدة اختبار اإلنترفيرون 
الزمنية  الدورة  من  مبكر  وقٍت  في 
للمرض وتعزز احلاجة إلى فحص األفراد 
الذين يعانون من استجابات ضعيفة 
)إما بسبب اجلينات أو األجسام املضادة 
أو العالجات( ملضاعفات »كوفيد-19« أو 
غيرها من االلتهابات الفيروسية احلادة.

كما قال أيضاً: »تكشف هذه الدراسة 
عن رؤى جديدة مهمة حول السبب في 
أن االستجابات غير املالئمة من النوع 
أن تكون ضارة  لإلنترفيرون ميكن  األول 
جداً في حالة »كوفيد-19« الشديدة، ما 
يساعدنا على فهم املزيد عن عمليات 
املناعة البيولوجية املبكرة التي تسوء 
في األشخاص املصابني مبرٍض شديد«.

مبكر  لفحص  اختبار  أول  علماء  طّور 
وهو  البنكرياس،  لسرطان  العالم  في 
يستخدم الديدان الكتشاف األورام. ووفقاً 
لصنّاعه، فإن االختبار الذي مت طرحه هذا 
الشهر في اليابان - دقيق بنسبة 100% في 
اكتشاف السرطان وميكنه اكتشافه في 
 Hirotsu شركة  األولى. وتأمل  مراحله 
طوكيو  من  تتخذ  التي   Bio Science
مقرا لها في تقدمي االختبار إلى الواليات 

املتحدة بحلول العام املقبل.

إلى  بول  عّينة  املستخدِمون  ويرسل 
بتري  طبق  إلى  وتضاف  بالبريد،  اخملتبر 
املسماة  الديدان  من  بالعشرات  مليء 
طولها  يبلغ  والتي  اخليطية،  بالديدان 
حوالي مليمتر واحد. وتعرف مبا لها من 
حاسة شم قوية، تستخدمها في البرية 

للبحث عن فرائسها.
وهذا يجعل احليوانات التي يبلغ طولها 
قوية،  تشخيصية  أداة  واحداً  ميليمتراً 
وراثياً  الديدان  بتعديل  اخلبراء  وقام 
بحيث تسبح بعيداً عن عّينات سرطان 

البنكرياس.
على  أُجريت  التي  الدراسات  وأظهرت 
في  فاعلية  أكثر  كانت  أنها  االختبارات 
الكشف عن أورام سرطان املثانة من طرق 
الكشف األخرى املستخدمة على نطاق 

واسع، مثل اختبارات الدم.
ويعد سرطان البنكرياس أحد أكثر أنواع 
اكتشافه  يصعب  ألنه  فتكاً  السرطان 
وعند  األعراض،  قلة  بسبب  مبكراً 

اكتشافه يكون قد فات األوان عادةً.
ربع مليون شخص  وأجرى ما يقرب من 
في  ستة  إلى  خمسة  وتلقى  االختبار، 

املائة قراءات عالية اخلطورة.

البنكرياس  اختبار  مجموعات  وتُباع 
إحالة  من  بدالً  للمستهلكني،  مباشرةً 
املرضى  الصحية  الرعاية  أخصائي 

لالختبار، وتبلغ تكلفتها 505 دوالرات.
وركز أحد اخلبراء على سرطان البنكرياس 
أوالً ألنه من الصعب تشخيصه ويتطور 

بسرعٍة كبيرة.
وال يوجد أيضاً اختبار تشخيصي واحد 
ميكنه حتديد ما إذا كان الشخص مصاباً 

بسرطان البنكرياس.
مماثل  اختبار  إلجراء  الشركة  وتخطط 
وسرطان  الرحم  وعنق  الكبد  لسرطان 
الثدي في السنوات القليلة املقبلة. لكن 
النتائج  في  يشككون  األطباء  بعض 

والنهج القائم على املستهلك.
النتائج  أن  من  اخلبراء،  بعض  وحذّر 
عدد  تفوق  أن  ميكن  اخلاطئة  اإليجابية 
احلاالت الفعلية لسرطان البنكرياس، ما 

يجعل النتائج »غير قابلة لالستخدام«.
ورأى أحد الباحثني أن دقة االختبار تشكل 
األخرى  التشخيص  ألدوات  منافسة 
ويقصد بها أن تكون طريقة فحص مبكر 
إلى  الوصول  من  املرضى  يتمكن  حتى 

مزيد من االختبارات والعالج دون تأخير.
وقال أيضاً: »إن اإلعالنات التلفزيونية التي 
للديدان  كاريكاتورية  رسوماً  تستخدم 
والبنكرياس تُستخدم في اليابان إلجراء 
االختبارات، وستساعد الشركة على بناء 

عالمتها التجارية«.
من  الشركة  متكنت  إذا  أنه  وأضاف 
السعر  عالمة  تنخفض  فقد  التوسع، 

الباهظة لالختبار مبرور الوقت.
 

من  األولى  العاملية  الدراسة  كشفت 
أن  بكني،  جامعة  أجرتها  والتي  نوعها، 
جنني  مليون  لوالدة  يؤدي  الهواء  تلوث 

ميت سنوياً.
ووجدت الدراسة التي شملت 137 دولة 
في آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية، حيث 
اإلمالص  حاالت  من  املئة  في   98 حتدث 
في العالم، أن قرابة نصف هذه احلاالت 
مرتبطة بالتعرض جلزيئات التلوث التي 
يقل حجمها عن 2.5 ميكرون، والتي يُنتج 

معظمها من حرق الوقود األحفوري.
عّينات  حتليل  على  الباحثون  واعتمد 
في  مبا  والدة،  عملية  ألف   45 وبيانات 
ذلك حاالت اإلمالص والوالدة الطبيعية، 
رئتي  في  سامة  جزيئات  واكتشفوا 
وأدمغة األجنة، مما يؤدي لزيادة في حاالت 
وانخفاض  املبكرة  والوالدات  اإلجهاض 
أوزان املواليد واضطراب منو الدماغ وحاالت 

اإلمالص.
تاو  الدكتور  الدراسة  وبدوره، قال مؤلف 

االلتزام  إن  بكني،  جامعة  من  شيويه، 
وضعتها  التي  الهواء  جودة  مبعايير 
أن مينع  العاملية ميكن  الصحة  منظمة 
عدداً كبيراً من حاالت اإلمالص، مضيفاً 
أن عدد حاالت اإلمالص في العالم يبلغ 
الهواء  تلوث  وأن  سنوياً،  مليون   2 نحو 

مسؤول عن قرابة مليون منها.
إلى  أشارت  سابقة  دراسات  وكانت 
الهواء  تلوث  بني  محتملة  عالقة  وجود 
وزيادة خطر والدة جنني ميت، إالّ أن هذه 
التي تقوم بإحصاء  الدراسة هي األولى 

عدد الوفيات الصادم.

أجراها  دراسة  كشفت 
الكلية  من  باحثون 
األمريكية للحساسية 
أن  واملناعة،  والربو 
الذكية  الهواتف 
أصبحت مصدراً رئيسياً 
احلساسية،  ملسببات 
خلفية  على  وذلك 
هذه  على  اإلدمان 
األجهزة، وما حتمله على 

أسطحها.
الدراسة  وأوضحت 
أن  األمريكية، 
التي  الذكية  الهواتف 
تستخدمها 85 في املئة 
من األسر األمريكية، هي 
للمخاط،  حاضنٌة  بيئة 
مواد  احتوائها  بسبب 

مسببة للحساسية.
مناذج  الباحثون  وابتكر 
هواتف لها احلجم ذاته 

السطح  مسح  ومت  حقيقي،  لهاتف 
األمامي للهاتف كجزء من االختبار، ومت 
استخدام املناديل ألخذ عّينات من مناذج 
ومت  متطوعاً،   15 لـ  احملاكاة  الهواتف 
قياس مسببات احلساسية، التي أظهرت 

ارتفاعاً كبيراً.

الذكية  الهواتف  إن  الباحثون  وقال 
ومتغيرة  مرتفعة  مستويات  “أظهرت 
في جدران اخلاليا، التي تسبب مشكالت 
في مجرى الهواء في القصبة الهوائية 
وتكون مزمنة، وتسبب الذيفان الداخلي، 
وهو عامل التهابي قوي وعالمة التعرض 

للبكتيريا اخلطيرة”.

وبحسب الدراسة، فإن التعرض ملسببات 
قد  واجلزيئات،  املستنشقة  احلساسية 
يؤدي إلى ردود فعل مناعية فطرية، وفي 
احلساسية  يعاني  الشخص  كان  حال 
هاتفه  تنظيف  عليه  يتوجب  الربو،  أو 

الذكي كثيراً.

روناهي/ الطبقة ـ تقف المرأة في مكتب تجمع زنوبيا 
سوريا  قوات  في  أبنائها  مع  بيد   

ً
يدا الطبقة  بمنطقة 

في  والعرض  األرض  عن  يدافعون  الذين  الديمقراطية، 
مواجهة تركيا المحتلة.

مكتب تجمع نساء زنوبيا: 
نصد المعتدين بدماء شهدائنا وصمود قواتنا

إيران تعلن عن مراجعة قانون الحجاب... مناورة لتخفيف الضغوط

العلماء يقتربون من فهم سبب التأثير المختلف لـ«كوفيد-19« على الناس

ياس  أول اختبار في العالم لسرطان البنكر
باستخدام ديدان تشمُّ األورام!

دراسة علمّية: تلوث الهواء يؤدي لوالدة مليون 
جنين ميت سنوياً

هواتفنا الذكية تسبب الحساسّية والربو
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قامشلو في  الطاولة  لكرة  وّدية  بطولة 

العالم! بطل  السوري  المنتخب  من  سخرية 

للسيدات السعودي  الدوري  صدارة  للهالل  يهديان  والشباب  االتحاد 

األلعاب  قاعة  في  البطولة  وأُقيمت 
ضمن مجمع »القلعة« الرياضي الواقع 
قبل  الداخلي  األمن  قوى  حاجز  بعد 
 18 فيه  وشارك  هيمو،  قرية  مدخل 
العباً من أندية: سردم ـ قنديل ـ جودي 

ـ برخدان، ومستقلني.

نظام  على  البطولة  واعتمدت 
ثم  من  املغلوب،  خروج  أي  التسقيط 
قسم الفائزين إلى مجموعتني، ولعبوا 
وبعد منافسات مثيرة  الدوري،  بنظام 
وخاصًة في مباراة حتديد املركزين األول 

والثاني.

فقد كانت النتائج على الشكل التالي:

نادي  من  األحمد  عمر  األول:  املركز  ـ 
سردم.

ـ املركز الثاني: غسان جولي من نادي 
برخدان.

نادي  الثالث: جوان رسول من  املركز  ـ 
سردم.

ـ املركز الرابع: آالن قجو من نادي سردم.

احلائز على املركز األول العب نادي سردم 
عمر األحمد ذكر لصحيفتنا »روناهي« 
وشهدت  قوية  كانت  البطولة  بأن 
مستويات عالية من الالعبني، واختتم 
بالشكر لكل القائمني على البطولة 
»القلعة«  مجمع  إدارة  لها  والراعي 

الرياضي.

وتشهد لعبة كرة الطاولة ركوداً في 
الصاالت  قلة  تلعب  حيث  االنتشار، 
عدم  في  كبيراً  دوراً  للعبة  اخملصصة 

تطورها وزيادة عدد العبيها في إقليم 
قيام  عدم  بسبب  ذلك  ويأتي  اجلزيرة، 
اجلزيرة  إقليم  في  الرياضي  االحتاد 

بتكثيف البطوالت لهذه اللعبة، وعلى 
العكس مازالت البطوالت هي في العام 
ملرة واحدة لكل فئة، وحتى متر مواسم 

رياضية بدون إقامة أيّة بطولة لبعض 
الفئات وخاصًة األنثوية منها.

ناشطون  تداول  ـ  قامشلو  روناهي/ 
مؤخراً  الرياضي  للشأن  ومتابعون 
منشورات تسخر من املنتخب السوري 
بعد فوز منتخب تونس على منتخب 
فرنسا بطل العالم للنسخة السابقة 

.2018

وما إن انتهى لقاء “تونس” و”فرنسا”  في 
املونديال، حتى تداول السوريون الطرفة 
بسيطة،  حسابية  مبتوالية  املرتبطة 

ناجتها “نحن أبطال العالم”.

تقول النكتة أنه باحتساب فوز “تونس” 
على “فرنسا” بطلة العالم وباحتساب 
في  الفائت  “تونس” العام  على  فوزنا 
الطرفني  “جداء  فإن  العرب  كأس 
للكرة  أبطاالً  يتوجنا  الوسطني”  في 
حامل  هزم  من  هزمنا  وقد  األرضية 

اللقب.

وبدأت املنشورات تتكاثر على شبكات 
أن  بسخرية  االجتماعي  التواصل 
املنتخب السوري هو بطل العالم بعد 
هزميته ملنتخب تونس في العام املنصرم 

في كأس العرب، وبنفس الوقت هزمية 
تونس لفرنسا في كأس العالم املُقام 

حالياً في قطر.

قبل عام وبتاريخ الثالث من شهر كانون 
العرب  كأس  في  عام 2021،  من  األول 
بقطر، استطاع املنتخب السوري في 
اجلولة الثانية من دور اجملموعات حتقيق 
الفوز على املنتخب التونسي، وبغياب 
واألساسيني  احملترفني  من  العديد 
خريبني”  و”عمر  السومة”  “عمر  مثل 
و”عبد الرحمن الويس” وغيرهم حضر 

بعض  تضم  بتشكيلة  للبطولة 
محترفني  وآخرين  احملليني  الالعبني 
من  لالعبني  إضافة  عربية  دوريات  في 

املنتخب األوملبي.

كأس  في  وتونس  سوريا  مباراة  وقبل 
تصب  التوقعات  كل  كانت  العرب 
للمنتخب  قاسية  خسارة  خانة  في 
في  التونسي،  املنتخب  من  السوري 
ولكن  اخلسارة،  بتبنيه  عرف  منتخب 
املنتخب السوري حتول بقدرة قادرة إلى 
الفوز  وحقق  وقتها  يُقهر  ال  منتخب 

على املنتخب التونسي بهدفني دون رد.

وميكن تبيان قيمة ذلك الفوز من خالل 
رصد قائمتي منتخب “تونس” في كأس 
احلالي،  املونديال  وفي  حينها  العرب 
التي  القائمة  من  العباً   15 أن  لنجد 
هزمت حامل لقب كأس العالم، كانوا 
العرب  كأس  قائمة  في  موجودين 

وشاهدين على االنتصار السوري.

واقع  والتونسي  السوري  تقاسم 
مع  الثاني  مونديال  وتشابه  احلال، 
على  فاز  كالهما  لألول،  العرب  كأس 
أمام  وخسر  مجموعته  في  األصعب 
خلسارتها  “سوريا”  فودعت  األسهل، 
“تونس” ثمن  “موريتانيا” ودفعت  أمام 

خسارتها من “استراليا”.

املنتخب السوري لم يتأهل إلى اآلن ولو 
العالم  كأس  نهائيات  إلى  واحدة  ملرة 
يتذيّل  وهو  املونديال  تصفيات  وودع 
الترتيب، وثم فشل في دورة “األردن”، وبدأ 
مؤخراً،  هزائم  بثالث  التجديد  مرحلة 
ومرت سنة على آخر فرحة سوريّة على 

صعيد املنتخب األول.

ودع  كان  “تونس”  منتخب  أن  يُذكر 
“فرنسا”  باالنتصار على  العالم  كأس 
“الدمنارك” واخلسارة أمام  والتعادل مع 
عربي  منتخب  أول  “استراليا” ليكون 

يهزم حامالً للقب في التاريخ.

ليست  فهي  السوري  املنتخب  أما 
املناسبة األولى لتعرضه للسخرية في 
كأس العالم بل تزامن ذلك مع افتتاح 
املونديال في العشرين من شهر تشرين 
التوقيت لعب  املاضي، وبنفس  الثاني 
منتخب سوريا مباراةً ودّية مع منتخب 
من  كبيرة  موجة  أثار  مما  فنزويال؟، 
السخرية، حيث كتب ناشطون على 
سوف  االجتماعي،  التواصل  شبكات 
نترك افتتاح املونديال ونتابع منتخبنا 
آخر،  مونديال  يلعب  والذي  الوطني 
خسر  املنتخب  أن  الكبرى  والطامة 
مكمالً  واحد،  هدف  مقابل  بهدفني 
يتصدرها  التي  اخلسارات  سلسلة 

بشكٍل دائم.

الدوري  بصدارة  السعودي  الهالل  انفرد 
من  استفادته  بعد  للسيدات،  املمتاز 
مالحقيه  تعثّر  شهدت  التي  املباريات 
ضمن  واليمامة،  النصر  املباشرين 

منافسات األسبوع السادس.
التعادل مع ضيفه  النصر في فخ  ووقع 
كلية  ملعب  على   ،)1-1( بنتيجة  االحتاد 
ليفقد  الرياض،  في  الطبية  العناية 
منذ  بها  متسك  قد  كان  التي  صدارته 

انطالق الدوري.
األول  الشوط  من  األرض  صاحب  وخرج 
متأخراً بهدف لالحتاد عبر سارة عبد اهلل، 
بالشوط  التعادل  هدف  يسجل  أن  قبل 
اخلصم  قائدة  من  بكرة عكسية  الثاني 

بيان صدقة.
 ،11 النقطة  عند  النصر  رصيد  وتوقف 
ويبقى في املركز الثاني بجدول الترتيب، 
فيما رفع االحتاد رصيده إلى 6 نقاط، محتالً 

املركز اخلامس بجدول الترتيب.
ألول  اليمامة  الثاني  املالحق  وتعرض 
خسارة في الدوري، على يد صاحب األرض 
الشباب )0-3(، في امللعب الرديف مبدينة 

امللك عبد اهلل الرياضية في جدة.
األول  الشوط  من  اليمامة  خرج  وأيضاً 
اللبنانية  الوسط  لالعبة  بهدف  متأخراً 
نانسي تشايليان، قبل أن تضيف نزانيت 
الثاني  الهدفني  حلمي  ورغد  مولونه 

والثالث في الشوط الثاني.
وتوقف رصيد اليمامة عند النقطة الـ10 
الشباب  ورفع  الثالث،  املركز  عند  وجتمد 
رصيده إلى ثماني نقاط، ليبقى في املركز 

الرابع بجدول الترتيب.
وكان الهالل قد انتصر على األهلي بنتيجة 
6-1، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، وينفرد 

اآلن بصدارة جدول الترتيب ألول مرة.

الثاني  تشرين  من  19ـ20  ليلة  منذ 
املنصرم، ودولة االحتالل التركي تشن 
هجمات همجية على مناطق شمال 
بشكل  مستهدفة  سوريا،  وشرق 
مباشر املدنيني العزل، والبنية التحية، 
وسبل العيش ألهالي املنطقة، إضافًة 
حكومة  لعناصر  متركز  نقاط  إلى 

دمشق وقرى حدودية آهلة بالسكان.

وأسفر الهجوم التركي الفاشي على 
املنطقة إلى استشهاد 14 مدنياً، و16 
الدميقراطية،  سوريا  قوات  من  مقاتالً 
املواطنني،  من  العديد  جرح  وإلى 
الهجمات  خالل  أطفال،  بينهم 
التركية األخيرة، فيما مت استهداف 45 
املنطقة،  في  التحتية  للبنية  موقعاً 
املادية  األضرار  من  العديد  وإحلاق 
العامة،  واملرافق  املدنيني،  مبمتلكات 
واملدارس،  كاملستشفيات،  واخلدمية 

واملستوصفات الصحية. 

الستشهاد  أيضاً  الهجوم  أدى  فيما 
ديرك  في  هاوار  أنباء  وكالة  مراسل 
»عصام عبد اهلل« إثناء قيامه بتغطية 
الهجمات التركية اإلرهابية على مدينة 
الثاني  ديرك، في ليلة 19ـ 20 تشرين 
مراسل  استهداف  مت  كما  املنصرم، 
الصحفي   STÊRK TV« فضائية 
إثناء  كوباني،  في  جرادة«  »محمد 
مشفى  على  التركي  للهجوم  رصده 

كوفيد-19 في كوباني. 

األضرار التي حلقت القطاع التعليمي 
إثر القصف لتركي

وعلى غرار باقي القطاعات اجملتمعية 
املتضررة بهجمات احملتل التركي، تأثرت 
كثيراً؛  التربوية  التعليمية  العملية 
العملية  توقف  إلى  الهجوم  أدى  ما 

التربوية والتعليمية على طول املناطق 
احلدودية، وخطوط التماس، الستهداف 
املراكز الصحية واملدارس، والذي تسبب 
في تدمير بعض املدارس بشكل كلي، 
حرمان الطلبة من متابعة حتصيلهم 
العلمي، وتوقف شبه كامل للعملية 

التعليمية في تلك املناطق. 

»كوران«  مدرسة  تدمير  ذلك  ومن 
الواقعة شرقي مدينة كوباني بشكل 
التركي  االحتالل  نتيجة قصف  كلي؛ 
املباشر لها، فيما مت إغالق 19مدرسة 
احملاذية  والغربية  الشرقية  القرى  في 
للحدود التركية في مقاطعة كوباني، 
من  وطالبة  )2460( طالبا  حرمان  أي 
أخرى  مدارس  ثالث  وتضررت  التعليم، 

بالقصف التركي على املنطقة. 

الطالب  متابعة  تضرر  إحصائية 
للدراسة جراء العدوان التركي

من  احملرومني  الطالب  عدد  بلغ  فيما 
التعليم في إقليم اجلزيرة 15971طالبا 
املغلقة  املدارس  عدد  وبلغ  وطالبة، 
201 مدرسة، أما إقليم عفرين فحرم 
158 طالبا من التعليم، وإغالق ثماني 
 15 إغالق  إلى  إضافة  فيها،  مدارس 
مدرسة في مدينة منبج وحرمان 3254 

طالبا عن متابعة تعليمهم. 

مجموعه 21843 طالبا  ما  بلغ  فيما 
 243 املغلقة  املدارس  وعدد  وطالبة، 

مدرسة، نتيجة تكثيف تركيا هجمات 
في اآلونة األخيرة على املنطقة، حسب 
التربية  هيئة  بها  أدلت  إحصائيات 
والتعليم في شمال وشرق سوريا في 

بيان صادر عنها. 

لهيئة  املشترك  الرئيس  أدان  وعليه 
الفرات،  إقليم  في  والتعليم  التربية 
أجرته  خاٍص  لقاٍء  خالل  جرادة«  »بكر 
معه صحيفتنا »روناهي« حول حديثه 
في  التعليمي  السلك  تعليق  عن 
العشرات من مدارس مقاطعة كوباني، 
بجرائم  التركي  الهجوم  وصف  فيما 
وشرق سوريا:  أبناء شمال  بحق  حرب 
تشن  وتركيا  األسبوعني  قرابة  »منذ 
هجمات فاشية وهمجية ضد املنطقة، 
مستخدمة طائراتها احلربية واملسيرة 
مستهدفة  هجماتها،  في  واملدفعية 
بشكل املباشر املدنيني العزل والبنية 
اخلدمية  واملراكز  للمنطقة،  التحتية 

واملدارس  واملستشفيات،  والصحية، 
بشكل أساسي«. 

التعلمية  العملية  »إن  أشار:  كما 
احملاذية  والقرى  املناطق  في  متوقفة 
حلدود تركيا احملتلة، التي تشهد قصف 
تركيا الهمجي بشكل مستمر، وعليه 
مت إغالق 19 مدرسة في قرى مقاطعة 
كوباني، وتدمير مدرسة كوران بشكل 

كلي، 

واملعاهدات  البنود  »في  أيضاً:  وقال 
الدولية، التي تنص على حماية حقوق 
اإلنسان، واالتفاقيات التي حتمي حقوق 
الشعوب بأطيافه كافة، أنه يحق لكل 
شخص أن ميارس لغته وتعليمه بشكل 
اعتيادي، لكن في مناطق شمال وشرق 
سوريا طالبنا ومدارسنا هدٌف ألسلحة 

ومدافع االحتالل التركي الفاشي«. 

متارس  تركيا  إن  من  »بالرغم  وأردف: 
واجلرائم  االنتهاكات،  أنواع  أفظع 

أبناء  بحق  والالإنسانية  الالأخالقية، 
شمال وشرق سوريا منذ بداية األزمة 
السورية، وتستهدف على مدار األعوام 
املنصرمة سبل العيش في املنطقة، إال 
إن املنطقة تواجه نتيجة ذلك صمتاً 
دولياً مخزياً ومرعباً، يشرعن انتهاكات 
وممارسات تركيا املصنفة ضمن القوانني 

العاملية، والدولية بجرائم حرب«.

واختتم الرئيس املشترك لهيئة التربية 
والتعليم في إقليم الفرات »بكر جرادة 
»حديثه قائالً: »إننا ندين بأشد العبارات 
هجمات تركيا املتواصلة على مناطقنا، 
الدولية  واملنظمات  الهيئات  ونطالب 
واإلنسانية، واحلقوقية املعنية بالتربية 
القيام  الطفل  وبحقوق  والتعليم، 
املنطقة  وأطفال  أبناء  جتاه  بواجباته 
الرضوخ  وعدم  وجه،  أكمل  على 

للمخططات التركية وغيرها«. 

السبت  التركية،  السلطات  رحلت 
 80 األول،  كانون  شهر  من  الثالث 
مناطق  إلى  أراضيها  من  سورياً 
حلب  بريف  املعارضة  سيطرة 

الشمالي.

إن  برس،  لنورث  خاص  مصدر  وقال 
تركيا قامت بترحيل 80 الجئاً سورياً، 
بياناتهم  استكمال  عدم  بحجة 
داخل أراضيها باإلضافة لعدم وجود 
بطاقة احلماية املؤقتة “كمليك” لدى 

البعض.

وأضاف أن عملية الترحيل كانت عبر 
معبر باب السالمة احلدودي بالقرب 

من مدينة أعزاز شمال حلب.

وأشار املصدر، إلى أن غالبية املرحلني 
في  أصدقاء  أو  أقارب  لديهم  ليس 
ترحيلهم  جرى  حيث  املنطقة، 
لهم  السماح  دون  سريع  بشكل 

بالتواصل مع ذويهم داخل األراضي 
التركية.

شهر  من  والعشرين  الثاني  وفي 
قامت  الفائت،  الثاني  تشرين 
السلطات التركية بترحيل 72 شاباً 
تغيير  بحجة  أراضيها  من  سورياً 
مكان إقامتهم دون حتديث البيانات، 
“كيملك”  بطاقات  وجود  وعدم 

لديهم، وفقاً للمصدر.

حمالت  التركية  السلطات  وتنفذ 
فترة  بني  السوريني  بحق  اعتقال 
وأخرى، تقول إنهم ارتكبوا مخالفات، 
ومن ثم تنظم ضبوطاً الزمة بحقهم 
تتعلق  بذرائع  سوريا  إلى  وترحلهم 
القانونية  للوثائق  امتالكهم  بعدم 
التقارير  من  للعديد  وفقاً  الالزمة، 

الصحفية.

قيمت بطولة وّدية مفتوحة لكرة الطاولة للذكور برعاية مجمع "القلعة" الرياضي بمدينة قامشلو، وبمشاركة 
ُ
روناهي/ قامشلوـ  أ

جيدة كانت من عدة أندية من إقليم الجزيرة باإلضافة إلى العبين مستقلين.
كوباني/ سالفا أحمد ـ أدت هجمات المحتل التركي على مناطق شمال وشرق سوريا في اآلونة األخيرة إلى إغالق عشرات المدارس، وتدمير عدٍد 

 بحرمان 21843 طالبا وطالبة من التعليم، وإغالق 243 مدرسة في مناطق شمال وشرق سوريا، وسط صمت دولي مخٍز.
ً
منها، فيما كانت سببا

حرمان 21843طالباً وطالبة من التعليم جراء الهجوم التركي

ياً إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال حلب السلطات التركية ترحل 80 سور
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األمن  جمللس  األخير  االجتماع  وفي 
دول  من  املشاركون  أكد  الدولي، 
مختلفة على رفضهم هجمات احملتل 
وشرق  شمال  مناطق  على  التركي 

سوريا، مشددين على ضرورة إيقافها.

ورداً على تلك املواقف زاد احملتل التركي 
من هجماته على املنطقة، مؤكداً أنه 

لن يأبه لتلك املواقف.

قصف  اجلاري  األول  كانون   4 بتاريخ 
جيش االحتالل التركي قرية تل اللنب في 
الريف الغربي لناحية تل متر مبقاطعة 

احلسكة، باملدفعية الثقيلة.

أم  قرية  تعرّضت  ذاته  التاريخ  وفي 

لقصف  متر  تل  ناحية  في  الكيف 
مدفعي من قبل جيش االحتالل التركي 

ومرتزقته.

وبعد منتصف ليلة السبت استهدف 
تل  قريتي  الثقيلة  باملدفعية  احملتل 
جمعة اآلشورية وأم الكيف غرب ناحية 
غرب  جنوب  الكوزلية  وقرية  متر،  تل 
ناحية تل متر. ونتيجة القصف أصيب 
بريف  اجمليبرة  قرية  في  أطفال  أربعة 
ناحية تل متر بانفجار قذيفة لالحتالل 
التركي سقطت على القرية في وقت 
فإن  هاوار؛  أنباء  لوكالة  ووفقاً  سابق، 
أربعة أطفال أصيبوا في قرية اجمليبرة 

التابعة  متر  تل  ناحية  شرق  شمال 
ملقاطعة احلسكة، بانفجار قذيفة غير 
منفجرة سقطت في وقت سابق على 

القرية. 

إلى  األربعة  األطفال  وأسعف  هذا 
مشفى الشهيدة ليكرين بناحية تل 
احلسكة  مدينة  مشافي  إلى  ثم  متر 
لتلقي العالج. وبحسب الكادر الطبي 
فإن  ليكرين،  الشهيدة  مشفى  في 

املصابني هم:

)11 عاماً(، بدران  »سليمان نصر شلو 
محمود  علي  عاماً(،   15( شلو  نصر 

شلو  محمود  خالد  )11عاماً(،  شلو 
)13 عاماً(.

احملتل  عاود  اجلاري  الشهر   3 وبتاريخ 
ريف  في  لقرى  استهدافه  التركي 
وشيوخ  وخربيسان،  )جيشان  كوباني 

حتتاني(.

التركي  االحتالل  جيش  وقصف  كما 
بالدبابات واملدافع قرى في ريف ناحية 
عني عيسى )صيدا واخلالدية والطريق 

الدولي( وكذلك مخيم عني عيسى.

استهدف  نفسه  التاريخ  في  وأيضاً 
احملتل التركي سيارة في قرية سنجق 

شيخ بريف ناحية عامودا.

مركز األخبار ـ لم تتمكن السلطات 
اإليرانية في إيران وروجهالت كردستان 
ضغط  من  القمعية  أساليبها  بكل 
من  وإعدام  واعتقال  وتعذيب  وعنف 
اندلعت  التي  املظاهرات  إخماد شرارة 
املرأة،   jin jiyan azadi  ” شعار  حتت 
احلياة، احلرية”. والتزال هذه التظاهرات 
عشر،  الثاني  ألسبوعها  مستمرة 
اإلعالمية  األنشطة  واستمرت 
اإلضراب  إلى  لالنضمام  والدعوات 
و7   5 يومي  في  العامة  والنشاطات 

تشرين الثاني املنصرم.

تستمر مظاهرات وأنشطة ثورة “املرأة، 
وروجهالت  إيران  في  احلرية”  احلياة، 
والطالب  النساء  بقيادة  كردستان 
وتقمع  عشر،  الثاني  أسبوعها  في 
التظاهرات  اإليرانية  السلطات 
وتطلق  الوسائل  بكافة  الشعبية 
ومت  املتظاهرين  على  احلي  الرصاص 

املئات  وقتل  األشخاص  آالف  اعتقال 
حتى اآلن.

املعتقلني  عائالت  بعض  وواصلت 
إضرابها أمام محكمة مدينة عبدانان 
التابعة إلقليم إيالم مطالبني بإطالق 
التي  املدن  إحدى  وهي  ذويهم،  سراح 

شهدت أكبر عدد من االحتجاجات.

واستمرت العائالت في نشاطها رغم 
هجمات قوات األمن ولم تُخِل أماكنها، 
وفي الوقت نفسه تظاهرت مجموعة 
من الطالبات في مدينة سنا معبرين 
عن استيائهن من أعمال القتل والعنف 
اإليرانية  األمن  قوات  قبل  املمارس من 
حيث رفعنَ الالفتات التي حتمل شعار 
” ومشددات على  احلرية  احلياة،  “املرأة، 

مطالبهن.

الشباب،  واصل  سقز  مدينة  وفي 
بإشعال  احلكومة  ضد  أنشطتهم 

احلرائق وإغالق الطرق أمام حركة املرور 
إضراب  ذاته  الوقت  في  تواصل  كما 
اجلوية وعلى صعيد  سائقي اخلطوط 
إيران تواصلت املظاهرات واألنشطة في 
بعض أنحاء البالد. كما جرت مسيرة 

صامتة في مدينة قروش.

بناءً على دعوات من احملتجني في إيران 
تنظيم  إقرار  مت  كردستان،  وروجهالت 
إضرابات ومظاهرات وأنشطة عامة في 
إيران يومي 5 و7 تشرين  أنحاء  جميع 

الثاني/ نوفمبر.

للتقارير  وفًقا  أنه  بالذكر  واجلدير 
املنشورة، منذ بداية االحتجاجات، قُتِل 
ما ال يقل عن 448 متظاهرًا على أيدي 
قوات األمن بالرصاص احلي والتعذيب. 
األشخاص  آالف  اعتقال  مت  كما 
ومئات  والتعذيب،  اإلعدام  ليواجهوا 

األشخاص مجهولي املصير.

مركز األخبارـ  في أول استجابة لطلب 
أنقرة بشأن تسليم املطلوبني، سّلمت 
الالجئ  تركيا،  السويدية،  السلطات 

الكردي محمود تات.

»تات«  السويدية  الشرطة  واعتقلت 
االعتقال  مركز  إلى  واقتيد  فترة،  منذ 
في مولندال، وأُعِلن مؤخرًا عن ترحيله 

إلى تركيا بطائرة خاصة.

مساء  إسطنبول  مطار  في  هبطت 
محمود  نقلت  التي  الطائرة  السبت، 
ثم  ستوكهولم،  العاصمة  من  تات 
ُسلِّم إلى الشرطة ومت نقله إلى قسم 

شرطة مطار إسطنبول.

ومن املتوقع أن يُنقل محمود تات، الذي 

ُحكم عليه بالسجن ملدة ست سنوات 
و 10 أشهر بتهمة العضوية في حزب 
في  النيابة  إلى  الكردستاني،  العمال 

وقت الحق.

في مقابل املوافقة على عضوية حلف 
الناتو، طلبت تركيا من السويد تسليم 
على  املقيمني  األتراك  من  العديد 

أراضيها.

منظمات  طالبت  أخرى،  ناحية  من 
حقوقية دولية السويد برفض طلبات 
التسليم بحجة عدم وجود استقالل 

قضائي في تركيا.

للحصول  بطلب  تقدّم  تات  أن  يُذكر 
على اللجوء في السويد في عام 2015 

بسبب حكم السجن الصادر بحقه، 
لكنه تلقى الرفض.

ويذكر أن تركيا عرقلت في البداية طلب 
انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو 
بذريعة دعمهما للتنظيمات اإلرهابية، 
مذكرة  أنقرة  مع  وقّعا  البلدين  لكن 
تفاهم لقبول الطلبات التركية، والتي 
مبوجبها أعلنت أنقرة أنها لن تعترض 
على انضمامهما للحلف. تتهم أنقرة 
من  ناشطني  بإيواء  وفنلندا  السويد 
ووحدات  الكردستاني  العمال  حزب 
حماية الشعب الذين تصنفهم على 

الئحة اإلرهاب.

مركز األخبارـ  رّحب القائد العام 
الدميقراطية،  سوريا  لقوات 
مظلوم عبدي باملواقف الدولّية 
جتاه الهجمات التركية والقصف 
شمال  مناطق  على  الهمجي 
وشرق سوريا، وشدد على ضرورة 
إلى  املواقف  تلك  تُترجم  أن 

خطوات عملية.

تغريدة  في  عبدي  حديث   وجاء 
على  تعليقاً  توتير  نشرها على 
املواقف الدولية في اجمللس األمن 

الدولي الرافض للعدوان التركي 
اجلديد في شمال وشرق سوريا.

وعّبر عبدي عن اعتزازه بالشراكة 
االستقرار  ترسيخ  في  الدولية 

مبناطق شمال وشرق سوريا.

وأكد عبدي على ضرورة أن تُترجم 
تلك املواقف إلى خطوات عملية 
االحتالل  جيش  هجمات  إلنهاء 
سياسي  حل  وإيجاد  التركي 
عادل لألزمة السوريّة والقضية 

الكردية.

محمد فتحي عبد العال 
)كاتب وباحث مصري(

عندما نذكر فتح األندلس، فإن فاحتني 
أولهما  البال،  في  يحضران  عظيمني 
كان شيخا تعدى السبعني من العمر 
وبرغم  وجتارب  حنكة  احلياة  عركته 
بالعرج،  وإصابته  ساقه  في  إعاقته 
إال أنه سار معاندا في دروب احلياة بني 

عسر ويسر وما أقسى عثرات حياته.

»موسى  اسمه  أن  بشكوال،  ابن  ذكر 
بن نصير بن عبد الرحمن بن زيد«، وذكر 
بعض املؤرخني أن لقبه اللخميّ، ذلك 
أن أباه كان مولى، وقيل من صلب أبناء 
وكان  الشهيرة  اليمنية  خلم  قبيلة 
سفيان  أبي  بن  معاوية  حرس  على 
على  واليته  زمن  شرطته  على  وقيل 
ثم  وعثمان،  عمر  عهدي  في  الشام 
بن  العزيز  عبد  لدى  للعمل  انتقل 

مروان، فأعتقه. 

هي  أصله،  حول  األشهر  الرواية  أما 
أنه ينتسب إلى بني بكر بن وائل، وأن 
أباه نصيراً كان من ضمن أربعني غالما 
أسرهم خالد بن الوليد في معركة عني 
صغيرة  بلدة  12 هـ. وهي  عام  التمر 
نهر  غرب  الصحراء  طرف  على  تقع 
أنه من  إلى  آخرون  الفرات، فيما ذهب 
من  أبوه  سبي  بلي،  قبيلة  من  أراشة 
جبل اخلليل بالشام في زمن الصديق 
وُصغر  نصرا،  أبيه  اسم  وأن  بكر،  أبي 

إلى نصير.

شب موسى في كنف الدولة األموية؛ 

ما أهله لالضطالع مبهمة كبيرة، وهي 
إعادة فتح قبرص وكان قد فتحها قبله 
معاوية وتولى إمارتها، الغريب هو أنه 
مناهضا  الفنت  موقفا في عصر  أخذ 
معركة  في  اشتراكه  عبر  األمويني، 
والصحابي  األمويني  بني  راهط،  مرج 
منضما  الفهري،  قيس  بن  الضحاك 
يدعو  كان  والذي  الضحاك،  ملعسكر 
انتصر  وملا  الزبير،  بن  اهلل  لعبد  سرا 
خوفا  مصر،  إلى  موسى  فر  األمويون 
والراجح  احلكم،  بن  مروان  بطش  من 
العزيز  بعبد  أبيه  عالقة  هو  عندي 
متخضت  والتي  مصر،  والي  مروان  بن 
عنها صداقة جمعت بني عبد العزيز 
وموسى،  تلك الصداقة التي أنقذته من 
غضب مروان بن احلكم في املرة األولى، 
ومن بعده غضب اخلليفة عبد امللك بن 
مروان، والتي كاد أن يفتك به؛ ذلك أن 
مروان  بن  بشر  أخاه  ولى  امللك  عبد 
البصرة،  إليها  وضم  الكوفة،  على 
وملا  خراجها،  على  مبوسى  فاستعان 
بن  احلجاج  وولي  بالبصرة  بشر  مات 
يوسف مكانه، اتهم موسى باختالس 
لنفسه،  وحجزها  اخلراج،  أموال 
ومنحه  بشر  عمر  حداثة  مستغال 
خامته له، عن ثقة تامة للقيام بكافة 
األعمال عنه، فغضب عليه عبد امللك، 
وفرض عليه غرامة كبيرة حتمل عنه 
وأخذه  مروان،  بن  العزيز  عبد  نصفها 

معه لواليته في مصر.

العزيز مبوسى بن نصير  استعان عبد 
في إعادة فتح املناطق، التي عاد وسيطر 
عليها البربر وثوراتهم املتالحقة، فنجح 
بالغنائم،  محمال  وعاد  مهمته  في 
صورته  إلصالح  فرصة  وجدها  والتي 
لدى اخلليفة عبد امللك، فأرسلها لعبد 
العزيز من فوره والذي أرسلها للخليفة 

بدوره.

على الرغم من ذلك ظلت هذه التهمة 
إثرها  على  حياته  انتهت  بل  تالحقه، 
كما سنرى، وهي مسائل مالية شائكة 
اخللفاء  فمطامع  حسمها،  ميكن  ال 

للثراء  والسعي  الكبيرة،  الغنائم  في 
يزيد من حجم توقعاتهم، عالوة على 
عليها،  والعمال  اجلنود  بعض  أطماع 
فبعض هذه الغنائم يسيل لها اللعاب 
بطبيعة احلال، وضعف النفوس وطبائع 
البشر، كلها أمور توضع في احلسبان، 
لكن يجدر بنا أن ننظر لوضع موسى 
حالته  وهو  هامة،  زاوية  من  نصير  بن 
الصحية، فالعرج قد يكون عالمة على 
وجود إصابة في الدماغ، احلبل الشوكي، 
أو األعصاب الطرفية، أو مشاكل القلب 
اخلدر  باجتاه  تدفع  أمور  وكلها  والرئة، 
وعدم التوازن والتركيز، وبالتالي فقدرة 
املسؤوليات  أعباء  حتمل  على  الرجل 
املادية، عالوة على املسؤوليات اإلدارية، 
تبقى  تامة  بكفاية  اجليوش  وقيادة 
محل شك وتساؤل، خاصة مع التقدم 

العمري.

والذي  زياد،  بن  الثاني هو طارق  القائد 
تختلف املصادر حول أصوله، فمنهم 
من يزعم أنه فارسي من همدان، ومنهم 
من ذهب أنه عربي من قبائل الصدف 
في حضرموت باليمن، كابن خلكان، أو 
قبيلة بني الليث العربية كابن خلدون، 
أمازيغي،  أو  بربري  أنه  ومنهم من قال 
كاملؤرخ واجلغرافي أبو عبد اهلل محمد 
اإلدريسي، واملؤرخ املراكشي ابن عذاري، 
وهو القول األشهر بحكم كونه مولى 
والذي  أفريقيا،  والي  بن نصير،  ملوسى 
أسلم على يديه كثير من البربر، ورمبا 
كان طارق من بينهم، واسمه حسب 
ابن عذاري: »طارق بن زياد بن عبد اهلل 
بن رفهو، بن ورفجوم، بن ينزغاسن بن 
ولهاص بن يطوفت بن نفزاو« أو »طارق 
بن زياد بن عبد اهلل بن ولغو بن ورفجوم 
بن نبرغاسن بن ولهاص بن يطوفت بن 
نفزاو« بينما ذكره اإلدريسي :«طارق بن 

عبد اهلل بن ونامو الزناتي« دون زياد.

لفتح  البطلني  يدعو  القدر  أن  املهم، 
ذلك  األندلس،  وهو  املفقود،  الفردوس 
الرغبة  من  وبدافع  يوليان  الكونت  أن 
)لذريق(  أو  رودريك  من  االنتقام  في 

ملك القوط، والذي اغتصب ابنته كما 
اغتصب البالد كلها، من ملكها حسن 
السيرة »غيطشة« فقد راسل موسى 
على  عامله  خاطب  وقيل  نصير،  بن 
املسلمني  داعيا  زياد،  بن  طارق  طنجة 
املساعدة  وتقدمي سبل  األندلس  لغزو 

كافة على حتقيق ذلك.

استأذن موسى بن نصير اخلليفة الوليد 
لكن  األندلس،  غزو  في  امللك  عبد  بن 
الوليد كان على رؤية اخلليفة السابق 
عمر بن اخلطاب نفسها، من اخلشية 
على جنوده من أهوال البحر، فتردد في 
وعد  وأن  خاصة  كبيرة،  بقوات  الدفع 
يوليان رمبا كان صدقا، ورمبا كان مصيدة 

ال يؤمن جانبها.

اخلليفة  نصير جانب  بن   لزم موسى 
النبض،  جلس  صغيرة  سرية  فأرسل 
فنزلوا جزيرة  بن مالك،  بقيادة طريف 
بجزيرة  سميت  والتي  »سميت« 
»طريف« بعد ذلك، وغنم مغامن كبيرة، 
قوامه  البربر  من  بجيش  اتبعها  ثم 
سبعة آالف مقاتل، بقيادة طارق بن زياد، 
للتوسع في أراضي األندلس، ثم أمده 
بخمسة آالف مقاتل آخرين، ملواجهة 
حترك  والذي  الهائلة،  رودريك  حشود 
بنفسه من طليطلة عاصمة األندلس، 
اجلمعان  ليتالقى  املعركة،  لقيادة 
رودريك  انهزم  حيث  لكة«  »وادي  عند 
العزيز  أثره، والطريف أن عبد  وانقطع 

بن موسى بن نصير تزوج أرملته، وقيل 
ابنته »أجيلونا« أو »أيُْلهْ« والتي عرفت بـ 
في  كانت سببا  أنها  وقيل  أُم عاصم 

تنصره، حسب بعض الروايات.

استغل طارق بن زياد هذا النصر املؤزر، 
ساخن،  وهو  احلديد  يطرق  أن  فقرر 
وخشية جتمع فلول القوط مرة أخرى، 
قسم قواته إلى عدة فرق، اجتهت إلى 
وباقي  ورية، وتوجه هو  وإلبيرة  قرطبة 
الفرق  وأحرزت  طليطلة  إلى  اجليش 

انتصارات على األصعدة كافة.

يعلمه  نصير،  بن  ملوسى  أرسل طارق 
للخليفة  وأرسل  فتهلل  بالنصر، 
املبني،  الفتح  بهذا  يبشره  الوليد، 
الشيخ  متلكت  قد  الغبطة  ولكنها 
الكبير موسى بن نصير في أن يكون 
يقترن  وأن  فتح كهذا،  من  له نصيب 
العظيم،  األندلس  بفتح  اسمه 
طارق  فأمر  بأوروبا،  اإلسالمي  والتقدم 
بالتوقف عن الفتوحات، حتى يلحق به، 
طارق،  طريق  غير  طريقا  سلك  حيث 
فاحتا مدن شذونة، وقرمونة، وإشبيلية 
وباجة وماردة، كما فتح ابنه عبد العزيز 
إعادة فتح إشبيلية  »لبلة« فضال عن 
موسى  وسار  متردها،  بعد  أخرى،  مرة 
في  طارقاً  والقى  طليطلة،  ووجهته 
طليطلة  إلى  معاً  وانطلقا  طلبيرة، 

كما ُفتحت سرقسطة...

دهوك  مدينة  ـ شهدت  األخبار  مركز 
فعاليات  انطالق  الفائت  اخلميس  يوم 
الدولي«  السينمائي  دهوك  »مهرجان 
في نسخته التاسعة، واختيرت قاعة 
السوريني،  لالجئني  »دوميز«  مخيم 
األفالم  بعض  لعرض  مسرحاً  لتكون 
»الهجرة«  تكون  بينما  السينمائية، 
هذه  مهرجان  ألفالم  الرئيس  املوضوع 

الدورة.

شهد  املنظمني  وحسب  املهرجان 
 /55/ ترشيح  مت  فلما،   570 تسجيل 
منها للمهرجان، ومن بينها /27/ فيلما 
كردياً، و/28/ فيلماً عامليا، متت ترجمتها 
إلى الكردية، كما سيتم اختيار قرابة 

السابقة  املهرجانات  من  فيلم  املائة 
ليعاد عرضها إثناء أيام املهرجان الستة.

كان  النسخة  لهذه  االفتتاح  فيلم 
بالفيلم املرشح لعرض االفتتاح األول 
»عروس املطر« للمخرج الكردي حسني 
املؤمترات  قاعة  في  وعرض  حسن، 
تكونت  فيما  دهوك،  جامعة  داخل 
الكردية؛  الروائية  األفالم  حتكيم  جلنة 
وعضوية  تيليكيا،  ماركوس  برئاسة 
كل من الناقدة واألكادميية كوثر جبارة، 
أبو  موريال  اللبنانية  التصوير  ومديرة 
الروس، واخملرج هوشيار نيرويي، واملنتج 
يترأس  بينما  أوزكان،  برهان  التركي 
العاملية،  الروائية  األفالم  حتكيم  جلنة 
وعضوية كل  يوسف،  اخملرجة سولني 

من اخملرج مهدي أوميد، واخملرج اإليراني 
وهي  نوبخت،  وإالهي  عليدي،  شهرام 
والسويدي  إيرانية،  ومنتجة  موزعة 
جلنة  تضم  كما  بارتاس،  ماركوس 
حتكيم األفالم الوثائقية ثالثة أعضاء، 
وهي برئاسة اخملرج األمريكي باكستون 
وينترز كل من مديرة معهد جوته في 
واخملرج  بوليك،  أناييس  األملانية  أربيل، 
األفالم  أما جلنة حتكيم  ريبر دوسكي، 
القصيرة، فتترأسها السويدية جنيفر، 
وتونا  شيخ،  محمد  السوري  واخملرج 
كابتان من أملانيا، واخملرج األفغاني أبو ذر 
أميني، وجلنة النقد تضم صالح الدين 
شن من تركيا، وفاليريوس كيجازياس 

من اليونان، وجوليا دوبري من رومانيا«.
السينمائي  دهوك  مهرجان  ويعدّ 
الدولي أحد أهم األحداث السينمائية 
على مستوى العراق، وإقليم كردستان، 

وبوابة للسينما في إقليم كردستان، 
مهرجانات  في  للمشاركة  وفرصة 

عاملية.  

مركز األخبارـ  ظهر رد المحتل التركي على المواقف الدولّية الرافضة لعدوانه على شمال 
 بتصعيد هجماته وقصفه الهمجي على مناطق متفرقة من شمال 

ً
وشرق سوريا واضحا

وشرق سوريا.

رداً على المواقف الدولّية الرافضة للعدوان.. 
المحتل التركي يستهدف األطفال 

في أسبوعها الثاني عشر.. االنتفاضة الشعبية في مواجهة القمع

السويد تستجيب ألوامر أنقرة: تسليم الجئ كردي إلى تركيا

مظلوم عبدي
ب بالمواقف الدولية   ُيرحِّ

ويتمنى ترجمتها إلى 
خطوات عملية

يخ اإلسالمي ـ3ـ صفحات من التار
»فاتَحا األندلس«

مشاركات دولية واسعة في مهرجان دهوك السينمائي الدولي
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علي أبو اخلير

مقدمة... بداية القول

اهلل  »عبد  السيد  فكر  لقارئ  البدّ 
هي  األولى  مبيزتني،  يتحلى  أوجالن« أن 
والثاني  القراءة،  في  الشديد  التركيز 
وعندها  اجلميل،  بالصبر  يتحلى  أن 
سيشعر باملتعة العقلية ثم اإلعجاب 
الشخصي، وتتكون لديه فكرة كاملة 
عن قضية الشعب الكردي، ألن كتابات 
بالعمق  تتميز  أوجالن«  اهلل  »عبد 
مثال  فهو  الفكري،  والتنوع  الشديد 
فنجده  الكردية،  القضية  عن  يكتب 
واالجتماع  التاريخ  علوم  عن  يكتب 
حتليل  إلى  يذهب  ثم  والفلسفة، 
الرأسمالية والشيوعية والصهيونية.

ويتعجب املرء كيف لرجل يكتب هذه 
في  وهو  املتعددة  الكثيرة  الكتابات 
من  فيها  مبا  شعبه،  وظروف  ظروفه 
ظروف سياسية واجتماعية، شخصية 

وعامة.

فكره  عن  نكتب  النهاية  في  ولكن 
قضية  وهي  املركزية،  قضيته  حول 
شعب الكرد، والتي كما يراها السيد 
الدميقراطية  بقيم  مرتبطة  أوجالن 
القضية  يربط  كما  اإلنسان،  وحرية 
التي  األرض  أو  الطبيعية،  باجلغرافيا 
يعيش فيها شعب كردستان موزعاً بني 
متعددة،  زعامات  وحتت  مختلفة،  دول 
كلها تنشد االستقالل، ولكنها قيادات 
فقد  معرفي،  عمق  بدون  سياسية 
وقعت في أخطاء أدّت على عكس ما 
ترجوه، وهو ما يحاول عبد اهلل أوجالن 
الشعب  منه  ليستفيد  إصالحه، 

الكردي كله.

على أية حال نكتب عن فكر عبد اهلل 
أوجالن فيما يختص بالقضية الكردية، 
مستقني أغلب معلوماتنا من كتابه 
الدميقراطية،  احلضارة  »مانيفستو 
اخلامس  -اجمللد  الكردية  القضية 

الطبعة الثالثة 2017(.

وهو كتاب موسوعي وأعطي في عنوان 
الكتاب ما يدل على قناعته مبا يقول 
جدران  داخل  حياته  من  الثمن  ويدفع 
للكتاب  الفرعي  العنوان  ففي  األسر، 
عنوانا  وضع  الكردية،  القضية  حول 
مهما لفت انتباهنا )دفاعا عن الكرد 

احملصورين بني فكّي اإلبادة الثقافي(.

اإلبادة  بفكي  يقصد  ما  ندري  وال 
هو  فهمنا،  وحسب  ولكن  الثقافية، 
على  الكرد  قدرة  عن  يعّبر  أن  يريد 
الذوبان  وعدم  ثقافته،  على  احملافظة 
في الثقافة الغربية أو الثقافة العربية، 
ولكن  بالفعل،  شرسان  فكّان  وهما 
ومع وجود اإلصرار الكردي على الثبات 
على هويته، فال يكن أن يذوب في غيره، 
فهو شعب حافظ على استقالله عبر 

التاريخ الطويل املمتد. 

جوهر القضية الكردية

تعرَّض الكُردُ لسنواٍت طويلٍة ألشرَس 
وكانوا  تطلعاته،  احلمالت ضد  وأوسع 
الدولية  التوافقات  ضحيًة  دائماً 
ومصاحلهم، كان طموُح الكُردِ يصطِدُم 
العثمانية  السيطرِة  مبطامع  دائماً 
هؤالء  أغرَق  الكمالية،  التركية  ثم 
في  وتطلعاتِهم  الكُرد  مطامح  كل 
برك الدماء، وحرموا الكُرد من حقهم 
هؤالء  كُردية،  دولة  وقيام  باالستقالل 
كُردستان  أرَض  أن  ويعتقدون  اعتقدوا 
هي جزءٌ من األراضي التركية، واإليرانية، 
والعربية، لذلك قام الكُردُ بثورات عديدة 
ضد تلك األنظمة؛ ليثبتوا للعالم أن 
الكُرد هم أمٌة عظيمة وماضون نحو 
األرض  هذه  وأن  تطلعاتهم  حتقيق 

كُردية، وليست ألي دولٍة محتلة.

الكرد  تاريخ  عن  نكتب  ال  هنا  ونحن 
العمال  حزب  عن  أو  وثوراتهم، 
الكردستاني، وال عن الدماء، التي سالت 
معروفة  أمور  فهي  األبرياء  دماء  من 
متوافرة  واملعلومات  بها،  للمهتمني 
الدولية  املعلومات  شبكة  في  أيضا 
إليها  يرجع   ،)google )إنترنت خاصة 
من يريد زيادة معلوماته، ولكننا نكتب 
أوجالن«،  اهلل  »عبد  القائد  رؤية  عن 
ونبدأ برؤية للقضية التي عاش وناضل 

من أجلها...

وهو قائد ممّيز عن غيره من القادة الكرد؛ 
ألن له فكر ميكن أن نناقشه، نختلف 
معه أو نوافق عليه، لكننا في النهاية 
سلوكه،  وحسن  قيادته  على  نتفق 
حتى ولو داخل أسوار األسر في إحدى 

اجلزر التركية.

رؤية الزعيم التاريخية للقضية 
الكردية

عند كتابة عبد اهلل أوجالن لقضيته 
ثنايا  في  يستغرق  بها،  ارتبط  التي 
القارئ  ليعرّف  جدا،  القدمي  التاريخ 

بتاريخ الكرد منذ ما قبل التاريخ.

يقول عبد اهلل أوجالن في الصفحة 79 
من كتابه املذكور: »يتضمن تشخيص 
باألساليب  وتعريفه  الكرد،  وجود 
املألوفة مشقات متعددة، منذ ثالثمائة 
وجه  على  تاريخه  من  األخيرة  سنة 
نوعا سائدا  ليصير  وارتقائه  التقريب، 
قد حصل وتكاتف في الهالل اخلصيب، 
كردستان  تشمل  التي  األراضي  وهي 
احلالية، مركزها، والتي تقطنها غالبية 
الكرد، تزامنت مرحلة الهوموسابيانس 
مع والدة اللغة الرمزية من تاريخ النوع 
لوجودهم  الكرد  صون  أما  البشري.... 
قوة  من  فيتأتى  الثقافي،  بطابعهم 
يرتكزون  التي  التاريخية  الثقافة 
إليها، وهي ثقافة غارقة في الصمود 
 25 الصفحة  أيضا  ويرى  واالستقالل، 
لدى  هو  كما  ما  لغة  عيش  مت  »إذا 
الكرد مثال... يكون مستوى رقي اللغة، 
اللغة  ألن  احلياة«،  تقدم  مستوى  هو 
الكتل  شمل  جلمع  مشترك  عامل 
البشرية داخل إطار مييزهم عن غيرهم 
من الشعوب، فاللغة تصهر األجناس 

داخل كيان جغرافي.

وهو ما نراه واضحاً في احلالة الكردية 
لم  الكردي  فالشعب  عامة،  بصورة 
السياسي،  االستقالل  طعم  يذق 
وعلى أرضه دارت معارك أنهت الوجود 
اإلسكندر  انتصر  عندما  الفارسي، 
العثمانيون  ثم  الفرس،  على  األكبر 
على الصفويني، كلها معارك دارت في 
األرض الكردية، فهي نقطة الوسطية 

اجلغرافية والثقافية على السواء. 

تاريخ  في  الكرد  أسهم  املقابل  وفي 
الشعب  يعيب  وال  البشرية،  احلضارة 

الكردي، أنه ظل حتت ظل سلطة من 
غير أبنائه، وهو مثل غيره من الشعوب، 
عاش كوالية جغرافية حتت السلطات 
القدمية من رومانية، ثم عربية إسالمية 

أموية، وعباسية، ثم والية عثمانية.

العثمانية،  اخلالفة  سقطت  وعندما 
استقلت الواليات كلها، ما عدا الوالية 
مخابرات  من  ضغط  حتت  الكردية، 
والتركية  األوربية،  الدول االستعمارية 
الدول  بني  الشعب  ومتزق  باألساس، 

املستقلة حديثا.

ولكن في املقابل ظل الشعب مستقال 
ثقافيا ولغويا عن باقي الواليات، التي 
ومت  ثورات  وقامت  مستقلة،  صارت 
حتى  قائما  احللم  وظل  إجهاضها، 
اليوم، وهو سر متسك الكرد بطول بال 
السنوات  أخيرا في  ورأوا  وطني مثابر، 
اخلمس والعشرين املاضية، رمزا يلتفون 
حاملا،  مثقفا  سياسيا  رجال  حوله، 
بوطن قومي متميز ينال استقالله حتت 

قيادات واعية.

الكرد واإلسالم ... الدين والثورة 
عند أوجالن

دخل اإلسالم مبكرا أرض الكرد، وصاروا 
املسلمني،  يسيرة من ضمن  مدة  في 
اإلسالمية  الواليات  والية كغيرها من 
أخذوا  ولكنهم  والعباسية،  األموية 
بلغتهم  احتفظوا  ولكنهم  اإلسالم، 
الكردية وخصائصهم الثقافية، ومثل 
العربية  اللغة  والفرس  األتراك  رفض 
كلغة قومية دينية وطنية، رفض الكرد 
التخلي عن لغتهم، رمبا ألن تلك اللغات 
الشعوب  تعرّبت  فقد  سامية،  غير 
الشمال  مثل  السامية  اللغات  ذات 

اإلفريقي.

لكن في حالة العودة لفكر عبد اهلل 
ثورة،  اإلسالم  في  يرى  جنده  أوجالن 

»اخلاصية   96 الصفحة  في  قال  كما 
األولية للثورة احملمدية، هي جترؤها على 
تشييد نظام سياسي جديد يتخطى 
االنقالب  دون  القائم،  القبلي  اجملتمع 
اإلمبراطوريتني  ويتخطى   .... عليه، 
اخلضوع  دون  والساسانية  البيزنطية 
أننا نعرف  إلمرتهما«، وهو محق، رغم 
اخلالفة  بعد  اإلسالمية  الدولة  أن 
الدولة  وأنهت  أسقطت  الراشدة، 
وقّلصت  الساسانية،  الفارسية 
ومصر،  الشام،  في  البيزنطي  الوجود 
وشمال إفريقيا، التي حتولت إلى واليات 
القرشي  إسالمية خاضعة للخليفة 
ثم  بغداد،  ثم  ثم دمشق،  املدينة،  في 
دولة آل عثمان، وكلها دول استبدادية 
سياسية، وفي داخلها الروح القبلية، 
والتي ال متثل اإلسالم، ولكنها ال متثل 
هي  والثورة  االستبداد،  ضد  ثورة  أي 
روح الدعوة اإلسالمية، وخالصة دعوة 

محمد بن عبد اهلل عليه السالم.

الصفحة  أوجالن  يقول  )كما  ولقد 
الكردي  الثقافي  الوجود  »تأثر   :)99
أيضا بشدة من االنطالقة اإلسالمية 
اجملاورة له، وأكثر ما وجهه كانت النزعة 
التدميرية إلسالم السلطنة واخلالفة«، 
وهو قول صائب، فقد عانى املسلمون 
الكرد فقط من إسالم  وليس  كلهم، 

السلطنة واخلالفة.

وبسبب هذا قامت ثورات في كردستان، 
بسلطان  وُخمدت  كردستان،  وغير 
املتسترين بالدين، وكان الشعب الكردي 
أقل الشعوب حظا بعد سقوط دولة 
فقد  العثمانية،  اخلالفة  سلطنة 
احلرب  في  العثمانية  تركيا  انهزمت 
العاملية األولى، ثم تخلت عن الشعب 
اإلسالم  باسم  الذي حكمته  الكردي، 
الدول  بني  الشعب  فتمزق  قرون،  عدة 
أو  سياسي  ضمير  من  مراعاة  دون 

أخالقي.

تكثف دولة االحتالل التركي هجماتها 
احلربي،  والطيران  الثقيلة  باألسلحة 
وشرق  شمال  مناطق  على  واملسير 
سوريا بهدف النيل من مشروع األمة 
الدميقراطية في مناطق شمال وشرق 
األراضي  من  املزيد  واحتالل  سوريا، 

السورية.

قد  العسكري،  منبج  مجلس  وكان 
التواصل االجتماعي  أعلن عبر مواقع 
التركي  االحتالل  انتهاكات  حصيلة 

خالل شهر تشرين الثاني على مدينة 
منبج، وتضمنت حتليق مكثف للطيران 
باملدفعية،  وقصف  واملسير  احلربي 

وباألسلحة الثقيلة واملتوسطة.

صحيفتنا  التقت  السياق،  هذا  في 
احلماية  مركز  في  اإلداري  »روناهي« 
وريفها  منبج  مدينة  في  اجلوهرية 
علي اجلميلي، ليحدثنا عن موقفهم 
العسكري؛  رديفة جمللس منبج  كقوة 
التركي  االحتالل  لهجمات  لتصدي 

الشعبي حولهم في  االلتفاف  ومدى 
تواجهها  التي  التحديات،  مواجهة 

مناطق شمال وشرق سوريا. 

هجمات تركية تطال اإلنسان 
والبيئة

وقال اإلداري في مركز احلماية اجلوهرية 
في مدينة منبج وريفها علي اجلميلي: 
التركي  االحتالل  دولة  به  ”إن ما تقوم 
منذ حترير مناطق شمال وشرق سوريا 
لضرب  محاولة  داعش،  إرهاب  من 
التجربة الدميقراطية في شمال وشرق 
سوريا، وبهذا الفعل تخلق الكثير من 
هجماتها  مسوغات  أجل  من  الذرائع 
سوريا“.  وشرق  شمال  مناطق  على 
وأضاف: ”هذه الهجمات الوحشية على 
مناطق شمال وشرق سوريا في الفترة 
دولة  دور استخبارات  إمنا متثل  األخيرة، 
االحتالل التركي بتفجير إسطنبول في 

شارع تقسيم خللق ذريعة لهجماتها 
التي تشنها بالطيران احلربي واملسير، 
التي لم متيز بني بشر، أو شجر، أو حجر، 
النفطية  احليوية  املنشآت  طالت  بل 
ما  كل  أن  االحتالل،  بنظر  بات  حيث 
سوريا  وشرق  شمال  مبناطق  يتحرك 

هو إرهابي“.

املدنيني  استهداف  »أن  وذكر، 
والعسكريني ال عالقة له بالعسكرة، 
زعزعة  التركي  االحتالل  دولة  تريد  بل 
االستقرار وأمن املنطقة للقضاء على 
التجربة الدميقراطية الرائدة في شمال 

شرق سوريا“. 

مساندة الشعوب لإلدارة الذاتية

وأشار اإلداري إلى: »أن دور الشعب بكل 
لدولة  هجمات  من  ويحدث  حدث  ما 
االحتالل التركي بالطيران احلربي املسير 
وبقصف املدافع املتوسطة والثقيلة، 

األخيرة  فالهجمات  أرضه  يترك  لم 
التهديدات  من  كسابقاتها  ليست 
في الهجوم على مناطق شمال وشرق 
مستعداً  الشعب  بات  حيث  سوريا، 
وشعبه  أرضه،  أجل  من  بالتضحية 
فنرى التفافا شعبياً ال نظير له حول 
العسكرية،  وقواتها  الذاتية  اإلدارة 
واألمنية وقوات احلماية اجلوهرية، التي 
يدل على الوعي ومتاسك الشعب مع 

الفكر الدميقراطي“.

احلماية  مركز  في  اإلداري  واختتم 
اجلوهرية في مدينة منبج وريفها علي 
اجلميلي حديثه بالقول: ”وعي الشعب 
التي  األخطار،  حقيقة  يدرك  يجعله 
جتنب املنطقة احلروب بتمسكه باإلدارة 
الذاتية التي أخذت على عاتقها حماية 
أن  لتركيا  قوية  رسالة  هي  اإلنسان، 
تعي حقيقة اإلدارة الذاتية، وهي املوت 

أو النصر“.

ندد شيوخ ووجهاء عشائر ومواطنون 
في شمال وشرق سوريا بهجمات دولة 
وشرق  شمال  على  التركي  االحتالل 
سوريا، وشددوا على الصمود واملقاومة 
مع قواتهم العسكرية، مؤكدين أنهم 
بلغ  مهما  أرضهم  عن  سيدافعون 

الثمن.

تشن دولة االحتالل التركي، منذ ليل 19 
ـ 20 تشرين الثاني املنصرم، هجمات 
سوريا،  وشرق  شمال  على  عنيفة 
أسفرت  واملُسّيرة،  احلربية  بالطائرات 
عن مجازر بحق األهالي، ودمرت البنى 

التحتية واملنشآت احليوية واخلدمية.

جمال  املواطن  أدان  السياق،  هذا  وفي 
»هجمات  العربي  الشعب  من  جمو 
وشرق  شمال  على  التركي  االحتالل 
شرخ  خلق  إلى  تهدف  التي  سوريا، 
على:  ومؤكدا  املنطقة«،  شعوب  بني 
مناطقنا  على  هجوم  أي  »رفضهم 

وأرضنا«.

وأكد: »تفجير تقسيم في إسطنبول 
لشن  ذريعة  ليكون  مفتعالً؛  كان 

هجمات على شمال وشرق سوريا«.

أليون، والقاطن في  املواطن جورج  أما 
الشيخ  حي  من  الشرقي  القسم 
مقصود في مدينة حلب، فدعا »اجلهات 
املعنية لوضع حد لهجمات االحتالل 
وشرق  شمال  على  املتكررة  التركي 

سوريا«.

فيها  نعيش  لنا،  األرض  »هذه  وأكمل 
بسالم وأمان، لكن مع التدخل التركي 

تدهور الوضع«.

من جانبه، أكد عبد الكرمي قهواتي: »لن 
يحاول  الذي  التركي،  لالحتالل  نرضخ 

تهجيرنا من أرضنا«.

وشجب ممارسات االحتالل التركي على 
»نتمنى  وقال:  سوريا،  وشرق  شمال 
السالم لكل املنطقة وللعالم أجمع«.

العربي،  الشعب  من  علي  أحمد  أما 
فقال: »نحن ضد الهجمات التي تطال 
نوايا  على  تدل  والهجمات  مناطقنا، 
االحتالل التركي بخلق فوضى، وشرخ 
ننعم  ألننا  الشعوب؛  بني  وتقسيم 

باألمن واألمان وتركيا عدوة السالم«.

أمام  والتضامن  الصمود  علي  وأكد 
حتى  االحتاللية: »سنقاوم  الهجمات 
الرمق األخير، سنناضل يداً بيد في وجه 

هذه الهجمات«.

عشيرة  وجيه  أكد  ذاته،  السياق  في 
في  اخلشيان،  جمعة  محمد  النعيم، 
أنباء  إقليم عفرين خالل لقاء لوكالة 
هاوار معه: أنه »ال فرق بني الكرد والعرب، 
فنحن شعب واحد، ونعيش معاً على 

مبدأ أخوة الشعوب«.

وترابنا  أرضنا  عن  »سندافع  مؤكداً 
وبلدنا، بكل إرادتنا وقوتنا، وسنقف في 

وجه التهديدات واالعتداءات التركية«، 
بتراب  بالتمسك  »الشعب  مطالباً 

الوطن«.

في  البوبنة  عشيرة  وجيه  قال  بدوره، 
إقليم عفرين، منان محمد: »إننا وجهاء 
العشائر في إقليم عفرين، ضد عدوان 
وشرق  شمال  على  التركي  االحتالل 
سوريا، ومتمسكون بترابنا، ومساندون 
الدميقراطية،  سوريا  قوات  لقواتنا، 

والنصر حليفنا«.

بوبنا صامدة  أكد محمد: »إن عشائر 
ووحدة  عالية  ومبعنويات  ومقاوِمة، 
الصف تقف في وجه جميع اخملططات 
االحتاللية التركية، وال تهاب عدوانها«.

مجلس  باسم  املتحدث  قال  فيما 
السلمان:  صالح  كمال،  البو  عشائر 

أبناء  من  احلالية  املرحلة  »تتطلب 
املنطقة، الوقوف بجدية جتاه ما تتعرض 
له األراضي السورية من إرهاب تركي«.

»لم تكتِف تركيا بقتل األبرياء  متابعاً 
إلى  تسعى  بل  اآلمنة،  مدنهم  في 
عبر  أرضهم،  من  بقي  من  تهجير 
استهدافها املتعمد ملنشآت الطاقة، 
واملراكز اخلدمية في األراضي السورية«.

االحتالل  دولة  »أن  السلمان:  وأشار 
في  داخلية  أزمات  خلق  إلى  تسعى 
شمال وشرق سوريا، كالتي حتصل في 
الداخل التركي؛ جراء تدهور اقتصادها 
احمللي، وذلك في محاولة لتضييق اخلناق 

على اإلدارة الذاتية«.

متّسك  »ضرورة  على  السلمان  وشدد 
الدميقراطية  األمة  مببادئ  الشعب 

مبدأ  وتطبيق  مفاهيمها،  وترسيخ 
اخلطر  لصد  الثورية؛  الشعب  حرب 

التركي«.

السلمان  أكد  حديثه،  ختام  وفي 
وقال:  الشعبية،  املقاومة  استمرار 
»ستكون شعوب شمال وشرق سوريا 
االحتالل،  هجمات  ضد  واحداً  صفاً 
وستبقى املقاومة خير سالح تتحلى 

به«.

من  البديوي،  خالد  املواطن  قال  فيما 
»أهالي  الشرقي:  الزور  دير  ريف  أبناء 
شمال وشرق سوريا متحدون، ويرفضون 
ولن  ويدينونها،  التركية  الهجمات 
داخل  االحتالل  دولة  تريده  ملا  يرضخوا 

األراضي السورية«.

نقاط  تستهدف  لدولة  وأشار: »كيف 
آالف  يأوي  الذي  الهول،  حماية مخيم 
حملاربة  أن تسعى  داعش؟  مرتزقة  أسر 
اإلرهاب!«، مؤكداً »هي من ترعى اإلرهاب، 

ومن تقدم الدعم له«.

وشدد البديوي على الوقوف مع اإلدارة 
من  سوريا،  وشرق  شمال  في  الذاتية 
التركي  والعدوان  االحتالل  صد  أجل 
للطاغية  وقال: »نقول  املنطقة،  على 
وحدة  كسر  حاولت  مهما  أردوغان؛ 
الشعوب واألمة الدميقراطية في هذه 

األراضي، فلن تستطيع ذلك«.

وكالة هاوار

منبج/ آزاد كردي ـ أكد اإلداري في مركز الحماية الجوهرية في مدينة منبج وريفها علي الجميلي، أن الشعب هو 
القوة الوحيدة، التي يستندون إليها في نضالهم كقوات عسكرية، حيث يستمدون شرعيته من الشعب، ويأخذون 

على عاتقهم حمايتهم والدفاع عنهم ضد أشكال اإلرهاب واالحتالل.

القضية الكردية في فكر السيد عبد هللا أوجالن
ية نقطة قوة لدحر شعب حالم وزعيم ثائر ـ1ـ االلتفاف الشعبي حول القوات العسكر

االحتالل التركي

يا تقف صفاً واحداً ضد دولة االحتالل التركي شمال وشرق سور



 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1470 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1470

السنة الحادية عشرة - العدد 1470
األثنين  5 كانون األول 2022

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

السنة الحادية عشرة - العدد 1470
األثنين  5 كانون األول 2022 اقتصـــادآراء 67

د. أمنار نزار الدروبي 
)كاتب وباحث سياسي(

بال شك مُتثّل الدبلوماسية إحدى صور 
الدولّية،  العالقات  في  التفاوض  فن 
ذوي  بني  التفاوض  يكون  ما  وعادةً 
أفراد،  املتعارضة، سواء كانوا  املصالح 
منظمات، أو دول، أو قوى أو نُظم، السيما 
يُعد التفاوض مفتاح النجاح في إدارة 
العالقات على مختلف أشكالها، ألنه 
أصبح يحدد مصير اجملتمعات والدول. 
يرى بعض املفكرون أن التفاوض علم 
مرحلة  شملت  عديدة  مبراحل   َّ مر قد 
األدب،  التفاوض، ومرحلة  أي فن  الفن، 
الثالثة  واملرحلة  التفاوض،  أدب  مبعنى 
علم  بها  ويقصد  العلم،  مرحلة 
ال  املراحل  هذه  كل  أن  بيد  التفاوض، 

يختفي بوجود األخرى.

وملا كان من الصعب أن تخلو أي عملية 
في  السياسية  الفواعل  بني  تفاوض 
النزاع  دواعي  من  الدولية  العالقات 
عدة  وتفاعل  تداخل  بسبب  والصراع، 
مجتمعية(  )عوامل  أبرزها  عناصر 
العام،  والرأي  األفراد  على  تنعكس 
بني  التفاوض  عملية  تصل  ال  عندما 
الفواعل السياسية إلى نتيجة مرضية 

ومقبولة للشعوب. 

تغيير  على  الدول  عملت  هنا  من 
في  وتكتيكاتها  استراتيجياتها 
هذه  أبرز  ومازال  كان  حيث  اجملال،  هذا 
)الدبلوماسية  هو  االستراتيجيات 
السرية( التي متثل الصورة الثانية في 
تلك  التفاوض،  وفن  الدولية  العالقات 
اعتبار  فيها  يوجد  ال  التي  العالقات 
تباين  مع  فقط  وليس  العام،  للرأي 
املوضوعات، وتأثير الرأي العام، ولكن مع 
طبيعة املوقف التفاوضي، ومع اختالف 
معها  التفاوض  يتم  التي  األطراف 
في  أو  السلطة  في  مواقعها  وتغّير 
هيكل اتخاذ القرارات. عليه أصبحت 
قوياً  توجهاً  السرية(  )الدبلوماسية 
وفاعالً في املؤسسات العلمية ومراكز 
من  الفن  هذا  ميثل  واليوم  الدراسات، 
الدبلوماسية علماً له أصوله وقواعده 
في العالقات الدولية، وأن الدول أتقنت 
هذا الفن لتجاوز أسباب التوترات فيما 
بينها بعيداً عن الرأي العام وتطلعات 
استراتيجية  جناح  وبعد  الشعوب. 
وبلوغها  السرية(  )الدبلوماسية 
باتت  وإقليمياً،  دولياً  التنفيذ  مرحلة 
على  للوقوف  للدول  حتمية  ضرورة 
مدى االلتزام مبراحلها وحل املشكالت 

التي تعترضها.

املتقاربة  اآلراء  من  الزخم  هذا  وداخل 

حول دور )الدبلوماسية السرية( بأنها 
ودبلوماسي،  تفاوض سياسي  عملية 
النظام  العميقة في  التحوالت  وأمام 
دور  تنامي  مع  الدولي،  السياسي 
املنظمات غير احلكومية وأهمية الرأي 
وعلماء  ومفكرو  ُمنّظرو  اعتبر  العام، 
)الدبلوماسية  أن  الدولية  العالقات 
السرية( أنها إحدى أخطر املؤسسات 
الليبرالية الشريرة. حيث أصبحت هذه 
املؤسسة كفاعل رئيسي في النسيج 
والسياسي.  واالجتماعي  االقتصادي 
عن  بعيدة  فهي  نفسه  الوقت  في 
حقوق اإلنسان، والرأي العام كما ذكرنا 
السياسية  الظروف  لعبت  آنفاً. لقد 
واالقتصادية الدولية دوراً هاماً في منو 
السرية( حيث  )الدبلوماسية  وتطور 
مهمة  وقضايا  أحداثاً  العالم  شهد 
من  جديدة  فلسفة  إنشاء  تطلبت 
الدول،  بني  التفاوضية  العمليات 
املؤسسي،  النشاط  عن  بعيدة  تكون 
مبعنى أن عملها مرتبط بصانع القرار 
السياسي حصراً، كذلك أن من يقومون 
بالدبلوماسية السرية ليس شرطاً أن 
يكونوا من ضمن السلك الدبلوماسي 
للدولة، وإمنا ينتمي إليها أشخاص من 
ميارسون  الدبلوماسي،  العمل  خارج 
نشاطات تهدف من ورائها إلى أهداف 

ذات صبغة دولّية.

في السياق ذاته، ال تخلو )الدبلوماسية 
مرحلة  هي  بل  الصراع،  السرية( من 
من مراحل الصراع وإحدى مستوياته، 

سلوكية  ظاهرة  السري  فالتفاوض 
قدمية قِدم اإلنسان، لكن احلديث فيها 
هو محاولة إخضاعها للبحث العلمي 
بغية التوصل إلى إطار عام يقوم على 
أسس راسخة متكن من فهمها وكيفية 
التعامل معها. ففي بعدها السياسي، 
إلى  السرية(  )الدبلوماسية  تشير 
موقف تنافسي خاص، يكون طرفاه أو 
في  التوافق  بعدم  دراية  على  أطرافه، 
والتي  احملتملة،  املستقبلية  املواقف 
مضطراً  منهم،  أو  منهما  كل  يكون 
ال  موقف  اتخاذ  أو  تبنى  إلى  فيها 
للطرف  احملتملة  املصالح  مع  يتوافق 
األخرى. وبوجه عام،  األطراف  أو  الثاني 
السرية(  )الدبلوماسية  مفهوم  فإن 
املتخصصة  السياسية  األدبيات  في 
ظاهرة،  باعتباره  ديناميكياً  إليه،  يُنظر 

موقفاً  يقترح  جانب،  من  فاملفهوم 
املتفاعلني  كل  يكون  ُمعيناً  تنافسياً 
املواقف  في  التوافق  بعدم  عاملاً  فيه 
كل  يكون  كما  احملتملة،  املستقبلية 
منهم مضطراً أيضاً التخاذ موقف غير 
الوطنية،  املصالح  مع  عليه  متوافق 
األمر الذي تختلف فيه وجهات النظر 
حول )الدبلوماسية السرية( وماهيتها 
فيها  أو  متاماً  كانت سلبية  إذا  وفيما 
بعض اجلوانب اإليجابية. رمبا هناك اجتاه 
سلبية  أنها ظاهرة  على  إليها  ينظر 
الوصول  مرحلة  جتنب  الضروري  ومن 
إليها والقضاء عليها في حالة بروزها. 
وهناك اجتاه آخر يرى أن )الدبلوماسية 
ما  وبدرجة  صحّية  ظاهرة  السرية( 

فهي ممارسة مطلوبة.

على ضوء ما تقدّم بصدد )الدبلوماسية 

االنتهاء  ميكن  ومفهومها،  السرية( 
إلى التأكيد على بعض النتائج ملا لها 
وحتليل  دراسة  في  خاصة  داللة  من 
وفهم العالقات بني الدول. وبالتالي في 
التعامل معها واختيار اآللية املناسبة 
لكل موقف من مواقفها، وهي ضرورة 
كمفهوم،  دراستها  بني  التمييز 
تفاوضية.  وكعملية  وكظاهرة، 
السيما أن التفاوض السري كممارسة 
تستمد  التي  املركبة  طبيعته  له 
خصائصها من املوقف التفاوضي ذاته، 
ومن طبيعة وعالقات القوى التي حتكم 
أطرافه وموضوعه. أما )الدبلوماسية 
تتسم  فإنها  كظاهرة  السرية( 
بالتعقيد البالغ، وإن كانت جتمع على 
األقل بشكٍل كامن ومحتمل، بني مزيج 
من األبعاد اإليجابية والسلبية معاً، فإن 
التفاوض  لظاهرة  النهائي  التكييف 
السري، إمنا يتوقف إلى حٍد كبير على 
مجموعة املتغيرات التي تتشكل أوالً، 
بأطراف  اخلاص  اإلدراك  ملتغير  طبقاً 
التوقيت،  مبتغيرات  وثانياً،  التفاوض، 
من  وغيرها  املتاحة،  البدائل  املوضوع، 
متغيرات بيئية تسهم بشكل متداخل 
في حتديد مدى وكثافة الظاهرة. وأخيراً، 
إمنا  كعملية  السرية  املفاوضات  فإن 
جتد جذورها في روافد متعددة، كما أن 
إمنا  عنها  التعبير  ومظاهر  أشكالها، 
تتداخل وتتقاطع فيما بينها بشكٍل 
االعتماد  من  به  بأس  ال  قدراً  يعكس 
املتبادل بني منابع العملية التفاوضية 

ومظاهرها.

إن  القول  ميكن  املنطلق،  هذا  من 
)الدبلوماسية السرية( هي محصلة 
التصارعية  أو  التعاونية  التفاعالت 
في  السياسية  الفواعل  بني  القائمة 
هذه  كانت  سواء  الدولية،  العالقات 
الفواعل الدول أو غير الدول، كاملنظمات 
وغير  احلكومية  والعاملية  اإلقليمية 

احلكومية.

يستمر االحتالل التركي بقصفه البنى 
التحتية، وسبل احلياة في شمال وشرق 
االحتالل  دولة  قصفت  وقد  سوريا، 
من  والعشرين  الثالث  مساء  التركي 
النفطية،  املنشآت  الفائت  الشهر 
ومحطات  آبار،  من  املكونة  والغازية 
نفط، ومعامل غاز في قرية السويدية 
ملقاطعة  التابعة  ديرك  ناحية  جنوب 

قامشلو، بالطائرات احلربية واملسّيرة.

وأدى العدوان، الذي تشنه دولة االحتالل 
إلى  السورية  األراضي  على  التركي 
توقف منشأة توليد كهرباء السويدية 
عن العمل، وخروجها كلياً عن اخلدمة 
ملدة أسبوع، جراء العدوان التركي، الذي 
السويدية  غاز  بالقذائف معمل  طال 
في  الكهرباء  توليد  لعنفات  املغذي 

املنشأة بالغاز.

منشأة توليد كهرباء السويدية

وملعرفة املزيد عن األمر، حدثنا الرئيس 
شمال  في  الطاقة  ملكتب  املشتركة 
وشرق سوريا »زياد رستم« عن منشأة 
تعد  التي  السويدية،  كهرباء  توليد 
املصدر األساسي لتوليد الكهرباء في 
خمس  عن  عبارة  »هي  اجلزيرة:  إقليم 
الرسمية  السعة  غازية،  مجموعات 
لكل عنفة 30 ميغاواط، ومن املفروض 
كنا  أننا  إال  ميغاواط،   150 تنتج  أن 
نعمل على أربع عنفات، بنصف السعة 

الرسمية، لتنتج حوالي 60 ميغاواط«.

وأشار رستم إلى السبب الرئيسي في 
الرسمية  السعة  نصف  استخدام 
إلنتاج العنفات بقوله: »املنشأة قدمية، 
ووضعها التقني ضعيف، ففي السابق 
وقد  فقط،  عنفات  ثالث  تعمل  كانت 
أصلحنا العنفة الرابعة إلى أن املنشأة 

ال تتحمل الضغط الزائد في العمل«.

منشأة  تغطيها  التي  املناطق،  وعن 
السويدية ذكر رستم: »إن منشاة توليد 
لتوليد  األهم  املصدر  تعد  السويدية 
تل  من  اجلزيرة،  إقليم  في  الكهرباء 
كوجر إلى ديرك وجل آغا، وتربه سبيه، 
وقامشلو، وعامودا، ودرباسية، وتل متر، 
واحلسكة مع باقي النواحي، والبلدات، 

واألرياف«.

تطرق زياد رستم إلى أن منشأة جبسة، 
والتي بدأ العمل عليها منذ عام 2018، 
وهي تعد منشأة صغيرة قام بإنشائها 
مكتب الطاقة، بثالث مجموعات غازية 
صغيرة، وأكد بأنها تغذي منطقة الريف 
اجلنوبي للحسكة، ومركدة، والشدادي، 
ونوه  والهول،  والعريشة،  والدشيشة، 
إلى أن هذه العنفات الثالث تنتج من 

12 إلى15 ميغاواط ساعي، وتغذي هذه 
املناطق مع محيط الريف اخلاص بها.

املنشأة تعود للعمل بشكل 
تدريجي

التيار  انقطاع  إلى  رستم  لفت  فيما 
إقليم  مناطق  كامل  عن  الكهربائي 
اجلزيرة، فيما عدا املناطق التي تغذيها 
منشأة جبسة ملدة أربعة أيام، بسبب 
الغاز  ملعمل  التركي  االحتالل  قصف 
املغذي ملنشأة توليد السويدية، وأوضح 
في ذلك: »بعد قصف معمل السويدية 
توليد  عن  السويدية  عنفات  توقفت 
الكهرباء، بسبب توقف تدفق الغاز من 
املعمل، كما أن عنفات النفط توقفت 
النفطية  اآلبار  قصف  بسبب  أيضاً 
يأتي  الذي  الغاز احلر،  أن  والغازية، كما 
من خارج املعمل توقف؛ ما أدى لتوقف 

العنفات، وخروج املنشأة عن العمل«.

وتابع: »إن املنشأة عاودت توليد الطاقة 
طريق  عن  جزئي،  بشكل  الكهربائية 
األربعاء  يوم  تشغيل ثالث عنفات في 
املصادف لـ 30 من شهر تشرين الثاني 
الفائت، حيث يتم حالياً توليد كمية 
من كمية 60 ميغاواط  30 ميغاواط 
في  املنشأة  من  إنتاجها  يتم  ساعي، 
األحوال االعتيادية، والتزال العنفة خارج 
التركية،  االعتداءات  نتيجة  اخلدمة 

وبانتظار إدخالها اخلدمة مجدداً«.

هناك  السويدية  »في  واستكمل: 
السويدية،  توليد  منشأة  منشأتان، 
التي تغذي مناطق إقليم اجلزيرة، وهناك 
عن  عبارة  هي  منها،  بالقرب  منشأة 
سبع عنفات صغيرة خاصة باحملطات 
العنفات  وبدأت  والنفطية،  الغازية 
النفطية بالعمل أوالً عن طريق حتويالت 
من معمل الغاز، لتضخ الغاز لعنفات 
النفط، بهدف تشغيل آبار غازية تزيد 
ضغط الغاز الواصل لعنفات السويدية 
لتعاود العمل بشكل تدريجي، وحمولة 
جزئية تصل لعشرة ميغاواط ساعي 

لكل عنفة«.

حلول مساعدة

لعودة  يستغرق  الذي  الوقت  وعن 
انتاجها  بسعة  للعمل  املنشأة 
االعتيادية، لوح رستم: »أن األمر صعب 
في هذه الظروف، وفي ظل عدم إصالح 
معمل الغاز أي »معمل السويدية« أنه 
من احملتمل بحاجة لثالثة أشهر أخرى 

ليعود للخدمة بشكل كامل ومثالي«.

يقومون  التي  البديلة،  احللول  وعن 
إقليم  في  الكهرباء  لزيادة كمية  بها 
اجلزيرة، صرح زياد رستم: »خففنا كمية 
من  القريبة  املناطق  في  الكهرباء 
السدود كالرقة، ومنبج، ودير الزور، وعني 
إقليم  بها  وعوضنا  وكوباني،  عيسى، 
اجلزيرة بكمية إضافية من أجل تغذية 

املنطقة بالكهرباء«.

ملكتب  املشترك  الرئيس  واختتم 
»زياد  الطاقة في شمال وشرق سوريا 
مشاريع  وجود  بعدم  حديثه  رستم« 
الكهربائية  الطاقة  لتوفير  بديلة 
وضع  إلى  مشيراً  اجلزيرة،  إلقليم 
على  قدرتها  وعدم  السيء،  السدود 
سد النقص احلاصل بالتوليد: »بسبب 
السدود، لم نستطع  املياه في  نقص 
توليد الكهرباء الكافية لهذه املنطقة، 
الكهرباء  تأمني  استطعنا  أننا  إال 
جداً  والضرورية  اخلدمية،  للخطوط 
يعود  أن  أمل  على  واملطاحن،  كاملياه 

املعمل للعمل بأسرع وقت«.

مصر  لصندوق  التنفيذي  املدير  قال 
إن  مؤخراً،  سليمان«  »أمين  السيادي، 
مصر تعتزم ترسية عقود العام املقبل 
لبناء 21 محطة لتحلية املياه ضمن 
مرحلة أولى، بتكلفة ثالثة باليني دوالر 
من برنامج حتلية يعتمد على الطاقة 

املتجددة.

»رويترز  مؤمتر  في  سليمان  وأضاف 
استضافت  التي  مصر،  إن  نكست«: 
مؤخراً مؤمتر األمم املتحدة للمناخ »كوب 
27«، وحتاول تعزيز االستثمار في مصادر 
الطاقة املتجددة، تهدف إلى بدء اإلنتاج 
في مشروعاتها للهيدروجني األخضر 

خالل عامي 2025 و2026.

احلكومي  املياه  حتلية  برنامج  ويهدف 
إلنتاج 3،3 مليون متر مكعب من املياه 
احملالة يومياً، في املرحلة األولى على أن 
تصل في نهاية األمر إلى 8،8 مليون متر 

مكعب يومياً.

 200 من  أكثر  أن  إلى  سليمان  وأشار 
أبدوا  األقل  على  دولة   35 من  مطوِّر 
اهتماماً باملشاركة في املرحلة األولى. 
األخضر،  بالهيدروجني  يتعّلق  وفيما 
أصل  من  تسعاً  احلكومة  حولّت 
مشروعات  حول  تفاهم  مذكرة   15
لقناة  االقتصادية  املنطقة  في  تتركز 

خالل  إطارية  اتفاقيات  إلى  السويس 
محادثات املناخ، التي استضافتها شرم 

الشيخ الشهر املاضي.

وأضاف سليمان، أن ما ال يقل عن ثالث 
على  أخرى  تفاهم  مذكرات  أربع  أو 
وشك أن تتحول إلى اتفاقيات إطارية، 
كما يجري التخطيط لتوقيع املزيد من 

مذكرات التفاهم.

عام  السيادي  الصندوق  س  وأُسِّ هذا 
اخلاص  االستثمار  جذب  بهدف   2018
في األصول اململوكة للدولة من خالل 

شراكات واستثمارات مشتركة. 

وكاالت

قامشلو/ دعاء يوسف ـ قصف تركي ممنهج لشمولية البنى التحتية في المنطقة، أدى ألضرار كبيرة على المستوى الخدمي، من ذلك منشأة معمل 
الكهربائية  الطاقة  لتوليد  بثالث عنفات  العمل فيها  أعيد  بجهود مضنية  لكن  الخدمة،  الكهرباء عن  توليد  السويدية، وبهذا خرجت منشأة  غاز 
 جزئيا: "عدم وجود حلول بديلة في الوقت الحالي، إال بتقنين أكثر 

ً
لتغطية انقطاع التيار، فيما قدم الرئيس المشترك لمكتب الطاقة زياد رستم حال
لكمية الكهرباء في المناطق القريبة من السدود، وزيادة حصة إقليم الجزيرة".  

ية..  الدبلوماسية الّسر
يرة في العالقات الدولّية؟ أهم المؤسسات الشر

متابعة العمل على إصالح منشأة السويدية لتوليد 
الكهرباء ووضعها بالخدمة

مصر.. ثالثة باليين دوالر لبناء 21محطة ضمن برنامج تحلية المياه


