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أنامل ُمبدعة تبتكر الجمال بانتظار الفرصة لتحقيق الحلم
تل كوجر /مثنى المحمود ـ نجار منذ أربعة عشر عام ًا ،ال يزال يداعب األخشاب ويصنع منها أشكا ً
ال وأدوات تثير الدهشة ،رغم المدة الطويلة
ال يزال شغف المهنة ُي ّ
شكل لديه الحافز نحو االستمرار.

فاضل مأمور الجاسم من قرية تل مشحن،
الواقعة في ريف منطقة تل كوجر ،يبلغ من
العمر ثالثة وثالثين عاماً ،يعمل في مجال
النجارة وصناعة األثاث وتجهيز المطابخ،
يمتلك ورشته الخاصة في تل كوجر ،أربعة
عشر عاما ً في مهنته وال يزال يعمل بشغف
البدايات ،والبحث عن إبداع يزيد من زبائنه
ويرتقي بعمله نحو األفضل له في كل منزل
لمسة يقصده البعيد والقريب لما يمتلكه من
سمعة طيبة ودقة عالية وإتقان ،ينعكس دائما ً
على األشكال والنماذج التي يصنعها.

شغف البداية
بدأ الجاسم عمله في مجال النجارة ،في عام
 ٢٠٠٨حين كان فتى في بداية شبابه ،انطلق
نحو لبنان بحثا ً عن فرصة عمل حاله كحال
جل شباب المنطقة ،في بيروت بدأ شغفه

القديم نحو ألواح الخشب يتجدد ،وبدأ العمل
مع نجارين يمتلكون ذاكرة خصبة في مجال
عملهم ،بدأ الجاسم يداعب ألواح الخشب
ويصنع منها ما يتناسب مع البيئة التي يعمل
ضمنها ،ال ينكر الجاسم أن البداية كانت صعبة
بعض الشيء ،إنما حب العمل الممزوج مع
حب المهنة جعله يستمر في زيادة خبرته،
يوما ً بعد يوم ،مهمة إثر أخرى ،يتمرس
فاضل الجاسم في تحويل ألواح األخشاب
إلى أشكال تُزين بيوت الزبائن ،انعكس شغفه
على سرعة تعلمه ،إذ انه لم يلبث كثيرة في
رتبة العامل بل تطور بشك ٍل ملحوظ وبوقت
قياسي ،ما نقله من رتبة عامل يتعلم ،إلى رتبة
مبدع يجيد فعل كل شيء يتعلق بمهنته التي
اختارها ُمحباً ،فجعلته يرتقي بها ومنها إلى
مصافي النجارين أصحاب اللمسة الواضحة
في مجالهم العملي.

فكرة التجديد في العمل ولد لدى فاضل فكرة
االبتعاد عن النمطية مستندا ً دائما ً على محبة
الناس ورغبتهم الدائمة بعدم تكرار ما صنع
لغيرهم ،عند التمعن في حديث الجاسم نجد أنه
يعكس شغفه في التطور ،على رغبة الزبون
حيث أن االثنين يملكان ذات الحافز ،إذ يقول:
«انا ال أجيد التقليد وال أعمل ضمن صورة
واحدة ،أبحث عن الجديد ،حتى أبقى في سباق
العمل الذي يفرض التقاعد على من ال يمكنه
اإلبداع».

بعيداً عن النمطية
يتحدث الجاسم عن مهنته ،بطريقة مثيرة
لإلعجاب ،وكأنه شاب يتحدث عم محبوبته
يصف مهنته بالمتجددة ،ال شيء يشبه
اآلخر ،حتى األشكال والنماذج التي يجسدها
أثناء عمله ،ال يحاول هو نفسه تكرارها،
حتى لو طلب منه ذلك ،يصر على إضافة
لمسته الخاصة في كل عمل يقوم به داخل
إطار مصلحته ،حيث يقول« :في مهنتي ال
يوجد شيء متكرر ،إنما هناك كل يوم فكرة
جديدة وكل نموذج يتم إنجازه مهما كان قديما ً
ويحمل ذات المواصفات المتعارف عليها ،إال
أن النجار الشاطر ،كما يصفه الجاسم ،ال بد له
أن يضيف لمسة تجعل من الشكل والمضمون
مختلفا ً عما سبق» ،يصر فاضل الجاسم على
فكرة اإلبداع في العمل ويصف مهنته بالبحر،
فهل تنتهي مياه البحر ،مثلها أفكار النجارين
ال تنتهي كل يوم نموذج وفكرة جديدة ،من

ال أزال تلميذاً
أثناء الحديث مع الجاسم ،نالحظ تكراره
لجملة واحدة« :ال أزال تلميذا ً والمصلحة
بحر» ،ينعكس هذا بشك ٍل إيجابي على عمله،
فهو يتعامل مع زبائنه بشكل لطيف جداً،
ينصت لهم يحاول التعلم منهم ،رغم أن سبب
مجيئهم له هو العكس تماما ً إذ أن من يقصده،

يؤكد وحدة النسيج السوري

يومية سياسية ثقافية اجتماعية عامة تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر
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أك َد شيخ عشيرة النعيم في مدينة
الطبقة على قوة ووحدة الشعوب
في شمال وشرق سوريا ،موضحاً
التوافق والتالحم الكردي والعربي
التاريخي ضد االحتالل العثماني
في وقفة تؤكد وحدة المصير
المشترك للشعوب كافة5»...
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العقد االجتماعي..

حركة المجتمع

وتحول ها ٌم نحو الحل الشامل
خطوة تاريخ ّية
ٌ
ية8»..
بما يخدم آمال وطموحات الشعوب السور ّ

يكون فعليا ً يقصد خبرته في العمل التي
تنعكس بشك ٍل ملحوظ على ما تصنعه أنامله،
من تحف حقيقية ،ال يمل الجاسم الحديث عن
مهنته التي لربما تتواجد قطعة مرت من تحت
يديه في كل منازل تل كوجر والقرى المحيطة
بها وصوالً إلى ديرك وقامشلو ،رغم كل هذا
يحاول االهتمام برأي الزبون ومنحه مساحة
واسعة للحديث عن رغبته ،وكأنه تلميذ
يحاول التعلم من أستاذه ،يفتخر بعمله دائما ً
ويتعلم من أخطائه رغم قلتها ،إال أنه يقول
الخطأ في العمل وارد جداً ،ومن ال يخطأ
يبقى متأخراً ،على هذا المنوال وبذات الشغف
األول يستمر فاضل الجاسم في إنشاء كافة
أنواع األدوات داخل المنازل ،إذ انه يصنع
المطابخ والكراسي والتخوت والخزانات
وغرف النوم والديكورات الفريدة من نوعها،
يتابع فاضل أقرانه من النجارين ويتعلم منهم
دون أنفه أو تكبر ،حين يبدأ بالعمل تظن أنه
ال يزال طفل صغير يحاول تعلم الخطوات
األولى ،رغم امتالكه صفات المعلم األكبر إال
أنه يتعامل مع مهنته بحب يجعله يراها هي
المصدر واألساس وبقي هو فرع من شجرة
كبيرة تسمى المهنة.

طموح مرشوع

هنأت حركة المجتمع الديمقراطي جميع
الشعوب في سوريا بعيد الفطر ،متمني ًة
جرين إلى
المه ّ
عودة أفراح العيد بعودة ُ
ديارهم4»...

يمتلك الجاسم طموحا ً كبيراً ،يتمحور حول
إنشاء ورشة فنية عالية الجودة ،رغم امتالكه
لورشته الخاصة إال أنه يعمل في الوقت
الراهن مع شركة طوروس في ديرك ،يعمل
الجاسم خارج أسوار ورشته سعيا ً نحو تطوير
عمله وزيادة شبكة عالقاته التي يحاول من
خاللها إعادة بناء منشئته الخاص ،إذ أنه
يتحدث دائما ً عن صعوبة العمل في ورشته
لقلة اإلمكانية ،ويقصد هنا اإلمكانية في تأمين
اآلالت التي تساعد في إنجاز العمل ،اآلالت
التي يتحدث عنها فاضل الجاسم التي يصفها
بأنها مفتاح النقلة النوعية ،وطريق اإلتقان
وتسهيل العمل وإحداث نماذج أكثر تميزاً ،لذا
ال يزال مشروع الورشة المتكاملة الخاصة
به ،مشروع قيد الطموح وفي مرحلة العمل
الذي يبدو أنه يسير ببطء شديد ،إال أن األمل
الذي يُلوح في عيون الجاسم ينم عن إيمان
كبير في إمكانية جعل حلم المنشأة المتكاملة
حلم ،قد يتجسد في وقت قريب إذا ما حصل
على دعم يتوافق مع ما يملكه فاضل من
خبرات وطموحات وشغف كبير يدفعه نحو
تحقيق حلمه.

في يوم العمال
العالمي ...عمال يشتكون
سوء الحال
من
ِ

سعياً منهم لتحسين أوضاعهم بعد أن
عصفت الحرب السور ّية برياحها عليهم،
يسلط الكادحين في شمال وشرق سوريا
الضوء على واقعهم المعاش ،متأملين بغ ٍد
حسن ظروفهم3»...
يضمن حقوقهم و ُي ّ

بعدسة :دارين سلي

«فتنة الروبل»

العقد االجتماعي

خال من ذِك ِر الرياضة والرياضيين!
منذ فترة تقوم لجنة إعادة صياغة العقد االجتماعي عبر ممثلين لها بإقامة اجتماعات ُمكثفة
مع مختف شرائح المجتمع لبحث مسودة هذا العقد ،والتي تعتبر كقوانين ستوضح معالم إدارة
المناطق في شمال وشرق سوريا وواجبات الفرد والمجتمع فيها ،ولكن كالعادة المجال الرياضي
خارج نطاق الذِكر ،ولم يتطرق هذا العقد ولو بجملة عن الرياضة والرياضين10»...

آ
أ
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الديمقراطي تُهنئ الشعب
السوري بعيد الفطر آمل ًة
أن تكون هذه المناسبة
«وسيلة حل»

الروسي تقسم أوروبا...

ٌ
تحضيرات ألوّل
معرض للكتب
ٍ
الكرد ّية في
روج آفا
تحضر هيئة الثقافة في إقليم
ّ
الجزيرة الفتتاح أول معرض للكتب
الكرد ّية في يوم اللغة الكردية
المصادف لـ الخامس عشر من
أيار الجاري ،ومن المقرر أن ُيقام
المعرض لثالثة أيام متتالية في
مدينة قامشلو9»...

الخالفات تضرب الحلفاء

كلما ازدادت
هجمات الدولة
التركية يجب على
الكرد أن يتحدوا
تستمر الهجمات على مناطق
الدفاع المشروع ،ولن يكون هذا
الهجوم هو األول ،أو األخير للدولة
التركية المحتلة ،ستستمر النزاعات
العسكرية في الملف الكردي ،إلى
أن يتم اختيار الحل الديمقراطي،
واالعتراف بالحقوق األساسية
وإيجاد حل لنشر السالم6»...

نشبت خالفات بين الشركاء األوروبيين ،حول
تسديد ثمن الغاز الروسي بالروبل ،وسط
تحذيرات من تآكل الوحدة األوروبية؛ بسبب
ما وصفه مراقبون «بـفتنة الروبل»7»...

الفساد والتحرش
ينخران هياكل
جامعة دمشق
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الفساد والتحرش ينخران هياكل جامعة دمشق
ة عاث فيها الفساد ،وعبثت بسمعتها العلمية والمهنية
ة تنافس أكبر الجامعات في الوطن العربي ،لجامع ٍ
دمشق /هيلين علي  -من جامع ٍ
ٌ
ٌ
أمراض مجتمعية تضج بها وسائل
ومحسوبيات وتحرش،
و وفساد،
الشبهات ،كنتيج ٍ
ة طبيعية لحر ٍ
ب أكملت عقدا ً من الزمن ،وال زالت مستمرة ،رشا ٍ
ً
قابعة في أروقة الجامعات السورية.
التواصل االجتماعي ،وتجاهر بها وتظهرها للعلن ،لفضائح تستتر
عبارة ٌ سمعتها سلوى بطريق ٍة ساخرة من قبل
زميالتها ،إالّ أنها اكتشفت حقيقتها عندما
تالشت هالة النور القدسية ،التي كانت ترسمها
لدكتور تعدّه قدوة ومثاالً يحتذى.
كطالبة
ٍ

«بدنا الحلوان»
عبارة ترافقها غمزة ٌ بطرف العين ،وفركٌ
ألصبعي اليد «السبابة واإلبهام» كإشارةٍ
صريحة لطلب الرشاوي من قبل الموظفين
المختصين بتسيير شؤون الطالب في
الجامعات السورية.
هناك بط ٌء ،وعراقيل بتوقيع األوراق،

وتصديق الشهادات ،وكشوفات العالمات،
وترفيع المقررات ،والرد على االعتراضات،
التي يقدمها الطلبة اعتراضا ً على رسوبهم
بإحداها ،رغم توقعهم عكس ذلك؛ ليتفاجؤوا
ّ
بأن تجهيز ورق ٍة واحدة يقدمون من خاللها
طلب اعتراض ،يحتاج لمبالغ طائلة توزع
بين الموظفين بشك ٍل ودّي ،لعلّهم يهمون في
إنجازها .تعاني سلوى خالد ،وهو اس ٌم مستعار
لطالب ٍة في كلية اإلعالم في العاصمة السورية

دمشق ،من رسوبها المتكرر بمادةٍ تفصلها عن
التخرج دون ّ
أن تعرف السبب ،تقول سلوى
بأنّها لم تجد جوابا ً كافيا ً إلشارات االستفهام،
التي تدور برأسها حول سبب عدم ترفيعها
للمادة األخيرة ،التي تحول بينها وبين الحصول
على الشهادة.

«ادفع تنجح»

فالدكتور الجامعي الذي تأبى سلوى أن تطلق
عليه لقب «ناجح» أو أن تكون ناجحة من تحت
يديه ،يُباع ،ويُشترى بالتعبير الدارج والمتداول
بين الطلبة ،تقول الطالبة المذعورة من هول
صدمتها« :أصابني الذهول بعد ّ
أن تحققت
ب من الموضوع ،فالصورة التي كنت
عن كث ٍ
أرسمها بمخيلتي عن هذا الشخص مثالية».
تتحدث سلوى كيف أنّها استطاعت جمع قواها،
ونجاحها بتوفير المبلغ المتعارف عليه لشراء
تخرجها ،حسب تعبيرها .توجهت سلوى
لمكتب الدكتور ،لتجد ّ
أن األمور سالكة جداً،
وبك ّل بساطة تم قبض المبلغ المعلوم مقابل
ٌ
رمز معين على ورقة
منحهما لشيفرة معينة،
اإلجابة في االمتحان ،يتذكر دكتور المادة من
ي
خالله االتفاق المبرم بينه ،وبين الطالب أ ّ
باختصار ،تم القبض المسبق.

التحرش وآثاره
لكن يبقى شراء المادة أهون من التحرش،
وانعكاساته النفسية ،حسب هند طالبة في كلية
اآلداب المنحدرة من مدينة السويداء ،التي
تستذكر ما حدث لها« :دخلت لمكتب أحد

بالرغم من تأجيل عملية صياغة الدستور ،إال
أن الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور ،قدمت
مسودة للبرلمان ،تضمنت بعض النصوص
المقيدة لحرية المرأة ،وتقنن من حقوقها،
لهذا عملت المؤسسات المدنية في ليبيا خالل
الفترة األخيرة على توعية المرأة بالدستور،
وبنصوصه المخالفة لطموحات المرأة وآمالها.
وتضمنت الندوة محاور عدة منها ،آلية إنشاء
نظام جديد للدولة يلتزم بسيادة القانون ،ويحترم
القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،والمعايير
الدولية ،خاصةً عقب االنتهاكات ،التي حدثت
خالل األعوام الماضية المخالفة للدستور،
وللقوانين في شتى المجاالت.
كما تناولت الندوة كيفية صياغة اإلطار
الدستوري واعتماده في ليبيا ،بشكل شفاف
وتشاركي ،يشمل مختلف الشرائح بما في
ذلك النساء ،والفتيات ،واألطفال باإلضافة
للمكونات واألقليات.
رئيسة منبر المرأة الليبية من أجل السالم،
زهراء لنقي أوضحت خالل الندوة االلكترونية
حول اإلصالح الدستوري ،أن عملية صياغة
الدستور في ليبيا شهدت تحديات كبيرة منذ
إنشاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع
الدستور عام  ،2014والطعون التي قدمت في
المسودة التي اعتمدتها الهيئة ،من قبل بعض
أعضائها ،وبعض منظمات المجتمع المدني
المهتمة بالمرأة وحقوقها كونه ال يكفل الحماية
القانونية للمرأة ،وبعض الفئات واألقليات،
مشيرة ً إلى أن هذه التحديات كانت سببا ً رئيسا ً
في عرقلة صياغة مشروع الدستور لسنوات.

«جزأ ال يتجزأ من املجتمع»
النسخة اإللكترونية  /العدد1321 :

ال تُنفذ القوانني

وشارك في الندوة االلكترونية ،التي نظمها
منبر المرأة الليبية من أجل السالم ،عدد من
الخبراء ،ومن المختصين في حقوق اإلنسان
والقانون ،باإلضافة ألعضاء من الهيئة
التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ،والتي
سست في عام  ،2014لوضع الدستور
أُ ِ ّ
الجديد للبالد معتمدا ً في خلفياته على اإلعالن
الدستوري الصادر في 2011ـ ،2012
والدستور الليبي في عهد الملك عام .1951
عضوة الهيئة التأسيسية لمشروع صياغة
الدستور ،وأستاذة القانون في جامعة بنغازي
ابتسام إبحيح ،تحدثت خالل مشاركتها في ندوة

اإلصالح الدستوري عن آلية مشاركة المرأة
في صياغة النصوص الدستورية ،التي تكفل
حصولها على حقوقها كاملة ،وقالت« :إن
المرأة جزء ال يتجزأ من الشعب ،وهي فئة
كبيرة جدا ً قد تتجاوز حتى تعداد الرجال في
بعض المدن والمناطق ،بالتالي يجب ضمان
مشاركة فعالة ،ومباشرة للمرأة في صياغة
مشروع الدستور في ليبيا».
ووصفت مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة
التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في البالد
للبرلمان »،بالمعيب» في الجانب الحقوقي
والدولة المدنية ،وال يلبي طموحات المرأة،
داعية النساء الليبيات كلهن في كامل األراضي

وأكدت أنه على النخب النسائية في ليبيا توعية
ربات البيوت والنساء األقل حظا ً من التعليم،
َّ
يتمكن
واطالعهن على مشروع الدستور ،حتى
من المشاركة بشكل فعال في صياغة المشروع
بنسخته الجديدة.
وعن القوانين التي تقيد حرية المرأة ،وتحد من
حقوقها قالت« :إن القوانين الليبية والمعمول
بها حالياً ،تمت صياغتها لصالح المرأة،
وضامنة بشكل كبير لحقوقها ،كما تدعم
مشاركتها السياسية واالقتصادية ،واالجتماعية
في شتى المجاالت ،ولكن تنفيذ هذه القوانين،
ال يتم بالصورة الصحيحة ،لهذا اليزال حق
المرأة مهضوم بسبب عدم تنفيذ القوانين كما
هي».
تحديات عدة تواجهها المرأة في ليبيا اجتماعيا ً
وأمنياً ،وسياسياً ،تؤثر بشكل كبير على دورها
وتمثيلها السياسي واالقتصادي ،أبرزها القبيلة
وتغلغلها في المشهد في أغلب المدن والمناطق
الليبية.
وأضافت أنه «على الرغم من الدور
المحوري ،الذي تلعبه القبائل الليبية خالل
الفترة الحالية في تحقيق االستقرار ،وتوحيد
الصفوف وااللتفاف حول المؤسسات العامة
في البالد ،إال أن تدخلها في الشأن السياسي

ارتفاع الكولسترول
الكولسترول :هو مركب موجود في كل خلية
من خاليا الجسم ،ويقوم ببناء خاليا جديدة ،لكن
إذا كان مستوى الكولسترول في الدم مرتفعًا
فمعنى هذا أن ترسبات دهنية ستتكون داخل
جدران األوعية الدموية وستعيق هذه الترسبات
في النهاية تدفق الدم في الشرايين.

الدكاترة غاضبةً معاتبة ألُصدم بردة فع ٍل ال
تمت ألخالق ،وشرف مهنة التعليم بصلة».
وتواصل الطالبة سرد ما حدث معها في مكتب
الدكتور المختص« :كانت صدمتي كبيرة
بشخص له وزنه وثقله األكاديمي في المنظومة
ٍ
ً
التعليمية ،عندما خرجت باكية بعد سماعي
لكلمات الغزل ،واإليحاءات الجنسية الصادمة،
التي رافقت تبريره لرسوبي المتكرر في
المادة».
تقول هند بأنها كانت تُكذِّب ما تسمعه عن دكتور
المقرر ،الذي ردد دون خجل بلهجته المحلية:
«أعطونا من هالجمال لنعطيكم أرحمونا حرام
عليكن».

يُوجد ثالثة أنواع مختلفة من الكولسترول،
تشمل اآلتي:
1ـ الكولسترول الضار :هو الذي ينتقل في
الجسم عن طريق الدم ويتراكم على جدران
الشرايين فيجعلها أكثر صالبة وأضيَق.
2ـ بروتين دهني منخفض الكثافة جدًا ،هذا
النوع من البروتين يحتوي على أكبر كمية من
ثالثي الغليسيريد وهو نوع من الدهون يرتبط
بالبروتينات في الدم ،حيث تتراكم جزيئات
الكولسترول فيجعلها أكبر مما يؤدي إلى
تضييق األوعية الدموية.
إذا كنت تتناول أدوية لخفض مستوى
الكولسترول في الدم لكن نتائج فحص الدم
تظهر مستوى مرتفعًا منه ،فمن المحتمل
أنك بحاجة إلى دواء إضافي لخفض مستوى
الكولسترول في دمك ،وذلك ألنه غني جدًا
بثالثي الغليسيريد.
3ـ الكولسترول الجيد :هو الذي يج ّمع كميات
الكولسترول الزائدة عن الحاجة ويعيدها إلى
الكبد.

آثار نفسية تخدش الحياء ،وصمتٌ موجع
ٌ
وتوار عن األنظار ،وانقطاع عن الدوام ،حلو ٌل
ٍ
تلجأ لها الطالبات لخوفهن من عدم تصديق
كالمهن ،ما دفع بعضهن لتصوير محادثاتٍ،
وتسجيال ٍ
ت صوتية تخدش الحياء ،وال تليق
بـ»بناة األجيال».
فضائح كثيرة هزت وسائل التواصل
االجتماعي ،لكنّها لم تحرك ساكنا ً في أروقة
مكاتب المسؤولين ،فكم من فضيح ٍة تمثلت
بأفعا ٍل تحرش ُمشينة ،ال تليق بمهنتهم
ي صدى ،وتكتم وشح
ومركزهم ،دون أ ّ
بالمعلومات أمام الصحفيين واإلعالميين،
الذين يترصدون بأقالمهم الحقائق المدفونة
في حرم الجامعات ،وال تجد من يغسل عار
الفضيحة.

الليبي سيحد من إتاحة الفرص للشخصيات
ذات الكفاءة من النساء ،ويعدّ اجحافا ً لمبدأ تولي
الوظائف بالتساوي بين المرأة والرجل ،فأغلب
القبائل الليبية ترفض دخول المرأة للمعترك
السياسي ،ما يعد ذلك عائقا ً أمام الشخصيات
النسائية الوطنية القادرة على العطاء ،وتحقيق
النمو والتطوير في ليبيا على المشاركة ،وتولي
المناصب القيادية في الدولة».

ترسيخ مبدأ املساواة
وفي السياق ذاته أكدت عضو الهيئة التأسيسية
لصياغة مشروع الدستور نادية عمران،
على أن التشريعات المتعلقة بالمرأة في ليبيا
تعدّ منصفة ،ولكنها ال تطبق بشكل صحيح،
موضحةً أن الهيئة تمكنت من وضع أسس
ناجعة ،ترتكز على ترسيخ مبدأ المواطنة،
والمساواة بين الرجل والمرأة في تنفيذ
النصوص القانونية.
باإلضافة لعملها على إرساء مبدأ تكافؤ
الفرص ،وتولي الوظائف والمناصب العليا،
بنا ًء على معايير الجدارة ،واالستحقاق واحترام
المعاهدات الدولية ،والمواثيق واالتفاقيات،
التي صادقت عليها ليبيا فيما يتعلق بحقوق
المرأة وغيرها.
وطالبت نادية عمران خالل بضرورة إلزام
الدولة الليبية بسن القوانين ،التي تحمي المرأة،
وتدعمها في شتى المجاالت ،إلتاحة الفرص
أمامها ،ومنع المساس بحقوقها المكتسبة.
وكالة أنباء املرأة

صحــــة

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

أنواع الكولسرتول

مشروع الدستور الليبي ال يكفل الحماية القانونية للمرأة
الليبية واللواتي أطلعن على مشروع الدستور،
توعية المرأة وتحفيزها على المشاركة في
وضع دستور يضمن حقوقها وفقا ً للمواثيق
والقوانين الدولية.
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أعراض ارتفاع الكولسرتول
ليست هنالك أعراض الرتفاع الكولسترول
في الدم حيث يتم اكتشاف قيم الكولسترول
المرتفعة فقط بواسطة الخضوع لفحص دم.

أسباب وعوامل خطر ارتفاع
الكولسرتول
يتحرك الكولسترول في األوعية الدموية عن
طريق ارتباطه ببروتينات معينة في الدم ،هذا
االندماج بين البروتينات والكولسترول يسمى
باللغة الطبية البروتينات الدهنية ،حيث تصنف

العوامل التي تؤثر على الكوليسترول ما يأتي:
1ـ عوامل تحت السيطرة تؤثر على
الكولسترول:
هنالك عوامل كثيرة تحت السيطرة تُسهم
في رفع نسبة الكولسترول الضار من جهة
وفي خفض نسبة الكولسترول الجيد من جهة
أخرى ،ومن أهمها:
ـ التدخين:
تدخين السجائر يؤذي جدران األوعية الدموية
فتصبح أكثر قابلية لتجمع الترسبات الدهنية
في داخلها ،كما قد يؤدي التدخين إلى خفض
مستويات الكولسترول الجيد.
ـ الوزن الزائد:
إذا كان مؤشر كتلة الجسم أعلى من  30فمن
ضا خطر ارتفاع مستوى
المحتمل أن يرتفع أي ً
الكولسترول.
ـ سوء التغذية:
األغذية الغنية بالكولسترول مثل اللحوم
الحمراء ،ومنتجات الحليب الغنية بالدهنيات،
واألطعمة الغنية بالدهون المتحولة ترفع
مستوى الكولسترول.
ـ عدم القيام بنشاط بدني:
النشاط البدني يُساعد الجسم في رفع مستوى
الكولسترول الجيد وخفض مستوى الكولسترول
الضار.
2ـ عوامل ليست تحت السيطرة:
يُوجد عوامل أخرى ليست تحت السيطرة من
الممكن أن تؤثر على مستوى الكولسترول في
الدم ،تشمل:
ـ العوامل الوراثية:
إن العوامل الوراثية يمكن أن تمنع خاليا الجسم
من التخلص بصورة فعالة من الكولسترول
الضار الزائد الموجود في الدم أو أن تجعل
الكبد ينتج كميات فائضة من الكولسترول.
عوامل خطر أخرى
هذه المجموعات تتمثل في اآلتي:
ـ ضغط الدم المرتفع :ضغط الدم المرتفع على
جدران الشرايين يتلف الشرايين ،األمر الذي
ُسرع عملية تراكم الترسبات
من الممكن أن ي ّ
الدهنية في داخلها.
ـ مرض السكري :المستويات المرتفعة من
السكر في الدم تؤدي إلى ارتفاع قيم الكولسترول
الضار وخفض قيم الكولسترول الجيد.

ـ

ـ

ـ أدوية مثبطة المتصاص الكولسترول :األمعاء
الدقيقة تمتص الكولسترول الموجود في الطعام
وتفرزه إلى الدورة الدموية ،تعمل هذه األدوية
على تثبيط امتصاص الكولسترول.

الوقاية من ارتفاع الكولسرتول

مرضى في العائلة :إذا كان أحد الوالدين أو أحد
األشقاء قد عانى من مرض قلبي قبل بلوغه
الخمسين من العمر فإن المستويات المرتفعة
من الكولسترول ترفع احتمال اإلصابة بمرض
قلبي.

مضاعفات ارتفاع الكولسرتول
المستويات المرتفعة من الكولسترول يمكن أن
تؤدي اإلصابة بمرض تصلب الشرايين ،الذي
هو تراكم خطير من الكولسترول والترسبات
األخرى على جدران الشرايين ،هذه الترسبات
المسماة لويحات قد تقلل كمية الدم المتدفق في
الشرايين ،وقد يحدث اآلتي:
ـ إذا كانت الشرايين المصابة هي التي توصل
عا في
الدم إلى القلب فيُحتمل أن تظهر أوجا ً
الصدر وأعراض أخرى.
يمكن أن تنتج جلطة دموية مما قد يعيق تدفق
الدم ،أو قد تنفصل الجلطة فتسدّ شريانًا آخر،
حيث أن توقف تزويد القلب بالدم يؤدي إلى
اإلصابة بنوبة قلبية ،أما توقف تزويد الدماغ
بالدم فيؤدي إلى اإلصابة بسكتة دماغية.

تشخيص ارتفاع الكولسرتول
فحص الدم الذي يقيس مستوى الكولسترول في
الدم يُظهر عادةً:
ـ المستوى اإلجمالي للكولسترول.
ـ مستوى الكولسترول الضار.

مستوى الكولسترول الجيد.
ـ مستوى ثالثي الغليسيريد.
ـ عالج ارتفاع الكولسترول
يشمل العالج ما يأتي:
1ـ تغيير نمط الحياة
إحداث تغييرات في نمط الحياة هما
الخطوتان األوليتان الضروريتان خالل عالج
الكولسترول المرتفع في الدم ،مثل:
ـ القيام بنشاط بدني بشك ٍل دائم.
ـ المحافظة على تغذية صحية ومتوازنة.
2ـ العالج الدوائي
إذا قمت بالتغييرات الهامة في نمط حياتك
ومع ذلك ال يزال مستوى الكولسترول الضار
مرتفعًا فمن الممكن أن ينصحك طبيبك بالعالج
الدوائي ،حيث أن اختيار الدواء المناسب أو
التنسيق بين عدة أنواع من األدوية لعالج
الكولسترول يعتمد على عدة عوامل ،من بينها:
عوامل الخطر الموجودة لديك ،وعمرك،
ووضعك الصحي الحالي واألعراض الجانبية
المحتملة.
من ضمن األدوية الشائعة والمقبولة لعالج
الكولسترول:
عا لخفض
ـ ستاتين :هو الدواء األكثر شيو ً
مستوى الكولسترول الضار في الدم ،إذ يعيق
إفراز المادة الالزمة إلنتاج الكولسترول في
الكبد.
ـ منحيات األحماض الصفراوية :يُستخدم
الكبد الكولسترول إلنتاج العصارة الصفراوية
الضرورية لعملية الهضم في الجسم ،تعمل هذه
األدوية على تثبيط هذه العملية.

في اآلتي أبرز النصائح للوقاية من ارتفاع
الكوليسترول:
ـ مارس النشاط البدني بشك ٍل دائم يوميًا.
ـ تجنب جميع منتجات التبغ الذي من شأنه أن
يُقلل من خطر إصابتك بالكوليسترول المرتفع.
ـ تخلص من الوزن الزائد.
ـ تناول طعا ًما صحيًا ،حيث أن األطعمة الغنية
باأللياف الغذائية لها تقريبًا نفس الفاعلية
التي ألدوية الستاتين في خفض مستويات
الكولسترول.
ـ امتنع عن تناول أطعمة تحتوي على دهون
متحولة.
ّ
ـ اختر أغذية مكونة من القمح الكامل فثمة
مواد عديدة موجودة في القمح الكامل تُساهم
في الحفاظ على صحة قلبك.
ـ احرص على استهالك أنواع مختلفة من
الخضار والفواكه.
ـ احرص على استهالك السمك الصحي فهناك
أنواع عديدة من السمك تحتوي على مستويات
منخفضة من الدهنيات وعلى كميات شحيحة
من الدهنيات ال ُمشبعة والكولسترول مقارنةً
باللحوم والدجاج.

العالجات البديلة
بالرغم من أن عدد المنتجات الطبيعية التي
أثبتت فاعليتها في خفض مستويات الكولسترول
قليل ،إال أن هذه المنتجات تُعد فعالة إذا وافق
طبيبك فمن الممكن تناول البدائل اآلتية لخفض
مستوى الكولسترول لديك:
ـ األرضي شوكي.
ـ الشعير.
ـ بزر قطونة.
ـ الثوم.
ـ نخالة الشوفان.

فوائد الخيار المتنوعة
يعتبر الخيار أحد أنواع الخضار ال ُمحببة لدى
الكثيرين ،خاصةً ألنه شبه خالي من السعرات
وطعمه لذيذ ومنعش.
تكمن فوائد الخيار في كونه غنيًا بالفيتامينات
مصدرا لأللياف الغذائية،
والمعادن ،كما ويعد
ً
وفيما يلي سنذكر لكم أهم فوائد الخيار للصحة
والجمال:

فوائد الخيار
إليك قائمة بأهم فوائد الخيار:
 -1فوائد الخيار للبشرة والشعر:
تكمن معظم فوائد الخيار األساسية بقشرته
حيث أن معظم المعادن والفيتامينات ومضادات
األكسدة تكون موجودة فيها ،وأهم الفوائد
الخيار الجمالية تكمن في:
ـ يساعد الخيار على ترطيب وتطهير البشرة
وتلطيفها ويناسب مختلف أنواع البشرة من
دهنية وجافة ومختلطة.
ـ يساهم في مكافحة عالمات الشيخوخة عن
طريق محاربة الجذور الحرة وترطيب البشرة
وإعادة الحيوية لها.
ـ يتم استخدام قشور الخيار في عالج حروق
الشمس وتخفيفها.
يتم استخدام شرائح الخيار لعالج انتفاخ العيون
وإزالة السواد من تحتها وذلك الحتوائه على
مضادات األكسدة ومواد مكافحة لاللتهابات

تعمل على تخفيف االنتفاخ وإزالته.
ـ يدخل الخيار في كريمات تفتيح البشرة
وإغالق المسامات.
ـ يستخدم الخيار للعناية بالشعر الحتوائه على
السيليكون والكبريت واللذان يساعدان على
تحفيز نمو الشعر.
ـ احتواء الخيار على السيلكون يساعد على
تقوية العظام واألظافر ومنع ترققها وتكسرها.
 -2فوائد الخيار للجهاز الهضمي:
هذه هي أهم فوائد الخيار الصحية للجهاز
الهضمي:
ـ يساعد في عالج العديد من مشاكل الجهاز
الهضمي من حرقة أو حموضة أو التهابات في
المعدة.
ـ احتوائه على األلياف الغذائية يساعد على
طرد السموم من الجسم وتعزيز عملية الهضم
وعمل األمعاء.
ـ كونه غنيًا بالماء واأللياف فهو يساعد على
عالج اإلمساك والوقاية منه والحفاظ على
حركة األمعاء منتظمة.
 -3المحافظة على صحة القلب واألوعية
الدموية:
هذه أهم فوائد الخيار لصحة جهاز الدوران:
ـ باحتواء الخيار على البوتاسيوم والمغنيسيوم
واأللياف فهو يساعد على ضبط مستوى ضغط
الدم الطبيعي.

ـ يعمل على تقليل نسبة الكولسترول السيء
في الجسم وبالتالي تعزيز صحة القلب ومنع
الجلطات.
ـ باحتوائه على السعرات الحرارية المنخفضة،
ومحتوى عالي من الماء واأللياف الغذائية فهو
يساعد في عملية تخفيف الوزن ،ويعتبر مثالي
لألشخاص الذين يبحثون عن فقدان الوزن.
 -4الخيار مضاد ومكافح لاللتهابات:
كما يعتبر الخيار مضادًا ومكاف ًحا طبيعيًا
لاللتهابات في الجسم ،كما هو مفصل فيما يلي:
ـ يساعد الخيار في عالج ومكافحة التهابات
المسالك البولية ،ووجدت األبحاث أن الماء في
الخيار يساعد على منع تكون الحصى والرمال
في المجاري البولية ،ويعتبر الخيار أفضل
ُمدر للبول.
ـ الخيار مفيد في مكافحة التهابات المفاصل
والنقرس ويخفف األلم باعتباره مصدر ممتاز
للسيليكون ،والذي يساعد في تعزيز األنسجة
الضامة.
وكون الخيار غني بفيتامينات ج ،وب،6
وب ،1و أ ،والمعادن وعند خلطه بعصير
الجزر ،فإنه يساعد في تخفيف آالم النقرس
والتهاب المفاصل عن طريق خفض مستويات
حمض اليوريك.
 -5الخيار مفيد لمرضى السكري:
كما يعتبر الخيار ها ًما وصحيًا بشك ٍل خاص
لمرضى السكري ،وذلك لألسباب التالية:

ـ نتيجة احتوائه على الماء واأللياف الغذائية
بنسبة عالية ونسبة قليلة من النشويات يكون
من المناسب تناوله لمرضى السكري دون أي
قيود.
ـ باحتواء الخيار على معدن المنغنيز وبعض
المواد الكيميائية التي تعمل كعمل الهرمونات
الالزمة لخاليا معينة في البنكرياس ،فإن الخيار
يساعد على تعزيز تنظيم إفراز األنسولين في
الجسم.
 -6خسارة الوزن:
يساعد الخيار على خسارة الوزن بعدة طرق
مختلفة ،إذ أنه:
ـ يشكل غذاء مشبعًا مع سعرات حرارية قليلة
جدًا ،لذا تستطيع تناول عدة خيارات عند
الشعور بالجوع لكبح شهيتك.
ـ يحتوي على نسب عالية جدًا من الماء،
ويُشكل الماء عاملاً طبيعيًا يساعد على خسارة
الوزن.
ـ يستعمل إلضفاء نكهة محببة على الماء،
وتحفيز األشخاص الراغبين في خسارة وزنهم
على تناول كميات أكبر من الماء المنكه.
 -7فوائد الخيار األخرى:
كما أن فوائد الخيار ال تتوقف عند ما تم ذكره
فحسب ،بل تشمل كذلك ما يلي:
ـ مكافحة مرض السرطان.
ـ إعادة الرطوبة إلى الجسم وحمايته من

التعرض للجفاف.
ـ تحسين رائحة الفم والتخلص من النفس
الكريه.
ـ تقوية العظام وتحسين صحتها.

القيمة الغذائية للخيار
تنبع فوائد الخيار المذكورة كافة من محتوى
الخيار العالي من المواد الغذائية الهامة
والضرورية ،إذ أن كل خيارة كبيرة الحجم
( 300غرام) وبقشرها تحتوي على:
 45سعر حراري فقط.
 %62من حاجتك اليومية من فيتامين ك.
 %14من حاجتك اليومية من فيتامين ج.
 %10من حاجتك اليومية من المغنيسيوم.
 %13من حاجتك اليومية من البوتاسيوم.
 2غرام من البروتين.
 11غرام من الكربوهيدرات.
 2غرام من األلياف.
 %12من حاجتك اليومية من المنغنيز.
كما يتميز الخيار بأنه خالي تما ًما من الدهون
والكولسترول ،ويشكل الماء ما نسبته %92
من الثمرة ،ولكن ولتحصيل فوائد الخيار كافة،
عليك أن تتناول الثمار بقشرها.
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العقد االجتماعي خال من ِذك ِر الرياضة والرياضيين!

إعداد /جوان محمد ـ منذ فترة تقوم لجنة إعادة صياغة العقد االجتماعي عبر ممثلين لها بإقامة اجتماعات ُمكثفة مع مختف شرائح المجتمع
لبحث مسودة هذا العقد ،والتي تعتبر كقوانين ستوضح معالم إدارة المناطق في شمال وشرق سوريا وواجبات الفرد والمجتمع فيها ،ولكن
ذكر ،ولم يتطرق هذا العقد ولو بجملة عن الرياضة والرياضين.
كالعادة المجال الرياضي خارج نطاق ال ِ
وهذا العقد كما ذكرنا سوف يُنظم الحياة
بحسب اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا
وطبيعة العالقة لها في الداخل والخارج،
ويوضح خطتها ورؤيتها لألحداث الجارية في
سوريا ،ويحمل في طياته قوانين وبنود ومواد
يتفق عليها المواطنون في رقعة جغرافيّة
معينة.
وهناك  93مادة ضمن هذا العقد قابلة للزيادة
أو النقصان بحسب ما يتفق عليه أخيرا ً
بعد عقد سلسلة اجتماعات مع كافة أطياف
المجتمع والعامالت والعاملين ضمن دوائر
اإلدارة الذاتية.

الرياضيون وإنجازاتهم خارج
الحسابات!
ولكن هذه المواد الـ  93لم تحمل أي مادة
تخص أو تتذكر الرياضيين رغم أنهم ككتلة
بشرية يعتبرون األكثر بعد مالك هيئة التربية
والتعليم ،ويأتي ذلك رغم كل اإلنجازات
التي حققها الرياضيون وخاصةً على صعيد
الرياضة األنثوية ،فقد حققت سيدات فريق
روج للتايكواندو العديد من الميداليات الملونة
على الصعيد الدولي ،وحققت سيدات عامودا
والخابور ألقاب على صعيد الدوري السوري
لكرة القدم للسيدات ،وحققت سيدات فريق
بدي بسكليت شهرة إعالمية عالمية ،عالوة ً
عن نجمات كرة السلة والطاولة والكاراتيه
والكيك بوكسينغ والطائرة والعديد من األلعاب
األخرى ،ومن جهة الشباب والرجال فالقائمة
طويلة لنجوم كرة القدم والتايكواندو والكاراتيه
والطائرة واأللعاب األخرى الفردية والجماعية
منها سواء إن كانوا مدربين أو العبين.

وبالرغم من أهمية الرياضة في معظم
المجتمعات في دول العالم وحتى بعض
البلدان لم تظهر ولم تُعرف على الخريطة إال
بعد إنجازات رياضية تحققت من قبل ممثليها
في المسابقات والمحافل الدولية إال أن في
شمال وشرق سوريا مازال يُنظر للرياضة
كترفيه فقط ،وليست كهوية لشعوب شمال
وشرق سوريا ،ومن شأنها أن تكون هوية
ورسالة للمجتمعات والرياضيين في العالم
في أن هذه الرياضة مازالت قائمة وتحقق
اإلنجازات وخاصةً على الصعيد األنثوي
وسط الحروب والهجمات المتكررة وخاصةً
من دولة االحتالل التركي.

مراحل الوصول إىل العقد
االجتامعي
وفي شمال وشرق سوريا وبالرغم من وجود
ميثاق لإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا،
المستمد من العقد االجتماعي الذي أُعلن من
خالله اإلدارة الذاتية في المقاطعات الثالث
(الجزيرة ،كوباني ،عفرين) عام  ،2014إال
أن اإلدارة تناقش اليوم تعديل صياغة العقد
وإقراره من جديد لكامل مناطقها.
وفكرة التعديل ظهرت بعد تحرير مناطق
أخرى واتساع رقعة مناطق اإلدارة الذاتية
وتشكل إدارات ومجالس مدنية جديدة،
واإلعالن عن إدارة عامة لشمال وشرق
سوريا في عام  ،2018باإلضافة إلى أن
الميثاق المذكور آنفا ً تم إعداده على عجالةً
من أمره عندما تم اإلعالن عن اإلدارة الذاتية
في شمال وشرق سوريا عام  ،2018وبهدف
تالفي األخطاء بسبب االستعجال في قضية
الميثاق كان من الضروري صياغة عقد

أكشن االنسحابات مستمر وتشرين بط ً
ال
للدوري السوري ما ُيسمى «الممتاز»!

روناهي /قامشلو ـ بالكاد خلت جولة من
الدوري السوري ما يُسمى الممتاز من فضحية
أو فكاهة ما ،وفي الجولة  23من الدوري عاد
أكشن وموضة االنسحابات مجددا ً وهذه المرة
من قبل نادي النواعير اعتراضا ً الحتساب
الحكم ضربة جزاء لنادي حطين ،وبالمقابل
حقق تشرين لقب الدوري قبل النهاية بجولتين
وذلك للمرة الثالثة تواليا ً والخامسة في تاريخه.
ويعد انسحاب نادي النواعير الرابع من نوعه
هذا الموسم ،بعد االنسحابات التي حصلت في
مباريات تشرين مع حطين وأهلي حلب مع
الوثبة والوحدة مع تشرين.
وباتت السخرية موضوع ال ُمعلقين على
الصفحات الرياضية التي تنقل وقائع الكرة
السوريّة التي تقام تحت مظلة حكومة دمشق،
وخاصةً أن هذا الدوري وما يسمى الممتاز
أصبح يشهد طرائف وغرائب وفضائح لم تمر
على أي دوري في العالم.
وانسحب نادي النواعير من لقائه مع نادي
حطين بسبب احتساب ال ُحكام لضربة جزاء
لنادي حطين ،وكانت النتيجة تشير وقتها
إلى التعادل اإليجابي بهدفين لهدفين ،وحتى
ساعة إعداد التقرير لم يصدر أي قرار رسمي
بخصوص المباراة والعقوبات التي ستُتخذ
بحق نادي النواعير من قبل لجنة االنضباط
في اللجنة المؤقتة لكرة القدم التابعة لحكومة
دمشق.
وفي تصريحات لوسيلة إعالمية محلية ُمقربة
من حكومة دمشق ذكر مدير فريق النواعير
حسام حمدون لـ شام إف إم:
 الفريق انسحب بسبب ضربة الجزاء أمامحطين ،والحكم المساعد األول أخبر الحكم
الرئيسي أنها ليست ضربة جزاء.

النسخة اإللكترونية  /العدد1321 :

 هذا الحكم في هذه المباراة وفي كل مرةيديرها لنا يرتكب أخطاء ،واعترضنا عليه
ولكن لجنة الحكام تريده.
صرح لنفس الوسيلة مدرب نادي حطين
كما
ّ
أحمد هواش:
 كنا سنفوز بالمباراة حتى لو لم ينسحبالنواعير.
 أستغرب من هذه الموضة بأنه عند أي خطأينسحب الفريق من الملعب وهي بادرة غير
طبيعية ،وهذا دوري أحياء شعبية.
 ُظ ِلم حطين في الكثير من المباريات وليس
من المعقول أن ينسحب عند الفريق أي شيء
ويجب إيجاد حل لذلك.
 كان لحطين ضربة جزاء في الشوط األولولم نعترض ،وكذلك أمام الوثبة.
 أضعنا فرص عدة نتيجة الشد العصبي ،بينماالنواعير مرتاح كونه لن يخسر شيئاً.
ومن جانبه حسم نادي تشرين من الساحل فوزه
بلقب بطولة الدوري السوري ما يُسمى الممتاز
لموسم  2021ـ  ،2022بعد تغلبه على الكرامة
الحمصي بنتيجة ثالثة أهداف دون رد ،وذلك
قبل نهاية الدوري بجولتين ،وبرصيد  59نقطة
يليه الوثبة برصيد  52نقطة ،ويعد هذا اللقب
هو الثالث تواليا ً لتشرين والخامس في تاريخه.

اجتماعي واالعتماد عليه بحسب تصريحات
إعالمية للرئيسة المشتركة للمجلس العام
لإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ،سهام
قريو.
ويأتي صياغة العقد االجتماعي بعد ُمخرجات
أعلن عنها من قبل مجلس سوريا الديمقراطية
في مؤتمره الوطني ألبناء الجزيرة والفرات
ع ِقد في  25تشرين الثاني عام ،2020
والذي ُ
والذي ضم وقتها ممثلين عن التيارات
السياسية وشيوخ ووجهاء عشائر وشخصيات
مستقلة باإلضافة لورشات عمل وحوارات في
الداخل والخارج السوري.
وتنفيذا ً لل ُمخرجات شكل المجلس العام في
اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لجنة
مصغرة مؤلفة من  30شخصا ً في اجتماعه
 15تموز المنصرم من العام الماضي ،مهامها
كانت إعادة صياغة العقد االجتماعي والتي تم
عرضها فيما يلي على لجنة موسعة تألفت من
158عضوة وعضو.
ودخلت إعادة صياغة العقد االجتماعي
مرحلتها الثانية اعتبارا ً من الـ  11من كانون
األول العام الفائت ،عندما بدأت اللجنة
ال ُمصغرة بطرح آخر ما صاغته ،على اللجنة

الموسعة المؤلفة من  158عضوا ً وعضوة،
من «عرب ،كرد ،سريان ،شركس ،أرمن،
شيشان ،وغيرها» ممثلين عن اإلدارة الذاتية
لشمال وشرق سوريا ،واألحزاب السياسية،
والتنظيمات النسوية ،وأخرى شبابية ،وكذلك
ممثلين عن الحقوقيين ،ومؤسسات المجتمع
المدني وفعاليات مجتمعية متفرقة في المنطقة.
وانتهت المرحلة الثانية من صياغة العقد
بتاريخ  2022/2/11بعد انعقاد أربع جلسات
خالل كانون األول من العام الماضي ،وكانون
الثاني وشباط من العام الجاري ،بفاصل
زمني قُد َِر بما يقارب الـ  20يوما ً بين الجلسة
واألخرى.
وشهدت المرحلة الثانية والتي اعتبرت
األصعب من بين المراحل السابقة والقادمة،
في جلساتها الرابعة نقاشات مستفيضة حول
بعض المصطلحات ،والتسميات ،والبنود
والمواد المدرجة في مسودة العقد االجتماعي
المعاد صياغتها ،حسب ما أشار إليه
المشاركون في اللجنة الموسعة وقتها.
وتمخض عنها توافق الشعوب في الدرجة
األولى ،وموافقة المشاركين باإلجماع
على الصيغة النهائية للعقد المعاد صياغته،

والدخول للمرحلة الثالثة من إعادة الصياغة.
والمرحلة الجديدة للعقد ستكون كما ذكرنا
في بداية التقرير هي مناقشته مع أكبر قدر
ممكن من شرائح المجتمع والمؤسسات
والتنظيمات والتيارات المتواجدة في المنطقة،
وستعود اللجنة الموسعة لدارسة المقترحات
ليحول
واالتفاق على الصياغة النهائية للعقد
ّ
إلى المجلس العام في اإلدارة الذاتية في شمال
وشرق سوريا للمصادقة عليه ،وبعدها ستكون
بنود ومواد العقد القوانين المستقبلية في شمال
وشرق سوريا.
ويضم العقد االجتماعي الذي تعاد صياغته،
إلى جانب ديباجة العقد أربعة أبواب رئيسية
هي «المبادئ األساسية ،الحقوق والحريات،
تنظيم المجتمع ،األحكام العامة» ،ويتفرع عن
األبواب األربعة الرئيسية إلى  93مادة حول
«شكل ونظام إدارة شمال وشرق سوريا،
وهيكلية مؤسساتها ،وآلية تنظيم المجتمع
واالنتخابات ،ورؤيتها لمجتمع شمال وشرق
سوريا بمختلف أطيافها وشعوبها ،باإلضافة
إلى موقف شمال وشرق سوريا حيال مستقبل
سوريا ،ورؤيته لألحزاب والتنظيمات
السياسية ،واللغات المعتمدة ،ورؤيته للمرأة،
ورؤيته لحضارة وثقافة المنطقة للدفاع،
وللبيئة واالقتصاد ،والتربية والتعليم ،والرقابة
وآلية المعالجة.
وذكرنا نبذة مختصرة عن العقد االجتماعي
ومراحله بسبب عدم معرفة الكثير من
الرياضيين لهذا العقد ،والذي لم يُذكر فيه أي
بند يخص هؤالء الرياضيين الذين حققوا الكثير
ويعتبرون جزءا ً أساسيا ً وهاما ً من المجتمع،
ويضم مختلف األعمار ومن كال الجنسين في
وسطه ،إال أن رؤية اإلدارة الذاتية للرياضة
كما نوهنا ضمن التقرير مازالت أن الرياضة
هي فقط للترفيه.

توج بط ً
ال لليغا اإلسبانية للمرة  35في تاريخه
ريال مدريد ُي ّ
توج لاير مدريد بطال للدوري اإلسباني،
للمرة  35في تاريخه ،بالفوز على إسبانيول
بنتيجة ( ،)0-4في معقل الميرنغي «سانتياغو
برنابيو» ،في إطار منافسات الجولة  34من
الليغا.
وسجل رباعية لاير مدريد ،رودريغو هدفين
في الدقيقتين ( 33و ،)43وماركو أسينسيو في
الدقيقة ( ،)55وبنزيما في الدقيقة (.)81
ورفع لاير مدريد رصيده إلى  81نقطة في
صدارة ترتيب الليغا ،بينما تجمد رصيد
إسبانيول عند  39نقطة في المركز الثالث
عشر.
بدأت المباراة ،بضغط من لاير مدريد ،وكاد
ماريانو دياز أن يفتتح التسجيل حين تلقى كرة
في عمق منطقة جزاء إسبانيول لوال تد ّخل
الدفاع الذي شتت الكرة.
وجاء الرد من إسبانيول حين سدد كابيرا العب
الفريق الكتالوني كرة داخل منطقة الجزاء،
أمسك بها تيبو كورتوا حارس مرمى لاير
مدريد بسهولة.
ورفضت العارضة هدفا ً لريال مدريد عبر
ماريانو دياز ،والذي تلقى عرضية من
وصوب كرة رأسية قوية ارتطمت
كاسيميرو
ّ
بعارضة مرمى دييغو لوبيز.
وأرسل راؤول دي توماس مهاجم إسبانيول،
تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء ،تصدى
لها تيبو كورتوا حارس مرمى لاير مدريد في
الدقيقة (.)21
وواصل ماريانو دياز إهدار الفرص ،حيث
تلقى كرة عرضية من مودريتش ،وسدد كرة
رأسية مرت بجانب القائم األيسر لمرمى
لوبيز ،في الدقيقة (.)22
وصوب مارسيلو قائد لاير مدريد كرة على
ّ
حدود منطقة الجزء ،أمسك بها بسهولة دييغو
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في يوم العمال العالمي ...عمال يشتكون من سو ِء الحال
الشدادي /حسام دخيل ـ سعي ًا منهم لتحسين أوضاعهم بعد أن عصفت الحرب
السور ّية برياحها عليهم ،يسلط الكادحين في شمال وشرق سوريا الضوء على واقعهم
حسن ظروفهم.
د يضمن حقوقهم و ُي ّ
المعاش ،متأملين بغ ٍ
يعيش العمال في سوريا حاليا ً على وقع أزمة
اقتصادية وضائقة مالية تضرب عموم البالد
بعد أحد عشر عاما ً ونيف من الحرب.
فقد الكثير من العمال أعمالهم نتيجة األعمال
القتالية الحاصلة في عموم البالد ،فضالً عن
تهجير عدد كبير من منازلهم واضطرارهم إلى
الفرار إلى مناطق أكثر أمناً ،وارتفعت نسبة
البطالة بين عموم الشعب إلى ح ٍد كبير .فضالً
عن االنهيار المستمر لقيمة العملة السوريّة
أمام العمالت األجنبية ،األمر الذي زاد األمر
سوءا ً وتعقيداً ،وألقى بتبعاته بشك ٍل مباشر على
العمال والذين تحسب أجورهم بالليرة السوريّة.

آمال بعام أفضل

يعود تاريخ االحتفال بهذا اليوم إلى عام 1886
عندما ف ّجر في األول من أيار مجموعة من
العمال ثورة بحق أرباب العمل للمطالبة
بحقوقهم وتحسين واقعهم المعيشي ورفع
أجورهم ،كانت هذه الشرارة في شيكاغو
بالواليات المتحدة األمريكية وسرعان ما
انضمت إليها معظم الواليات ،وحتى عمال من
دول أخرى.
قابلت الحكومة األمريكية هذه االحتجاجات
السلمية بالعنف وقامت بتنفيذ أحكام اإلعدام
بحق مجموعة من المشاركين ،ناهيك عن قتل

البعض منهم واعتقال آخرين.
وبعد وفاة عمال على أيدي الجيش األمريكي
عرف بإضراب بولمان عام ،1894
فيما ُ
سعى الرئيس األمريكي آنذاك غروفر كليفالند
لمصالحة مع حزب العمل ،تم على إثرها بستة
أيام تشريع عيد العمال وإعالنه إجازة رسمية
مدفوعة األجر في معظم دول العالم.

تأثري الحرب عىل العامل

في شمال وشرق سوريا ال يختلف األمر كثيرا ً
عن باقي المناطق السوريّة ،فالعمال يعانون
من األزمات نفسها وآثار الحرب كانت قد ألقت
بظاللها على الجميع.
أسعد اإلبراهيم عامل في مجال الحدادة يقول
لروناهي« :منذ اندالع الشرارة األولى للحرب
في سوريا فقد العمال لكثير من حقوقهم ،فال
ضمانات وال تأمينات صحية وال تعويضات
وال غيرها من الحقوق التي يتمتع بها العمال».
ويضيف «ساعات عمل طويلة تصل إلى اثنتا
عشرة ساعة في اليوم وأجور زهيدة ال تكفي
لسد احتياجات عشرة أيام من الشهر بعد أن
فقدت العملة السوريّة قيمتها أمام العمالت
األجنبية ،األمر الذي أثر بشك ٍل كبير على

معيشة المواطنين بالدرجة األولى».
وعن اليوم العالمي للعمال قدّم اإلبراهيم
التبريكات لجميع العمال في العالم وهنأ جميع
المسلمين بحلول عيد الفطر ،حيث صادف قدوم
يوم العمال العالمي بالتزامن مع عيد الفطر
ليكون بذلك يوما ً مميزاً ،وتمنى اإلبراهيم
بهاتين المناسبتين أن يكون العام القادم أفضل
من األعوام السابقة على جميع السوريين بشك ٍل
عام وعلى العمال بشك ٍل خاص.

تحكّم أرباب العمل بأجور
العاملني
ويقول عبد الباقي المحمد وهو عامل في قطاع
البناء« :العامل في القطاعات الخاصة ليس
لدي أي حقوق ال من تأمينات وال إصابات
عمل وال ضمانات صحية فضالً عن غياب
النقابات العمالية التي تضمن حقوق العاملين،

ومن جهة أخرى األجور المتدنية وتح ّكم أرباب
العمل بقيمة األجور مستغلين حاجة األشخاص
للعمل في ظل هذه الظروف».
ويتابع «نضطر للعمل بأجور زهيدة وساعات
عمل طويلة جدا ً وعمل مرهق جدا ً من أجل
تأمين قسم من حاجيات منازلنا في ظل هذه
الظروف الصعبة التي تمر بها البالد».

الشبيبة الثورية :الديمقراطي الكردستاني سيكون فريسة للمحتل
حالما ينتهي من استخدامه
روناهي /الدرباسية  -استمرارا ً لتعاون
الحزب الديمقراطي الكردستاني مع المحتل
التركي ضد الشعب الكردي قال جان فورين،
العضو في حركة الشبيبة الثورية بالدرباسية:
ال يجوز تسمية سلطات الحزب الديمقراطي
الكردستاني بالخونة ،ألنهم أعداء.

ردود أفعال ،فعلى الصعيد الشعبي ،تستمر
التظاهرات واالحتجاجات في كافة مدن روج
آفا وشمال وشرق سوريا واتسعت للعالم أجمع،
للتنديد بكل هذه الممارسات ولمطالبة سلطات
الديمقراطي الكردستاني ،بالكف عن التعاون
مع أعداء الكرد.

العدو التاريخي للشعب الكردي
لوبيز حارس مرمى إسبانيول في الدقيقة
(.)29
ونجح رودريغو جويس في تسجيل هدف
التقدم في الدقيقة ( ،)33حين تلقى تمريرة من
وصوب أسفل يسار
مارسيلو داخل المنطقة
ّ
الحارس لوبيز.
وأضاف رودريغو الهدف الثاني في الدقيقة
( ،)43حين قطع الكرة وانطلق وسدد أسفل
يمين لوبيز ،ثم انتهى الشوط األول بتقدم لاير
مدريد (.)0-2
ومع بداية الشوط الثاني ،احتسب حكم المباراة
ركلة حرة مباشرة إلسبانيول ،نفذها راؤول
دي توماس الذي صوب بجانب القائم األيمن
لمرمى كورتوا.
وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثالث لريال
مدريد في الدقيقة ( ،)55إذ تلقى تمريرة في
العمق من زميله كامافينجا وسدد على يمين

الحارس دييجو لوبيز.
وصوب أليكس فيدال العب إسبانيول كرة
داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ( ،)61تصدى
لها تيبو كورتوا حارس مرمى لاير مدريد،
وحولها إلى الركنية.
ّ
وكاد فاسكيز أن يُضيف الهدف الرابع ،حيث
وصوب
تلقى تمريرة بينية من كريم بنزيما،
ّ
كرة أرضية زاحفة مرت بجانب القائم األيمن
لمرمى إسبانيول.
وأضاف إيسكو الهدف الرابع للميرنغي ،حين
صوب بقوة على يمين دييغو لوبيز حارس
ّ
إسبانيول ،لكن حكم المباراة ألغاه بداعي
التسلل.
بينما سجل بنزيما الهدف الرابع في الدقيقة
( ،)81إذ تلقى عرضية من أسينسيو وسجل
في الشباك ،ليحصد الميرنغي النقاط الثالث
ويتوج رسميًا بلقب الليغا.
ّ

تستمر حكومة الحزب الديمقراطي الكردستاني
في نهجها العدائي تجاه الشعب الكردي ،وذلك
من خالل التعاون والتنسيق العالي المستوى
بينها وبين النظام التركي الفاشي ،فال يُخفى
على أحد ،مشاركة قوات الديمقراطي
الكردستاني ،في الهجمات التي تشنها دولة
االحتالل التركي على جبال كردستان ،وعلى
حركة التحرر الكردستانية ،إضافة إلى احتجاز
الحزب المذكور لجثامين شهداء حركة التحرر
الكردستانية ورفضه لتسليم جثامين الشهداء
لذويهم ،إضافة إلى تآمرها ضد الشعب الكردي
بمشاركته في بناء جدار يفصل بين شنكال
وروج آفا.
ممارسات الديمقراطي الكردستاني لم تمر دون

من جانب آخر ،فإن حركة الشبيبة الثورية،
وعلى لسان ،جان فورين ،عضو فرع
الحركة بالدرباسية ،أكدت على أن حركتهم
تدين كل هذه اإلجراءات التي ال تخدم أحد
سوى دولة االحتالل التركي ،حيث قال جان
فورين لصحيفتنا« :إن كلمة الخيانة ،أو خائن،
تُطلق على أخا ً قام بفعل ما يندرج في إطار
الخيانة ،وبعد ذلك الفعل ،يُسمى هذا األخ
بالخائن ،ولكن حقيقة هذا التعريف ال تنطبق
على الحزب الديمقراطي الكردستاني ،ألن
هذا الحزب لم يكن أخا ً للشعب الكردي في
يوم من األيام ،بل كان دائما ً في صفوف أعداء
الكرد ،لذلك فإن التسمية الحقيقية لهذا الحزب
هي تسميته بالعدو ،ألن هذا الحزب تاريخيا ً
يمارس سياسات عدائية تجاه الشعب الكردي.
وهذا ال ِعداء يظهر جليا ً في تعاون هذا الحزب
مع أعداء الكرد ،وعلى رأسهم دولة االحتالل
التركي الفاشية ،وأيضا ً النظام العراقي والنظام
اإليراني ،وهذا التعاون ال يهدف إال لتحقيق
مصالح حزبية وشخصية ضيقة ضاربا ً بعرض

الحائط كل مصالح الشعب الكردي ،بما فيهم
شعب باشور كردستان».

الخيانة وال ِعداء موثّقتان تاريخ ّياً
فورين تابع بالقول« :كل هذه الخيانة والعداء
ٌ
موثق تاريخياً ،فعلى
تجاه الشعب الكردي،
سبيل المثال :تستمر هجمات هذا الحزب على
مناطق الدفاع المشروع وعلى حركة التحرر
الكردستانية منذ عام  1992وحتى يومنا هذا،
مع العلم أن أبناء حركة التحرر الكردستانية
هم أبناء الشعب الكردي ،ويناضلون في سبيل
الشعب الكردي ،فأي سبب يبرر الهجمات
التي تشنها قوات الديمقراطي الكردستاني
على تلك الجبال سوى العداء؟ بدالً من مساندة
حركة التحرر الكردستانية في الوقوف في
وجه االحتالل ،أبعد من ذلك ،فأن سلطات
الديمقراطي الكردستاني حتى اللحظة تلتزم
الصمت تجاه كل االنتهاكات التي يرتكبها
النظام التركي الفاشي في المناطق التي يحتلها
في روج آفا شمال وشرق سوريا ،زد على ذلك،
بأنهم يُشاركون مرتزقة تركيا في احتاللهم
ألراضينا ،في محاولة إلضفاء الشرعية على
هذا االحتالل ،والسؤال األهم الذي يطرح على
أثر هذه السياسات هو :إلى ماذا تهدف سلطات
الديمقراطي الكردستاني؟ ما الغاية من كل هذه
السياسات العدائية؟».

تقسيم الوطن

جان فورين لفت إلى أهداف الديمقراطي
الكردستاني من هكذا سياسات بقوله« :السياسة
األكثر قذارة التي يُمكن أن تُمارس هي سياسة
التقسيم ،فمن يعمل على تقسم وطنه يُثبت بأنه
قد وصل إلى أدنى مستويات الخيانة ،ونستطيع
أن نقول بأن سلطات الديمقراطي الكردستاني
وصلت إلى القاع في بحر الخيانة ،وذلك من
خالل تنسيقها مع النظام العراقي في بناء جدار
العار بين شنكال وروج آفا ،والهدف من هذه
السياسات ،وال سيما بناء الجدار ،الهدف منها
تقسيم الشعب الكردي ،وذلك بسبب القوة التي
يكتسبها هذا الشعب من تالحمه ووحدته،
لذلك ،يسعون دائما ً إلى تقسيم الشعب الكردي
ليستطيعوا النيل من عزيمته ،ولكن هذه
السياسات لن تنجح ،وستفشل كما فشلت كل

السياسات التي سبقتها».
عضو حركة الشبيبة الثورية بالدرباسية،
جان فورين ،اختتم حديثه بلفت االنتباه إلى
ضرورة أن يدرك الديمقراطي الكردستاني ما
يفعله ضد الشعب الكردي« :إن دولة االحتالل
التركي تاريخيا ً لم تكن صديقة أو حليفة ألحد،
فهي تتعامل مع الجميع بعقلية التابع الذليل،
وهي اليوم تتعامل مع سلطات الديمقراطي
الكردستاني المعاملة ذاتها ،لذلك على سلطات
هذا الحزب أن تُدرك خطورة السياسة التي
تتبعها ،ويجب أن تتخلى عن هذا النهج في
أسرع وقت ممكن ،ألنهم سيكونون فريسة
للمحتل التركي ،حالما ينتهي هذا المحتل من
استخدامهم كأدوات».
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حركة المجتمع الديمقراطي ُتهنئ الشعب

السوري بعيد الفطر ً
آملة أن تكون هذه المناسبة
«وسيلة حل»

مركز األخبارـ هنأت حركة المجتمع الديمقراطي جميع
ً
متمنية عودة أفراح
الشعوب في سوريا بعيد الفطر،
هجرين إلى ديارهم.
الم ّ
العيد بعودة ُ
وأصدرت حركة المجتمع الديمقراطي بيانا ً
بمناسبة عيد الفطر هنأت فيها جميع الشعوب
في سوريا ككل وعوائل الشهداء والرفاق
الجرحى ومقاتلي الحرية بشك ٍل خاص.
وقال البيان“ :مع حلول عيد الفطر السعيد،
بأحر التهاني والتبريكات لمكونات
نتقدم
ِّ
ً
المجتمع السوري عامة والمجتمع اإلسالمي
خاصةً ،كما نهنئ جميع عوائل الشهداء
والرفاق الجرحى وكل مقاتلي الحرية على
جبهات الشرف والكرامة.
لألعياد والمناسبات الدينية ثقافة أخالقية ،وهي
ذات جوهر كبير من المعاني والقيم اإلنسانية
التي تتحلى بها المجتمعات المؤمنة من حيث
العدالة والمساواة بين الجميع دون إقصاء.
آملين أن تكون هذه المناسبة وسيلة لحل كل

المشاكل بالطرق السلميّة والتسامح؛ للوصول
إلى السالم والوئام واالستقرار واألمان ،في
المنطقة.
دولة االحتالل التركي ومرتزقتها يوظفون
المناسبات واألعياد لخدمة مآربهم السياسية،
دون احترام ألخالقيات وقيم هذه األعياد ،وال
تعير أي اهتمام لها؛ بل يحولونها إلى جحيم
فوق رؤوس المجتمعات ويمارسون أبشع
السياسات االحتاللية ويتبِعون سياسة األرض
المحروقة والقصف الوحشي ،من خالل
غارات جوية وعبر طائرات مسيّرة على مدار
أربع وعشرين ساعة ،والتي تعتبر جرائم حرب
ضد اإلنسانية والطبيعة وكل الكائنات الحية،
وتنتهك كل المعايير األخالقية واإلنسانية ،فقط
من أجل تمرير سياساتهم الشوفينية القذرة على
حساب المجتمعات اإلسالمية.

نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV
 -DEMنجدد مباركتنا ثانيةً بهذه المناسبة،
ونؤكد أننا على ثقة تامة بأن يحل السالم
والوئام في عموم سوريا ،سنناضل من أجل
تأمين عودة آمنة لجميع النازحين السوريين
إلى ديارهم لتعود بهجة األفراح والسرور إلى
عموم أطفالنا ومجتمعاتنا”.

أكثر من ثالثة آالف َغرِقوا خالل محاولة الوصول
إلى أوروبا في 2021

مركز األخبار ـ قالت األمم المتحدة ،إن أكثر
من ثالثة آالف مهاجر لقوا حتفهم في البحر
خالل محاولتهم الوصول إلى أوروبا سواء
عبر المتوسط أو المحيط األطلسي.
جاء ذلك خالل تقرير نشرته «مفوضية
األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين»
( )UNHCRيوم ،الجمعة  29من نيسان،
أوضح أن الحصيلة هي ضعف تلك المسجلة
قبل عام.
ومن بين المجموع المسجل عام ،2021
صا
أُعلن عن وفاة أو فقدان أثر  1924شخ ً
في طرق وسط المتوسط وغربه ،بينما
صا إضافيًا أو فُقد أثرهم
قضى  1153شخ ً
في الطريق البحري بشمال غربي إفريقيا
المؤدي إلى جزر الكناري.
عدد الوفيات المعلَن بلغ  1544في الطريقين
عام  ،2020بحسب التقرير ،الذي أشار إلى
بحرا تمت بقوارب
أن معظم عمليات العبور ً
مطاطية مكتظة وغير مناسبة الرتياد البحر،
انقلب العديد منها أو انكمش ما تسبب بوفيات.
وحذّر تقرير المفوضية من أن ُ
طرق الهجرة
ضا “خطيرة للغاية” ،فهناك عدد
البرية تعد أي ً

أكبر قد يكون لقي حتفه خالل رحالت عبر
الصحراء الكبرى والمناطق الحدودية النائية
أو في مراكز اعتقال أو في أثناء احتجازهم
مهربين أو تجار البشر.
من قبل ّ
ومن بين سلسلة االنتهاكات التي تم اإلبالغ
عنها من قبل أشخاص يسافرون على طول
هذه الطرق ،القتل خارج نطاق القضاء،
واالحتجاز غير القانوني والتعسفي ،والعنف
الجنسي والقائم على نوع الجنس ،والعمل
القسري ،والعبودية ،والزواج القسري،
وغيرها من االنتهاكات الجسيمة لحقوق
اإلنسان.
وبينت المفوضية من أن وباء فيروس
“كورونا المستجد” (كوفيد )19 -وتدابير
إغالق الحدود المرتبطة به عقّدت الحركة
أكثر ودفعت العديد من الالجئين والمهاجرين
المهربين لمساعدتهم في
اليائسين للجوء إلى
ّ
الرحلة.
وأوضحت أن انعدام االستقرار السياسي
والنزاعات ،إضافة إلى التغيّر المناخي قد
يزيد حركة النزوح هذه عبر طرق خطيرة.
وقالت الناطقة باسم المفوضية ،شابيا مانتو،

“تناشد المفوضية للحصول على الدعم من
أجل المساعدة في تقديم بدائل ذات معنى لهذه
تحول الناس إلى
الرحالت الخطيرة ومنع ّ
ضحايا التهريب”.
وش ّكلت نقاط العبور عبر البحر األبيض
المتوسط واألنهار الواصلة بين تركيا
برا ،طرقًا لجأ
واليونان ،إضافة إلى التهريب ً
إليها السوريون هربًا من الحرب في سوريا
بعد اندالع الثورة عام .2011
صرحت شابيا أنه رغم الحرب
وسبق أن
ّ
الروسيّة على أوكرانيا ،منذ  24من شباط
الماضي ،وحجم األزمة وسرعة فرار الناس،
فإنه حتى اآلن ال تزال سوريا تُش ّكل أكبر
فر منها 6.8
مصدر لالجئين في العالم ،إذ َّ
مليون شخص

وزارة الخارجية األمريكية ُتدين مجزرة حي التضامن في دمشق
مركز األخبار ـ أدانت وزارة الخارجية
األمريكية مجزرة حي التضامن في دمشق
والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين
مكبلي األيدي ومعصوبي األعين على يد
جيش حكومة دمشق قبل عدة سنوات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد
برايس« :ندين بشديد العبارة الفظائع التي
أظهرها مقطع فيديو تم نشره مؤخرا ومسؤول
في نظام األسد يطلق النار على مدنيين عزل
ومعصوبي األعين قبل أن يسقطوا في مقبرة
جماعية في حي التضامن في سوريا خالل
مجزرة عام .»2013
وأضاف برايس« :يبين مقطع الفيديو أدلة
إضافية على جرائم الحرب التي ارتكبها نظام
األسد ويشكل مثاالً مروعا ً آخر على الفظائع
التي عانى منها الشعب السوري ألكثر من
عقد».
فيما قال معارضون سوريون في دمشق،
إن «مجزرة حي التضامن» جنوب دمشق،
«لم تكن الوحيدة التي ارتُكبت خالل سنوات
المستمرة منذ أكثر من  11عاماً ،ولكن
النسخة اإللكترونية  /العدد1321 :

قُدّر لها أن تتسرب في فيديو يُظهر عملية
إعدام جماعية بحق عشرات المدنيين ،ومن
ثم حرقهم ،لتصبح المجزرة والحي الحديث
األبرز في وسائل اإلعالم».
وفي أواخر عام  ،2012اجتاحت فصائل
المعارضة المسلحة حي التضامن من
الجهة الجنوبية ،وسيطرت على نحو نصف
مساحته ،بينما بقي قسمه الشمالي تحت
سيطرة حكومة دمشق.
ونشرت جريدة «الغارديان» البريطانيّة ،في
السابع والعشرين من أبريل (نيسان) الماضي،
تحقيقا ً
مطوالً ،أرفقته بمقاطع فيديو تُظهر
ّ
قيام عناصر من مرتبات الفرع  ،227أو ما
ُعرف بـفرع المنطقة من جهاز المخابرات
ي َ
العسكرية لدى حكومة دمشق ،بعمليات إعدام
جماعية لمدنيين في حي التضامن.
وتحدثت الصحيفة عن تفاصيل المجزرة
التي ارتُكبت في (نيسان)  ،2013حيث تم
إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين،
بينما تظهر لقطات مقطع الفيديو أن الضحايا
كانوا معصوبي األعين ،إ ّما بشريط الصق

أو بغالف بالستيكي ،ومقيدي األيدي برباطٍ
بالستيكي يُستخدم عادة ً من أجل جمع وتثبيت
الكابالت الكهربائيّة ،ويُقتادون من قبل
عنصر مخابرات نحو حفرة اإلعدام ،ومن ثم
يتم إلقاؤهم بها وإطالق النار عليهم.
كما أظهرت اللقطات قيام مرتكبي المجزرة
بتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها ،فيما
تحدثت تقارير عن أن المجزرة ارتُكبت
في مربع سكني قيد اإلنشاء ،يقع في شارع
دعبول خلف «صالة الحسناء» المقابلة
لمسجد عثمان بن عفان الواقع في المنطقة
الشرقية من الحي.
والمربع السكني قيد اإلنشاء الكائن خلف
«صالة الحسناء» ،الذي ارتكبت فيه
المجزرة ،والواقع في الجهة الشرقية من
شارع دعبول مقابل مسجد عثمان بن عفان،
يتبع إداريا ً لمنطقة «سليخة» ،وكانت هذه
المنطقة تحت سيطرة الجيش النظامي،
وتُعتبر خط جبهة مع منطقة سيطرة فصائل
المعارضة المسلحة آنذاك.

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net
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حصيلة جرائم مرتزقة االحتالل

التركي في مقاطعة عفرين المحتلة
خالل شهر نيسان

مركز األخبار ـ خطف واعتقل المحتل التركي
ومرتزقته في عفرين المحتلة  41مدني ،وتم
عمرة استمرارا ً لجرائمه
قطع  600شجرة ُم ِ
بحق اإلنسان والنبات كما كشفت عنه منظمة
حقوق اإلنسان في عفرين.
منذ منتصف شهر آذار عام  2018عندما
احتلت تركيا وفصائلها المرتزقة مقاطعة
عفرين بأكملها ،وهم يخطفون المدنيين
ويطالبونهم بفدية مالية كبيرة ،أو يتم قتلهم،
هذا غير االغتصاب والسرقة وقطع األشجار
لتحطيبها وبيعها والكثير من االنتهاكات بحق
أهالي مدينة عفرين ال تُعد وال تحصى.
وفي هذا السياق ،نشرت منظمة حقوق اإلنسان
في عفرين حصيلة انتهاكات مرتزقة الجيش
الوطني التابع لالحتالل التركي بحق أهالي
عفرين المحتلة لشهر نيسان المنصرم.
وأكدت المنظمة على إن حاالت الخطف
واالعتقال وصل إلى  41مدني بينهم امرأة،
وقُتل مسن واحد اسمه «بيرم معمو» نتيجة
إصابته أثناء االشتباكات بين المرتزقة بعفرين
أما بشأن التغيير الديمغرافي قالت المنظمة أنه

تم بناء مستوطنة جديدة في ناحية شران على
الطريف الواصل بين قرية جمان والناحية،
وإنشاء مستوطنة أخرى ضمن األراضي
الحراجية بين قريتي كفروم وعلكه ،بناحية
شران ،وذلك بإشراف عناصر فصيل السلطان
مراد ودعم من مغتربي مدينة حمص في
الخليج.
وتم قطع أكثر من  600شجرة بينها أشجار
معمرة ،وقلع أكثر من  300شجرة في قرية
تل طويل لالتجار بحطبها.

استمرار النزيف الدموي ..اكتشاف مقبرة
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ٍ
الكردية في روج آفا
معرض للكتب
ألول
ٌ
تحضيرات ّ
ّ
تحضّر هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة الفتتاح
أول معرض للكتب الكرديّة في يوم اللغة
الكردية المصادف لـ الخامس عشر من أيار
الجاري ،ومن المقرر أن يُقام المعرض لثالثة
أيام متتالية في مدينة قامشلو.
تفتتح هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة في الخامس
عشر من أيار القادم ،والذي يصادف يوم
معرض للكتب الكردية
اللغة الكردية ،أول
ٍ
في روج آفا ،وسيكون المعرض مفتوحا ً أمام
الكردستانيين داخل البالد وخارجها.
وحسب هيئة الثقافة :فإن المعرض سيستمر
أيام متتالية بين يومي  ١٥و ١٨من
لثالثة ٍ
أيار القادم في مركز محمد شيخو للثقافة والفن
الكائن في مدينة قامشلو.
وتحدّثت الرئيسة المشتركة لهيئة الثقافة في
إقليم الجزيرة ،روضة حسن ،لوكالة هاوار
عن برنامج وتفاصيل هذا المعرض.
حول افتتاح معرض الكتب الكردية ،أوضحت
روضة حسن :أنهم تحركوا بنا ًء على المطالب

الشعبية ،وقالت« :أردنا افتتاح هذا المعرض
بنا ًء على دعوات ع ّ
شاق اللغة الكردية على
وسائل التواصل االفتراضية هذا العام ،ولتتم
ممارسة اللغة الكردية أكثر ،ولهذا سيتض ّمن
المعرض كتبا ً مكتوبةً بجميع اللهجات الكردية،
للتعرف
وستكون هذه فرصةً ألجيال المستقبل
ّ
على هذه اللهجات».
روضة أشارت إلى ّ
أن الهدف من افتتاح
معرض الكتب الكردية :هو عرض وإخراج
النتاجات األدبية للكتّاب الكرد ،لألجيال الجديدة
التي تتعلّم في مدارس روج آفا باللغة الكردية،
ولتكون فرصةً لعرض الكتب القديمة ،وطباعة
ب جديدة بغية إصدارها.
كت ٍ
وتعليقا ً على التحضيرات الجارية للمعرض
ذكرت روضة حسن :أنّهم يأخذون بآراء ديوان
األدب ،اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة ،اتحاد
الكتّاب الكرد في سوريا ،مؤسسة اللغة الكردية
( )SZKودور النشر الموجودة في المنطقة
مثل (نقش ،شلير ،آفا ،وميزوبوتاميا).
نوهت إلى الفعّاليات ،التي ستُن َ
ظم في أول
كما ّ

عبد الحميد القائد /البحرين

وذلك ألنها القصيدة ،التي يمتزج فيها البصر 
ي
بالسمعي بالتخيُّلي في تداخل جمالي لمنظومة
من معطيات التكنولوجيا  .
يراهن المؤسسون لهذا الشكل على علم
الجمال ،ويزعمون أنه قادر على ابتكار
أشكال جديدة للنص  ،هذه األشكال تدمج بين
الفنون من ناحية ،وتجعل المتلقي مساه ًما فيها
مساهمة فعلية من ناحية أخرى  ،أقول ذلك
ألن النص االلكتروني التفاعلي سيكون نصيبه
من الشعر /الشعر ،أي الذي يتعامل مع اللغة
ممثلة للدهشة قليل ،وسيكون النصيب األكبر
لألدوات الجمالية التقنية األخرى .
من هنا أرى أن ما يظنه بعضهم أنه سيضيف
كثيرا من خصوصيته
إلى النص  ،سيسلبه
ً
،أقول خصوصيته؛ ألن هناك ما سيهشمه .ما
سيكسر بناه الداخلية ،وما سيتدخل فيه بشكل
صا شعريًّا
عميق ،على ضوء ذلك أرى أن ن ًّ
كهذا قد يكون مشوقًا ،لكن قد يكون مشوهًا؛
وبالتالي لن يكون ناج ًحا على األقل في اآلن

مركز األخبار ـ قال قائد قوة شرطة منطقة
كييف ،أندريه نيبيتوف ،2022 ،إنه جرى
العثور على مقبرة جماعية أخرى في
ضاحية بوتشا القريبة من كييف ،والتي كانت
مسرحا ً لعمليات إعدام جماعي مزعومة
للمدنيين قبل أن تستعيد القوات األوكرانية
السيطرة عليها مطلع آذار .2022
حيث كتب نيبيتوف على «فيسبوك» إنه
عثر على حفرة بها جثث
«في  29نيسانُ ،
ثالثة رجال في منطقة بوتشا .تعرض
الضحايا للتعذيب لفترة طويلة من الزمن ،تم
اكتشاف جروح من أثر اإلصابة بالرصاص
في أطراف أجسادهم ..أُصيب كل رجل
برصاصة في أذنه».
وأضاف نيبيتوف “هذه مقبرة جماعية
أخرى نتيجة عملية دفن قام بها المحتلون في
منطقة بوتشا ،المنطقة التي طالت معاناتها،
حيث قتل وعذب أكثر من ألف مدني”.
ووفقا ً لمنشور نيبيتوف ،جرى العثور
على موقع الدفن في غابة بالقرب من قرية
ميروتسكي الواقعة على بعد  10كيلومترات

السفير الروسي :لن نوافق على تمديد إرسال
المساعدات عبر معبر باب الهوى
مركز األخبار ـ أكد السفير الروسي لدى
األمم المتحدة ،إن بالده لن توافق على تمديد
قرار األمم المتحدة الذي يسمح للمساعدات
اإلنسانية لسوريا بالمرور عبر معبر باب
الهوى الحدودي التركي مع سوريا.
وقال السفير الروسي لدى األمم المتحدة،
فاسيلي نيبينزيا أن روسيا بررت موقفها
بالقول إن الوضع لم يتغير في األشهر التسعة
منذ قرار التمديد الصادر عن مجلس األمن.
وأشار نيبينزيا إلى أن الهدف من القرار
هو إيصال المساعدات إلى جميع مناطق
سوريا ،لكن لم تصل إدلب خالل هذه الفترة
سوى ثالث قوافل مساعدات.
وأكد نيبينزيا أن روسيا ال ترى أي مبرر
للسماح آللية المساعدة اإلنسانية بعبور
الحدود السورية التي ستنتهي في تموز
(يوليو) المقبل.
وقال السفير إن المساعدات يجب أن تسيطر

عليها حكومة دمشق حليفتها وأن تنتقل عبر
خطوط الصراع ،مشيرا ً إلى أن اإلصرار
على إرسال المساعدات عبر البوابات
الحدودية ليس أكثر من إحجام عن حل
الملف اإلنساني من دمشق إلى إدلب.
يذكر أنه في أوائل عام  ،2020استخدمت
الصين وروسيا حق النقض ضد قرار
لألمم المتحدة من شأنه اإلبقاء على معبرين
حدوديين من تركيا لتقديم مساعدات إنسانية
إلى محافظة إدلب شمال غرب سوريا.
وكان المجلس قد جدد في تموز تفويض نقل
المساعدات «لمدة  6أشهر حتى  10كانون
الثاني  »2022عبر معبر باب الهوى على
ونص القرار
الحدود السوريّة مع تركيا،
ّ
على «تمديد لـ 6أشهر إضافية حتى 10
كانون الثاني» ،رابطا ً ذلك بتقديم األمين
العام لألمم المتحدة تقريرا ً حول المسألة،
بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

معرض للكتب الكردية ،قائلة« :سيُقام حفل
توقيعٍ للكتب الجديدة المعروضة ،باإلضافةً
إلى إقامة الندوات ،وعروض للتعريف بتاريخ
اللغة الكردية ولهجاتها».
وعن شروط قبول الكتب في المعرض ،قالت
ي شرطٍ سوى ملء
روضة حسن« :ال يوجد أ ّ
استمارة المشاركة ،وهذا من أجل معرفة
المؤسسات ،والشخصيات ،ودور النشر
المشاركة في المعرض ،ومعرفة أرقامهم،
ِ
وعناوين الكتب».
مؤكدة ّ
تطور اللغة الكردية في روج آفا،
أن ّ
قد ت ّم بفضل جهود هيئة التربية والتعليم،
وتابعت قائلةً« :وقد رأينا عن طريق مسابقة
كتّاب المستقبلّ ،
أن هناك مستوى عا ٍل في اللغة
الكردية».
واختتمت الرئيسة المشتركة لهيئة الثقافة في
إقليم الجزيرة ،روضة حسن ،حديثها قائلة:
«أملنا هو أن يكون المعرض مثلما يريده
المجتمع».

الكتابة التفاعلية ...إبداع أم موضة؟ ـ1ـ

جماعية جديدة في مدينة بوتشا األوكرانية
إلى شمال غرب بوتشا.
كما قال نيبيتوف إنه تم إرسال الجثث الثالث
لفحص الطب العدلي ،بعد الفحص األولي
من قبل شرطة منطقة كييف.
وقدّر الرئيس األوكراني فولوديمير
زيلينسكي ،الجمعة ،في مقابلة مع الصحافة
البولندية ،عدد الجثث المكتشفة في منطقة
بوتشا بـ  900جثة.
وأضاف أنه مع قيام الجنود الروس بحرق
الجثث ودفنها “ال أحد يعرف عدد القتلى”.
وكان ال ُمدعي العام األوكراني ،اتهم عشرة
جنود روس بارتكاب جرائم محتملة في
بوتشا ،وأحصى أكثر من  8000جريمة
حرب في أوكرانيا ،في حين دعا األمين
العام لألمم المتحدة ،أنطونيو غوتيريش الذي
زار بوتشا ،الخميس ،موسكو إلى “التعاون”
مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.
لكن نفت موسكو أي مسؤولية واعتبرت أن
المشاهد عبارة عن تمثيلية ،وذهب الجيش
الروسي إلى حد قصف كييف أثناء تواجد
غوتيريش فيها ،ما أسفر عن مقتل صحفي
وأدى إلى حملة تنديد دولية.

ثقـــافة

السنة الحادية عشرة  -العدد 1321
اإلثنين  2أيار 2022

أقتطف هنا بعض أقوال الدكتور عبدالرحم 
ن
حسن المحسني ،مدير مركز البحوث
والدراسات االجتماعية بجامعة الملك خالد
نظرا ألهميتها« :القصيدة
حول الكتابة التفاعلية ً
التفاعلية أو االلكترونية ،مازالت محل جدل
واسع ،كما أنها مازالت خاضعة للتجريب؛

القريب ،ولو نجحت التقنية في تحقيق ذل 
ك
كثيرا؛ إذ سينتقل من اإلبداع
فسيخسر الشعر
ً
المتولد من المنظومة العميقة لذات الشاعر إلى
منظومة إلكترونية ال تشكل فيها ذات الشاعر
سوى جانب يسير منها.»
وسوف يستمر الجدل حول هذا الموضوع الذي
ربما سيهدد معاقل الكتّاب ومكانة األدب ،وأنا
شخصيًا لست ضد التجديد ولكن لدي تحفظا
على الكتابة التفاعلية على األقل في الوقت
الحالي ،مؤكدًا إيماني بأن التطور والتغيير هما
من مقومات العصر ،وال يمكن ألحد أن يقف
ت ال محالة ،ألنني
ت آ ٍ 
في وجه التغيير ،فهو آ ٍ 
مؤمن بأن الكتابة فعل إبداعي يعتمد بالدرجة
األولى على الموهبة الشخصية والثقافة
والتجربة ،وأعتقد أن هذه الموجة سوف تلقى
كبيرا وخاصة من الجيل الجديد ،لكن
روا ًجا
ً
هذه الموجة ربما سوف تسيء لألدب أكثر مما
تفيده ،وهي محاولة استسهال لعملية الكتابة،
وفتح األبواب مشرع ةً أمام كل من هب ودب

المؤتمر الدولي الثالث لـ «معجم الدوحة» قريب ًا

يعقد «معجم الدوحة التاريخي للغة العربية»
بالتشارك مع برنامج اللسانيات ،والمعجمية
العربية في «معهد الدوحة للدراسات العليا»
في العاصمة القطرية ،المؤتمر الدولي الثالث
بعنوان« :معجم الدوحة التاريخي للغة العربية
وأبعاده العلمية والحضارية» يومي العاشر
والحادي عشر من أيار الحالي في مقر المعهد.
ويهدف المؤتمر إلى البحث في األبعاد العلمية
للمعجم ،وإلى اإلمكانات التي يتيحها في إسناد
البحث العلمي اليوم في مختلف مجاالت العلوم
اإلنسانية ،واالجتماعية والطبيعية ،والبحث في
األبعاد الحضارية الواقعية ،والممكنة للمعجم،
ودوره في تعميق النظر ،وتجديده في مجال
فهم الثقافة العربيّة ،وفكرها وأنماط تطورها.
كما يركز على دراسة الدور الممكن للمعجم
في رصد التأثيرات المتبادلة في مجاالت
العلوم والحضارة بين العربية ونظيراتها،
إلى جانب دراسة المنهجية المعتمدة في بناء
المعاجم التاريخية ،ومقارنتها بمنهجية معجم
الدوحة التاريخي للغة العربية.
ويشارك في هذا المؤتمر أكثر من أربعين
باحثا ً من أنحاء العالم العربي وخارجه ،قُبلت
أبحاثهم المستوفية للشروط المعلن عنها سابقاً.
ومن بين المشاركين أيضا ً بعض خبراء معجم
الدوحة التاريخي للغة العربية ،وأعضا ٌء من
مجلسه العلمي ،الذي يضم نخبةً من العلماء
البارزين في علوم المعاجم واللسانيات واللغة.
وتقدم األوراق في جلسات علمية على مدار
يومين ،تتنوع فيها العناوين والموضوعات

ضمن المحاور الرئيسية للمؤتمر؛ كعالقة
معجم الدوحة التاريخي بالوصف العلمي للغة
العربية ،وتطور المفاهيم والمصطلحات،
والبحث العلمي ،وقراءة المنجزات الفكرية
والعلمية والثقافية العربية ،وتطور ألفاظ
الحضارة ،والتطور االجتماعي والتمازج
الحضاري.
في الوقت ذاته تتناول األبحاث المشاركة
دراسات مقارنة تتعلق ببنية المدخل المعجمي،
وأنواع المعلومات في المعاجم التاريخية
للغات ،وأسلوب عرضها.
وكان «المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات» قد أطلق مشروع «معجم الدوحة
التاريخي للغة العربية» في  25من أيار
 ،2013وتم اإلعالن في العاشر من كانون

األول عام  2018رسميا ً عن إنجاز المرحلة
األولى منه وإتاحتها لجمهور القراء في بوابة
إلكترونية متعدّدة الخدمات (https://www.
.)dohadictionary.org
وقد اختصت هذه المرحلة بمعالجة ألفاظ اللغة
العربية انطالقا ً من أقدم وثيقة متاحة إلى غاية
السنة  200للهجرة.
وإذ يجري االستعداد للفراغ من المرحلة
صد َ
الثانية الممتدة إلى السنة  500للهجرة ،ق ْ
االنطالق في معالجة ألفاظ المرحلة الثالثة
الممتدة إلى عصرنا الحاضر ،يأتي المؤتمر
الدولي الثالث في سياق إبراز األبعاد العلمية
والحضارية التي يمكن رصدها في هذا المنجز
المهم الذي يصف ،إلى حد اآلن ،رحلة الكلمات
خالل عشرة قرون من تاريخ العربية.

للدخول إلى عالمها ،موهوبًا أو غير موهوب ،
ويبدو لي أن هذا التوجه يعتمد ويستفيد من
شغف الجيل الجديد باأللعاب اإللكترونية
أمر بالغ
ووسائل التواصل االجتماعي ،وهذا ٌ 
يحول العملية
الخطور ة في رأيي ألنه سوف ّ
اإلبداعية إلى مجرد لعبة وليست عملية خلق
وإبداع على الرغم من أن الكاتب محمد
السناجلة وغيره من أصحاب النوايا الحسنة
قد استحدثوا هذا التوجه في عالمنا العربي،
أو يرغبون في مواكبة هذه الطفرة في الغرب
ضمن محاوالت التجريب المستمرة إليجاد
بدائل مبدعة ومبتكرة ،لكن في نظري أن هذا
سوف يفتح األبواب أمام الكثير من المدّعين في
الدخول إلى الحلبة ليتحول األدب إلى مجرد
هزل وتسلية  ،وهذا ما ال نريده بالتأكيد.
التجريب في المسار اإلبداعي مطلوب،
لكن هذا التجريب يعتمد على التفاعلية بين
الكاتب والقارئ (المرسل/المتلقي) بتحويل
ق وإضافة
المتلقي إلى كاتب والكاتب إلى متل ٍ 

صور متحركة واالستعانة بوسائل التواص 
ل
االجتماعي وتحويل النص إلى أكثر من لغوي،
أعتقد أن هذه الظاهرة قد تكون خطيرة وته ّ
شم
ما تبقى من جمال األدب وقدسيته.
متسرعا ،ربما ،وقد
ربما أكون مخطئًا أو
ّ
يضيف هذا التوجه جماليات ال حصر لها
رواد هذه الحركة ،ولكن
إلى النص كما يقول ّ
مبكرا ،لذلك يجب أن نستقبل
الوقت ما زال
ً
هذه« الموضة »بكثير من التحفظ حتى تثبت
العكس .

رواية «طفولتي حتى اآلن» جديد
الكاتب إبراهيم نصر اهلل

«طفولتي حتى اآلن» عنوان رواية جديدة
لألديب الفلسطيني إبراهيم نصر هللا ،صدرت
حديثا ً عن «الدار العربية للعلوم  -ناشرون»
في بيروت ضمن سلسلة مشروع نصر هللا
الروائي «الملهاة الفلسطينية» الذي يضم
روايات« :قناديل ملك الجليل» ،و»زمن
الخيول البيضاء» ،و»طفل الممحاة»،
و»طيور الحذر» ،و»زيتون الشوارع»،
و»أعراس آمنة» ،و»تحت شمس الضحى»،
و»مجرد  2فقط».
جاءت الرواية في  512صفحة ،وتحكي سيرة
ب على مدى 60
كاتبها كجزء من سيرة شع ٍ
عاماً ،عبر قصة حبّ فلسطيني مختلف غير
عابئ بالحروب والفقر والقهر والمخيمات
والشتات الفلسطيني.
وبالرغم من الواقع المؤلم والمرير من جراء
الموت والحصار ،يسرد الكاتب روايته
لتعكس التمسّك باألمل والجمال بأشكاله كلها،
والنضال والكفاح من أجل حماية هذا الجمال
وتخليصه من الواقع القبيح والموحش.

وجاء في مقدمة الرواية التي ّ
خطها الروائي
الرغم
والناقد الفلسطيني فاروق وادي« :على ّ
من أنني قرأت أعمال إبراهيم نصر هللا
الروائيّة كلها ،بال استثناء ،إالّ أن سحر (قناديل
ملك الجليل) ظ ّل طاغيا ً في عقلي ووجداني ،لم
يزاحمها من أعمال إبراهيم السرديّة على هذه
المكانة إال رواية (طفولتي حتى اآلن) ،وهي
عمل ساحر بمواصفات فنيّة إبداعيّة أخرى،
جديدة ومختلفة».
وإبراهيم نصر هللا روائي وشاعر ورسام
فلسطيني األصل من مواليد العاصمة األردنية
ع ّمان  ،1954عاش طفولته وشبابه في مخيم
الوحدات لالجئين الفلسطينيين في ع ّمان،
بدأ حياته العملية معلما ً في المملكة العربية
السعودية ،ثم عمل في مجالَي الصحافة
تفرغ للكتابة.
والثقافة ،وفي عام ّ 2006
لنصر هللا  15ديوانا ً شعريا ً و 22رواية من
ضمنها مشروعه الروائي (الملهاة الفلسطينية)
المكون من  12رواية تغطي أكثر من 250
عاما ً من تاريخ فلسطين الحديث .تُرجمت له
خمس روايات وديوان شعر إلى اإلنجليزية،
وأربعة كتب إلى اإليطالية ،كما تُرجمت له
رواية إلى الدنماركية وأخرى إلى التركية
والفارسية ،كما أقام نصر هللا أربعة معارض
فردية في التصوير ،وأصدر كتابين في
السيرة الذاتية واألدبية :كتاب الكتابة ،والسيرة
الطائرة.
وكاالت

النسخة اإللكترونية  /العدد1321 :
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ٌ
هام نحو الحل
تاريخية
العقد االجتماعي ..خطوة
وتحول ٌ
ّ
برخدان جيان

السورية
الشامل بما يخدم آمال وطموحات الشعوب
ّ

ال شك بأن مسودة العقد االجتماعي التي
طرحتها اإلدارة الذاتية في اآلونة هي تطور
هام ،وإنجاز بالنسبة للشعوب السوريّة التي
قدّمت التضحيات ،وخاضت معارك تاريخية
في مواجهة المخططات التي حاولت خالل
سنوات األزمة السورية النيل من إرادتها،
وعزيمتها ....وخالل هذه الفترة التي تشهد
مناقشات ديمقراطية تنظمها اإلدارات الذاتية
والمدنيّة في مناطق شمال وشرق سوريا
لالطالع على أكبر شريحة مجتمعية وشعبية
المسودة التي تتضمن عدد من البنود
على هذه
ّ
والمواد العامة (المبادئ األساسية ،الحقوق
والحريات ،تنظيم المجتمع ،األحكام العامة)؛
بهدف بلورة رؤية توافقية للعقد االجتماعي
الذي يُشكل المسار الديمقراطي التوافقي
للشعوب السوريّة المتعايشة سلميا ً بما يتناسب
مع تطلعاتها وتضحياتها التي قدمتها خالل
الفترة المنصرمة من سنين األزمة السوريّة،
والدساتير الوضعية التي تخدم الفكر السلطوي
على مر السنوات والعقود التي سبقت تأسيس
اإلدارات الذاتية والمدنية ثم التأسيس لإلدارة
الذاتية لشمال وشرق سوريا كجسم اعتباري
ُمشكل من كافة الشعوب السوريّة التي تحررت
من نير التنظيمات اإلرهابية والمرتزقة بعد
إخالل حكومة دمشق بواجباتها الدستورية
بموجب الدستور السوري الذي تتشدق به
وتستخدمه كورقة سياسية لشرعنة مهامها
وعملياتها العسكرية في عموم األراضي
السوريّة ،أو فشلها على كافة األصعدة في
تأمين متطلبات الشعوب السوريّة والدفاع عنها
بموجب بنوده.
لذلك التأسيس للعقد االجتماعي في شمال وشرق

سوريا هو خطوة تاريخية تُحسب لشعوبها
المناضلة ،بالرغم من االنتقادات الكبيرة من
قِبل أبواق حكومة دمشق والمنصات المأجورة
التابعة للجهات المعادية للتجربة التاريخية
المتمثلة باإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا،
تحول دستوري في
والرافضة أساسا ً ألي
ّ
مناطق شمال وشرق سوريا ،والعمل على
تقويض أي خطوة من شأنها حلحلة األزمة
السوريّة بل إطالق االتهامات والتشكيل بأي
خطوة أو إنجاز تحققه الشعوب السوريّة في
مناطق شمال وشرق سوريا ،!!....إذا ً أهمية
العقد االجتماعي تكمن في تحديد عمل ومهام
اإلدارات الذاتية والمدنية في مناطق شمال
وشرق سوريا من خالله شكل ونظام اإلدارة
في كل منطقة ،وطبيعة عملها وعالقاتها داخليا ً
وخارجياً ،وتبدي من خاللها لرؤيتها السياسية
في ما تشهده البالد في مواكبة لكل التطورات
السياسية والعسكرية واالجتماعية ،ورسم
الخطوط العامة واألساسية للمهام والحقوق
والواجبات للشخصيات االعتبارية ،وحقوق
وواجبات أفراد المجتمع ...إلى جانب عدد من
النسخة اإللكترونية  /العدد1321 :

البنود األساسية والحريات العامة المنصوص
عليها ،والمتوافق عليها من قبل كافة الشعوب
والدول الديمقراطية التي أسست لعقودها
االجتماعية ،ورسمت مسارها بما يخدم آمال
وتطلعات مجتمعاتها وشعوبها.
وبحسب تعريف العقد االجتماعي من خالل
المسودة التي طرحتها اللجنة المعنية بعد نقاش
ّ
مطول من قبل مختصين فهي مجموعة
وإعداد ّ
من القوانين والمواد والبنود التي يتفق عليها
أفراد المجتمع من أجل تنظيم مجتمعهم
بالشكل األمثل والمراد ،بعيدا ً عن الفوضى،
والخروقات ،ولتوفير حياة آمنة ،ومسالمة
للجميع على رقعة جغرافية معينة ،للحد من أي
خروقات ،وأي تجاوزات.
كما ويوضح العقد االجتماعي طبيعة وعالقة
المجتمع مع المجتمعات المجاورة ،ويحدد
واجبات وحقوق كل فرد من أفراد هذا المجتمع
على حد سواء ،ضمن مجتمعه.
ويرى مختصون« ...بأن أهمية صياغة
العقد االجتماعي تهدف الى توسيع نطاقه بما
يراعي خصوصيات ومتطلبات اإلدارات
الذاتية والمدنية ،ويؤسس لخطوة ديمقراطية
متقدمة تراعي اندماج مناطق عدة في شمال
وشرق سوريا ضمن هيكلية اإلدارة الذاتية
لشمال وشرق سوريا بعد االنتصار التاريخي
الذي حققته قوات سوريا الديمقراطية في آخر
معاقله في الباغوز (ريف دير الزور الشرقي)،
وبالرغم من وجود ميثاق لإلدارة الذاتية لشمال
وشرق سوريا ُمستمد من العقد االجتماعي
الذي أعلنت من خالله اإلدارة الذاتية ضمن
المقاطعات الثالث (الجزيرة ،كوباني ،عفرين)
عام  ،2014إال أنها تبحث اليوم تعديل صياغة
العقد وإقراره من جديد لكامل مناطقها».
ظهرت بوادر الحاجة لتعديل وإعادة صياغة

العقد االجتماعي ،مع توسع المناطق التي
حررتها قوات سوريا الديمقراطية من مرتزقة
داعش كما ذكرنا آنفاً ،ورغبة أبناء المناطق
المحررة باالقتداء بنموذج اإلدارة الذاتية في
المقاطعات الثالث ،ومع ازدياد المجالس
المدنية واإلدارات في تلك الجغرافية ،وال سيما
بعد عقد مجلس سوريا الديمقراطية لسلسلة
اجتماعات جماهيرية موسّعة في شمال وشرق
سوريا.
وشغل ضرورة إعادة صياغة العقد االجتماعي،
أحد أهم المخرجات التي أقرها مجلس سوريا
الديمقراطية في مؤتمره الوطني ألبناء الجزيرة
عقد في ( /25تشرين الثاني
والفرات الذي ُ
2020م) ،بعد أن انتهى من ورشاته الحوارية
واجتماعاته الموسعة في الداخل والخارج،
مع ممثلين عن القوى واألحزاب السياسية،
وشخصيات مستقلة ،وشيوخ ووجهاء العشائر.
وتنفيذا ً لمخرجات المؤتمر الوطني ألبناء
الجزيرة والفرات ،قرر المجلس العام في
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إعادة
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شيخ عشيرة النعيم بالطبقة :تضامن شعوبنا ضد المحتل
التركي يؤكد وحدة النسيج السوري
د شيخ عشيرة النعيم في مدينة الطبقة على قوة ووحدة الشعوب في شمال وشرق سوريا ،موضح ًا التوافق والتالحم
الطبقة  /عمر الفارس  -أك َ
الكردي والعربي التاريخي ضد االحتالل العثماني في وقفة تؤكد وحدة المصير المشترك للشعوب كافة.
استهداف العشائر العربية وإقناعهم بأفكار
محرضة تثير الفتن والنزاع بين الشعوب في
المنطقة ،محاولين بذلك زرع االقتتال الداخلي،
وإضعاف المجتمع ،لكن سرعان ما رد أهالي
شمال وشرق سوريا على تلك المخططات،
والمؤامرات ،بالرفض ،وبتضامن شعوب
المنطقة كلها ضد ذلك الفكر الهدام ،وذلك
للوعي الكبير التي تتمتع به شعوب المنطقة
كلها ،من خالل إيمانهم بوحدة النسيج السوري
التاريخي.

تالحم تاريخي بني شعوب سوريا

صياغة العقد االجتماعي ،وش ّكل المجلس لجنة
مصغرة مؤلفة من  30شخصاً ،في اجتماعه
عقد في ( /15تموز 2021م) ،إلعادة
الذي ُ
صياغته ،ومناقشة بنوده ضمن لجنة موسعة
مؤلفة من 158عضوا ً وعضوة ،ليكون فيما
بعد بمثابة ميثاق رئيس ،ونقطة لبناء القوانين
المستقبلية للمؤسسات ،واإلدارات ومختلف
الشرائح الشعبية والمجتمعية.
وكان من الضروري الخروج بهذا القرار تلبيةً
لمخرجات المؤتمر الوطني ألبناء الجزيرة
والفرات ،ولتفادي األخطاء التي ظهرت في
الميثاق الذي أ ُ ِعدَّ على عجالة في ظل ما كانت
تمر به المنطقة لدى تأسيس اإلدارة الذاتية
لشمال وشرق سوريا ،ويضم العقد االجتماعي
الذي تعاد صياغته ،إلى جانب ديباجة العقد
أربعة أبواب رئيسة هي «المبادئ األساسية،
الحقوق والحريات ،تنظيم المجتمع ،األحكام
العامة» ،ويتفرع عن األبواب األربعة الرئيسة
 93مادة حول «شكل ونظام إدارة شمال
وشرق سوريا ،وهيكلية مؤسساتها ،وآلية
تنظيم المجتمع واالنتخابات ،ورؤيتها لمجتمع
شمال وشرق سوريا بمختلف مكوناته ،في
حين يراعي العقد االجتماعي موقف الشعوب
السوريّة في مناطق شمال وشرق سوريا حيال
مستقبل سوريا ،ورؤيته لألحزاب والتنظيمات
السياسية ،واللغات المعتمدة ،والمرأة ،ورؤيته
لحضارة وثقافة المنطقة ،والدفاع ،والبيئة
واالقتصاد ،والتربية والتعليم ،والرقابة وآلية
المعالجة ،في حيث يُراعي العقد تمثيل مختلف
الشعوب ،وهناك توافق كبير على حقوق
جميع الشعوب ،بدءا ً من الديباجة وصوالً
للبند األخير ،وهناك مراعاة لحقوق جميع
المكونات ،وثقافتهم ،ومشاركتهم ضمن نظام
اإلدارة ،وهيكلياتها».
وعملت اللجنة المصغرة المؤلفة من 30
عضوا ً وعضوة ،على مدار خمسة أشهر منذ
تأسيسها على إعادة صياغة العقد االجتماعي،
الذي كان ُمعدا ً كميثاق للمجلس العام لإلدارة
الذاتية ،والذي اعتبرته الخطوة األولى في
إعادة صياغة العقد ووصوالً الى بلورة
للعقد بعد نقاشات جماهيرية وشعبية في كافة
اإلدارات الذاتية والمدنية لمناطق شمال وشرق
سوريا الزالت جارية حتى اآلن في مختلف
مناطق اإلدارات الذاتية والمدنية في شمال
وشرق سوريا.
وفي الحادي عشر من كانون األول2021/
دخلت إعادة صياغة العقد االجتماعي مرحلتها

الثانية ،عندما بدأت اللجنة ال ُمصغرة بطرح
آخر ما صاغته ،على اللجنة الموسعة المؤلفة
من  158عضوا ً وعضوة ،من «عرب،
كرد ،سريان ،شركس ،أرمن ،شيشان....،
وغيرها باإلضافة لممثلين عن اإلدارة الذاتية
لشمال وشرق سوريا ،واألحزاب السياسية،
والتنظيمات النسوية ،والشبابية ،وحقوقيين،
ومؤسسات المجتمع المدني وفعاليات مجتمعية
وشعبية متفرقة في المنطقة.
وشهدت المرحلة الثانية والتي جاءت بعد انعقاد
أربع جلسات خالل أشهر (كانون األول 2021ـ
وصفت
كانون الثاني ـ شباط  ،)2022والتي ِ
بحسب معنيين بأنها «األصعب» من بين
المراحل السابقة والقادمة ،في جلساتها األربع
كونها تضمنت نقاشات مستفيضة حول بعض
المصطلحات ،والتسميات ،والبنود والمواد

عليه ،وإبداء اآلراء بخصوص مضمونه،
ومحتوياته بما يتناسب مع تطلعات كافة أفراد
الشعوب السورية لتحقيق آمالهم المنشودة عبره
كمسار ديمقراطي يضمن حقوق وواجبات
األفراد والجماعات والشعوب المتواجدة في
مناطق شمال وشرق سوريا ،ويؤسس كنموذج
ومنطلق لعقد اجتماعي لكافة السوريين على
كامل التراب السوري».
مسودة العقد االجتماعي
وعقب طرح ومناقشة ّ
في المرحلة الجديدة ،ستعاود اللجنة الموسّعة
االجتماع في جلسة أخرى لمناقشة ما تقدم
خالل الطرح ،وستنتهي تلك الجلسة بالخروج
بالصيغة النهائية ُمرفقة باآلراء والمقترحات
إلى المجلس العام لإلدارة الذاتية للمصادقة
عليه ،والتي ستكون المرحلة األخيرة العتماد
الصياغة النهائية للعقد االجتماعي للسير عليه

السنة الحادية عشرة  -العدد 1321
اإلثنين  2أيار 2022

يسعى االحتالل التركي ،وأتباعه في زرع
الفتن بين الشعوب في شمال وشرق سوريا،
وخاصةً التحريض بين الكرد والعرب،
وذلك عبر تجنيد عمالئهم لخلق هذه الفتن،
وفي محاولة منه استقطاب وجهاء وشيوخ

العشائر لقبول الفكر التركي ،والعمل تحت
ألوية تركية ،أو قبول فكر مرتزقة تابعين له،
لضمهم مستقبال لصف االحتالل التركي  ،فقد
عمل االحتالل التركي ومرتزقته ،منذ احتالله
بعض المناطق في شمال وشرق سوريا ،على

وفي هذا الصدد التقت صحيفتنا «روناهي»
بشيخ عشيرة النعيم في مدينة الطبقة «عبد
الرحيم الجدوع» ليحدثنا عن ذلك« :التوافق
والتالحم بين شعوب سوريا حاضر ،وموجود
في نسيجها وبعدها التاريخي منذ األزل،
والمثال األكبر على ذلك هو وقوف الشعوب
كلها جنبا ً إلى جنب بوجه االحتالل التركي
الطامع في خيرات سوريا ،والعراق ،وقدمت
الشعوب العربية ،والكردية ،والسريانية،
واألرمنية مئات الشهداء ضد الهجمات التركية

المتعددة ،مؤكدين فكرة وحدة وتالحم ،وأخوة
الشعوب تكون في وحدة المصير المشترك».
ويوضح بكالمه« :الجهات الخارجية المعادية،
وعلى رأسها تركيا تسعى دوما ً إلى زرع
الفتن ،وخلق حالة عدم االستقرار في شمال
وشرق سوريا ،كما فعلت في العراق ،التي
تدور فيه األفكار الطائفية ،ما جعلته عرضة
لالقتتال والتناحر والتقاسم ،وهذا هو السالح
الخطير الذي تستعملهُ الدول المعادية،
واالستعمارية ،بهدف زرع االقتتال العرقي،
واإلثني والطائفي ،الذي يولد الخراب في أي
مكان يحل فيه».

تأكيد مفاهيم وحدة املصري
ويشير شيخ عشيرة النعيم ،عبد الرحيم
الجدوع :إن اإلدارة الذاتية ،ومنذ تأسيسها
سعت إلى تعزيز التالحم ،والتكاتف بين
َ
الشعوب في شمال وشرق وسوريا ،وذلك
عبر عقد االجتماعات السياسية ،والجماهيرية،
التي شارك فيها الجميع ،ذلك لتأكيد حقهم في
الرأي السياسي ،والقرار للوصول إلى الحوار
السوري  -السوري المشترك».

التوافق الكردي العريب تاريخي
متأصل
ّ
وعن التالحم العربي ،والكردي ،يبين الجدوع
في ختام حديث ِه :إن بين الشعبين العربي والكردي
عالقة تاريخية قيمة ،لها جذورها منذ القدم،
وتربطهم عالقة قرابة قوية ،ورابطة اختالط
أنساب ،وكما يقول العرب ،بيننا وبين أخوتنا
الكرد روابط دم قوية ،وال تستطيع أي دولة
ضرب تلك العالقة ،وإحداث الفجوات فيها،
فهي باقية تاريخيا ً وحاضراً ،وهم يواجهون
مع القوات الديمقراطية االحتالل التركي ،كما
وقف الكرد والعرب جنبا ً إلى جنب في الخنادق
المشتركة ضد االحتالل الفرنسي ،والعثماني
تاريخياً ،وحتى في وقتنا الراهن ،وبعد الهجوم
الفاشي ،الذي شنتهُ دولة االحتالل التركي على
مناطق الدفاع المشروع ،تُثبت هذه العالقات
التاريخية وجودها من خالل االنتفاضة الشعبية
المشتركة ،التي شارك فيها الكرد والعرب
لدعم مقاومة قوات الكريال في وجه االستبداد
التركي ،ألن القضية هي قضية شاملة ،وتشمل
الشعوب كافة».

ذوو المعتقلين السياسيين يستنكرون جرائم دولة االحتالل التركي بحق أبنائهم
استنكر ذوو المعتقلين السياسيين في سجون
االحتالل التركي الجرائم المرتكبة بحق
أبنائهم ،مطالبين المجتمع الدولي ،ومنظماته
الحقوقية بالتحقيق في هذه الجرائم ،التي تجري
في ظروف غامضة ،وتقديم دولة االحتالل
التركي إلى محكمة العدل الدولية.
تجمع العشرات من ذوي المعتقلين السياسيين
في السجون التركية أمام مركز مجلس عوائل
الشهداء إلقليم عفرين ،الواقع في قرية تل قراح
بمقاطعة الشهباء ،لإلدالء ببيان ،استنكروا
فيه جرائم االحتالل التركي بحق أبنائهم في
سجونها.
قرئ البيان باللغتين العربية والكردية ،وقد

قرأته باللغة العربية عضوة مجلس عوائل
الشهداء لمقاطعة عفرين ،ذكية يوسف ،أما
عضوة لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي إلقليم
عفرين ،تكوشين بالل ،فقد قرأته باللغة الكردية.
فيما أدلى ذوو المعتقلين في مدينة حلب ،ببيان،
قرئ من قبل والدة الشهيد آالن ،رمزية إبراهيم
صالح ،عضوة مكتب المرأة بمجلس عوائل
الشهداء بمدينة حلب ،وبحضور العشرات من
عوائل المعتقلين والشهداء ،وذلك أمام مجلس
عوائل الشهداء الواقع بالقسم الغربي من حي
الشيخ مقصود.
وجاء في نص البيان المشترك« :األمم تتوجه
نحو بناء الديمقراطية العصرية ،وتناضل

من أجل حماية حقوق اإلنسان ،بينما تتحول
األنظمة الراعية لإلرهاب إلى وحوش برية
لقتل اإلنسان ،فمنذ انطالق ثورة الحرية
الكردستانية ،تحاول األنظمة الحاكمة ،وفي
مقدمتها النظام التركي ومرتزقته النيل من
إرادة شعبنا في المقاومة ،وفرض االستسالم
على عشرات اآلالف من أبنائنا المناضلين
الثوار السياسيين ،والحقوقيين ،واإلعالميين،
والنواب ،والمدنيين األبرياء المعتقلين في
سجونها ،وفي سجون مرتزقتها في سوريا،
وتمارس عليهم أقسى أنواع االنتهاكات ،ما
تسبب في تفشي األمراض المزمنة بينهم،
واستشهاد العشرات منهم بظروف غامضة».

وأضاف البيان« :نحن أمهات المعتقلين
نعدّ الصمت الدولي بمثابة تقديم الدعم لهذه
األنظمة ،ولهذه العقلية التي تعيق عملية السالم
في المنطقة».
ونوه البيان« :من مناطق عفرين والشهباء،
ّ
ساحتي مقاومة العصر ،نحن أهالي المعتقلين،
ومن المكونات كلها ،ندين ،ونستنكر بشدة هذه
االنتهاكات ،والجرائم ،التي تقوم بها هذه القوى
وأعوانها ضدنا ،وضد أبنائنا المقاومين في
السجون».
داعيا ً البيان المجتمع الدولي ،والمنظمات
الحقوقية في العالم للضغط على هذه األنظمة،
وعلى أعوانها بالكف عن هذه االنتهاكات،

والممارسات الال أخالقية المنافية للمقاييس،
والمواثيق الدولية المعاصرة ،كما طالب البيان
التحقيق في هذه الجرائم ،وتقديم مرتكبيها إلى
محكمة العدل الدولية.
لينتهي البيان بترديد الشعارات التي تحيي
مقاومة السجون.
وكالة هاوار

لبنان ...الهيئة المشرفة على االنتخابات تتوقع انتهاكات وشراء أصوات

ال ُمدرجة في مسودة العقد االجتماعي ال ُمعاد
صياغتها ،وتم ّخض عنها توافق المكونات في
الدرجة األولى ،وموافقة المشاركين باإلجماع
على الصيغة النهائية للعقد المعاد صياغته،
والدخول للمرحلة الثالثة من إعادة الصياغة.
وبحسب معنيين في لجنة صياغة مسودة العقد
االجتماعي فإن مرحلة جديدة توصلت لها
اللجنة المعنية بعد النقاشات المطولة ،وطرح
بنود ومواد العقد االجتماعي ،والمصطلحات
المطروحة والتي يتضمنها حيث تشمل هذه
المرحلة طرح ومناقشة هذا العقد على أكبر قدر
وعدد ممكن من الشرائح المجتمع في مناطق
اإلدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق
سوريا ،باإلضافة الى المؤسسات والمجالس
واإلدارات المتواجدة في المنطقة ،لالطالع

كمسار ديمقراطي للشعوب السوريّة في مناطق
شمال وشرق سوريا.
ويرى معنيون في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق
سوريا بأن إقرار العقد االجتماعي والمصادقة
عليه من قبل المجلس العام في اإلدارة الذاتية
التي تمثل الشعوب السوريّة في هذه البقعة
الجغرافية هو ضمان للحقوق والحريات،
وتطبيق للديمقراطية لكافة الشعوب السوريّة
المتعايشة في مناطق شمال وشرق سوريا،
تحول مهم وتاريخي لحل
وسيدفع المنطقة نحو ّ
األزمة السوريّة كونه سيصبح نموذج متطور
للشعوب السوريّة التي عاشت لسنوات ،وعقود
عدة تُعاني التهميش عبر دساتير وضعية تخدم
السلطة واألنظمة المتعاقبة.

رافق رئيس هيئة اإلشراف على االنتخابات في
لبنان ،نديم عبد الملك الصحفيين هذا األسبوع
وهم يغادرون مكتبه ،ونزل معهم بضعة
طوابق ،وهو يضيء لهم الطريق من مصباح
هاتفه المحمول.
ذلك ألن الترشيد البالغ في الطاقة ،يعني أن
المصعد واإلضاءة مطفآن مثل باقي أنحاء
البالد ،وهو مجرد عرض من أعراض
أمراض اقتصادية ،وانهيار دفع بأكثر من ثالثة
أرباع المواطنين في هاوية الفقر.
وقبل أقل من ثالثة أسابيع من االنتخابات
التشريعية اللبنانية ،يشعر القاضي المتقاعد
رئيس الهيئة عبد الملك ( 80عاماً) بالقلق
مما تعنيه األزمة فيما يتعلق بنزاهة العملية
االنتخابية.
وقال :إن فريقه ال يضم عددا ً كافيا ً لإلشراف
بشكل مناسب على التصويت ،ويمكن بسهولة
شراء أصوات ،والمرشحون الذين لديهم المزيد
موقفهم أقوى بكثير.
وقال عبد الملك« :هذه االنتخابات سيكون
فيها مخالفات ،وأكرر سنعمل ضمن إمكاناتنا،
ووسائل العمل ،التي لدينا ووفقا ً للصالحيات
المنصوصة لنا بالقانون سنقوم بواجبنا ،وأكثر
من هذا ،ماذا نفعل؟».

وتسببت األزمة المالية الطاحنة ،التي يشهدها
لبنان في خسارة الليرة  90في المائة من قيمتها
منذ  2019وأصبح المواطنون عاجزين عن
الوصول لودائعهم بالعملة الصعبة ،والتصرف
فيها األمر ،الذي أثر على قطاعات المجتمع
كلها.
وستكون االنتخابات أول فرصة منذ ذلك الحين
الختيار نواب في ظل اإلحساس بالمرارة على
نطاق واسع إزاء القيادات السياسية ،والشعور
باليأس بعد ما حدث للبالد.
ويشعر بعض مراقبي االنتخابات بالقلق ،من
أن المرشحين سيتمكنون من تأمين األصوات
لصالحهم من خالل توزيع الغذاء والوقود،
واالحتياجات األساسية األخرى ،التي لم تعد
ضمن قدرة الكثيرين.
وقال عبد الملك« :نزاهة االنتخابات أكثر شيء
سيؤثر عليها شراء الضمائر ...وهذا بكل أسف
اليوم مع تدني الحالة االقتصادية ،وأغلبية
الشعب اللبناني ...تحت خط الفقر ،شراء الذمم
سيكون على قدم وساق ،وهناك أناس كثر
سيبيعون أصواتهم ،هذه آفة ستضرب نزاهة
االنتخابات وشفافيتها وعدالتها».
وأضاف :أنه يتوقع حدوث مخالفات في العملية
االنتخابية أكثر من التي شهدها تصويت

 ،2018لكن ليس بإمكان هذه المخالفات فعل
الكثير مع قلة التمويل ،وإجهاد الموظفين،
والصالحيات المحدودة.
تلك الظاهرة ليست جديدة ،إذ رصد مراقبون
من االتحاد األوروبي ،انتشروا في لبنان
خالل االنتخابات البرلمانية السابقة في 2018
وجود مؤسسات خيرية لها صالت بمرشحين،
وحشدت لهم الدعم بتقديم الرعاية الصحية،
وخدمات أخرى وهو ما «يعادل شراء
األصوات».

انتخابات لبنان
ومع اقترب موعد االنتخابات النيابية ،ومع
ذلك لم يحسم عدد من اللبنانيين خيار مشاركتهم
في هذه العملية الديمقراطية ،أو الجهة التي

سيقترعون لها ،حيث بلغت نسبتهم 40
بالمائة ،حسب استطالع للرأي أجرته «الدولية
للمعلومات».
لكن مع تزايد المحتاجين ،فمن المتوقع أن يزيد
اعتماد الناخبين على مثل تلك الخدمات.
وقالت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية
االنتخابات هذا األسبوع :إنها رصدت بالفعل
مرشحين أو من يرتبطون بهم ،وهم يوزعون
قسائم طعام في بيروت ،ويقدمون خدمات
صحية في مناطق إلى الشرق ،ويتبرعون
بمولدات كهربائية لمدارس في الجنوب.
واتساع نطاق الفقر يعني أن المرشحين بينهم
فروق شاسعة فيما يتعلق بإمكانات إدارة
الحمالت االنتخابية.
وقال عبد الملك« :المرشح الغني هو من يدير
معركته ،والمرشح الفقير ما لن يكون قادرا ً
بمهام معركته االنتخابية ،وهذا مثل صارخ
على عدم المساواة في االنتخابات».

«العني بصرية واليد قصرية»
ويترأس هيئة اإلشراف على االنتخابات
سست بموجب قانون
نديم عبد الملك ،التي أ ُ ِ ّ

االنتخابات لعام  .2017ومهمة أعضائها
األحد عشر ،مراقبة الحمالت االنتخابية
لضمان النزاهة ،والعدالة ،وااللتزام بالحد
األقصى للميزانية ،لكن ليس بوسع الهيئة
معاقبة المخالفين بشكل مباشر.
لكن بوسعها بدالً من ذلك أن ترفع شكاوى
لمحكمة خاصة باإلعالم أو للنائب العام ،مع
ذلك قال عبد الملك :إن تلك الشكاوى لم تسفر
عن شيء في انتخابات  ،2018التي كان
يشرف عليها أيضاً.
وعقب ذلك التصويت السابق ،أوصت الهيئة
بعدد من اإلصالحات :منها تحويلها لكيان
قانوني ،ومنحها ميزانية مستقلة عن وزارة
الداخلية ،حتى تعمل باستقالل تام مالي
وإداري ،وفقا ً لما قاله عبد الملك.
لكن تلك اإلصالحات لم تطبق أبداً ،ثم حلت
األزمة المالية ،وأعلن لبنان عجزه عن سداد
الديون السيادية في آذار  2020وتواجه
الحكومة صعوبات في توفير االحتياجات
األساسية للمواطنين.
وحتى مكتب عبد الملك نفسه نادرا ً ما تتوفر
فيه الكهرباء من الشبكة العامة ،ويعتمد على
مولد خاص.
وكاالت
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كلما ازدادت هجمات الدولة التركية يجب على
الكرد أن يتحدوا

رؤوف قره قوجان
تستمر الهجمات على مناطق الدفاع المشروع،
ولن يكون هذا الهجوم هو األول ،أو األخير
للدولة التركية المحتلة ،ستستمر النزاعات
العسكرية في الملف الكردي ،إلى أن يتم
اختيار الحل الديمقراطي ،واالعتراف بالحقوق
األساسية وإيجاد حل لنشر السالم.
تشن الدولة التركية حربا ً مستمرة منذ خمسين
عاما ً ضد نضال الحرية للشعب الكردي ،نتيجة
حرب شنيعة من قبل الفاشية.
حدثت الكثير من االنهيارات ،ودفع الكرد ثمنا ً
باهظاً ،إن الدولة التركية ،والتي دفعت الكثير
في هذه الحرب ،تسعى اآلن وبطريقة منظمة
إلى القضاء على األقليات وعلى الكرد؛ ألن
أساس قومي.
الدولة التركية بنت نفسها على
ٍ
قضت الدولة التركية بسهولة على األقليات،
والمعتقدات على أراضيها ،ففي / 24نيسان/

لقد جاء دور اإلبادة على الكرد ،إنهم يضعون
الكرد هدفا ً لسياسات اإلبادة ،ولكي يحافظ الكرد
على وجودهم ،يُبدون اليوم أكبر المقاومة في
تاريخهم ،إنهم يحاربون ضد الناتو ،وتقنياته
المتطورة ،التي تستخدمها الدولة التركية
الفاشية ،وألن الملف الكردي لم يحل بعد ،فإن
النزاع معقد كثيراً ،إن الكرد يشكلون مشكلة
كونية للقوى الدولية ،التي تتقاسم حساباتها
على أرضهم.
إن هدف الهجمات على مناطق الدفاع
المشروع ،وروج آفا ،وشنكال ،هو القضاء
على الكرد ،وهو الشعب األخير ،الذي يسعون
إلى القضاء عليه ،ولذلك فإن الهجوم الفكري
واإلعالمي أوسع من الهجوم العسكري،
ألنهم يعلمون إذا لم يتم القضاء على PKK
فلن يستطيعوا القضاء على الشعب الكردي،
لذلك فإنهم يشنون هجمات واسعة عليه في كل
مكان يتواجد فيه على األراضي الكردية ،فإنهم
يريدون ترك الكرد بال قائد وتنظيم ،وعلى
أساس هذه الحقيقة تحولت عملية تصفية الشعب
الكردي ،والتي بدأت بالمؤامرة الدولية ،إلى
عملية تصفية  PKKوهدفهم ترك الكرد بال
تنظيم.

من خيانة هارباكوس إىل خيانة
الربزاين
عام  1915قامت تركيا بمجزرة إبادة بحق
األرمن ،فقد احتج وزير الداخلية التركية
مولود ضد أشخاص انتقدوا مجزرة األرمن،
وقد واجه اإليزيديون والسريان سياسة اإلبادة
أيضاً ،ولم يتوقف يوما ً التهجير وفي كل وقت
تمارس الدولة التركية المجازر والضغط على
األقليات القومية ،وقد أصبحت ذهنية األتراك
بطريقة القتل والتهجير كارثية على رأس
الشعوب التي تقطن األناضول.

نواجه اليوم حرباً خاصة واسعة

ال يمكن مغفرة خيانة عائلة البرزاني ،إن
أيديهم ملطخة بدماء الكرد ،وتصب هذه الخيانة
في مصالحهم الشخصية والعائلية ،فهذه خيانة
كبيرة بحق الكرد ،ومطلب إسرائيل بتشكيل
كردستان صغيرة بيد البرزانيين ،وجمع الكرد
فيها ،كل هذه األفعال تهدف إلى تصفية ،PKK
إن المرحلة التي يطمح اإلسرائيليون للوصول
إليها مع البرزانيين هي إبادة الكرد.
إن خيانة الكرد تمتد من وقت ماد برسان ،أول
خيانة للكرد ،كان االنقالب الذي أنحى شاه
الميديين عن الحكم ،نتيجة خيانة هارباكو،
وسلمت السلطة وقتذاك إلى ميرزا فراس

شكرو كديك
تعيش السلطة الفاشية لحزبي العدالة والتنمية،
والحركة القومية أسوأ مراحلها ،إنها في
المراحل األخيرة من سلطتها الطويلة ،إذ
أصبح زعماء األحزاب المعارضة يتحدثون
بحدّةٍ أكبر بعض الشيء ،يتزايد االستياء ضد
النظام األحادي (حتّى ولو لم يكن بالمستوى
المطلوب) ،كما تتزايد ردود الفعل ،وتصبح
أكثر وضوحاً ،يتراجع الجمهور عن صمته
ويش ّكلون خطرا ً على السلطة.
وبغض النظر عن مدى كسر الصمت
ّ
االجتماعي ،فإنه ال يزال غير كافٍ  ،ينبغي
رفع الصوت للدرجة التي ترعب األحزاب
السياسية! « الصوت هو أكثر ما تهابه
شخص واحد صوته
الفاشية» ،حتّى لو أخرج
ٌ
المعارض في المكان والوقت المناسب ،فإنه
سيكون كافيا ً إلسقاط السلطة ،كما حصل مع
رئيس رومانيا السابق ،نيكوالي جافوشسكو،
ورمي بالرصاص،
لقد اُتّهم باالستبداد والخيانة ُ
وأردوغان أيضا ً ارتكب ما يكفي من هذه
الجرائم.
للمرة األخيرة
أراد جافوشسكو مخاطبة الشعب ّ
لتصمد قوته الحساسة ،دعا الشعب إلى التجمع
في ساحة بوكرش ،امتألت الساحة ،وأمر
بأن يقوم من ال يستطيع الحضور إلى هناك
بمشاهدته على الفضائيات ،في البداية كان كل
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ومضات

في
اإلرهاب
الرأسمالي
صالح الدين مسلم

كورس ،فقد لعبت الخيانات الداخلية بين
الكرد دورا ً كبيرا ً في إفشال ثورات الكرد في
الفترات األخيرة ،واآلن البرزاني هو مثال
الخيانة األخيرة للكرد ،وإن تاريخ البرزانيين
مليء بالمؤامرات والخيانات ،إنهم يعدون
باشور كردستان ملكا ً لهم ،وال يسمحون بتنفيذ
سياسات مختلفة فيها ،لم يترددوا يوما ً بسفك
دماء الكرد في خدمة مصالح الخارج ،وإن
عالقتهم مع الدولة التركية عالقة مركزية
ترتكز على أساس الخيانة ،إنهم يخدمون
تركيا ،ويتبعون السياسة التركية للقضاء على
الكرد ،إنهم يقدمون مكتسبات الكرد كلها إلى
األتراك ،إن قول خليفة علي بما معناه «ليس
هناك خوف أكبر من العقل الناقص» هذا القول
يشرح بوضوح وضع البرزانيين.

الحرب األكرث اختالفاً يف تاريخ
الكرد
إن حركة الحرية الكردية تبدي مقاومة شرسة،
وتخوض حرب الكرامة بإمكانات قليلة ،وإن
المقاومة البطولية للكريال تستحق تقديرا ً كبيراً،
وإن الكريال تقاوم ضد ثاني قوة في الناتو،
تثن الهجمات وأنواع األسلحة المستخدمة
ولم ِ
ضد الكريال عزمها وإصرارها في النضال

والمقاومة ضد الدولة التركية الفاشية؛ ألنها
صاحبة حق وإرادة ،إنها تتبنّى مبادرة درب
«اإلنسان هو التقنية األكبر ،اإلنسان مثاالً عن
الكون» إن مقاتلي كريال الحرية يحاربون في
درب الحرية بقيادة فكر القائد أوجالن.

إن تأهب الشعب فإن االنتصار
محتوم
إذا قام الشعب الكردي بقلب الساحات كلها إلى
ساحات حرب ،فإن هذه الحرب ستكون الحرب
األخيرة للكرد ،إذا كان هناك رد على العدو
في كل مكان ،يوجد فيه ،فإن االنتصار محتم
للكرد ،وكلما هاجمت الدولة التركية فيجب
على الكرد أن يتحدوا ،وباألخص الشبيبة
فإنهم قادرون على تغيير نتائج هذه الحرب
بعملياتهم ،من أجل أن ينهزم العدو ،والقوى
المتواطئة معه ،في هذه الحرب على الشبيبة
االنضمام إلى العملية بروح النفير العام ،كما
أن وقوفهم بجانب الكريال في هذه الحرب
واجب وطني ،االنتصار سيكون محتوماً ،إذا
قال الشعب :إن هذا الوقت وقت الحساب ،وأن
ينتفض من أجل االنتقام.

حتّ ى نفحة واحدة من الشجاعة تكفي لإلسقاط
شيء جيداً ،وكان خطابه يُقاطع بالتصفيق،
وكان يواصل حديثه بثق ٍة كبيرة ،ثم ارتفعت
وتحولت
الصيحات المعارضة في الساحة،
ّ
التصفيقات لحجارة ،لم يتم ّكن جافوشسكو من
إيجاد مخرج ،ولم يكن هناك أحد لمساعدته،
وكانت النتيجة مأساوية ،بدأ إطالق الرصاص
الحي ،ويُقالّ :
أن أحد مطلقي الرصاص كان
من أقرب رجاله.
ً
ً
يشهد الديكتاتور أردوغان وضعا مماثال ،ال
ب يمنع سقوطه ،فنفحة شجاع ٍة
وجود ألي سب ٍ
واحدة قادرة على إسقاطه ،فعندما تتو ّحد ثورية
جيل  ،1968روح مقاومة غيزي ،شغف
حرية حركة التحرر الكردستانية ،إصرار
ي
النضال واإلرادة التي تمثلها ،فلن يتمكن أ ّ
ديكتاتور من إنقاذ نفسه.
ّ
إن هجوم الديكتاتور الفاشي أردوغان على
مناطق الدفاع المشروع سيكون أزمته
األخيرة ،وإن كان يرى فيها الخالص ،فهذا
خطأ ٌ كبير ،إنّه يستولي على الغاز والنفط من
باشور كردستان بالتحالف مع عائلة البرزاني،
ويستغل الفوضى القائمة بالهجوم على حزب
العمال الكردستاني ،ال يمكن إليران ،أو
العراق أو القوى األخرى تجاهل السياسات
التركية المنافقة ،المخادعة والكاذبة ،إذ
انتهى عهد السياسة القائمة على دماء الشعب
الكردي ،يخوض الكرد حربهم النهائية،
ستُفشل السياسات االحتاللية في الخنادق
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العميقة في زاب وآفاشين ،ومناطق الدفاع
ستثبت المقاومة التاريخية لحزب
المشروعُ ،
العمال الكردستاني ذلك مجدداً،
ّ
إن الكرد هم المعارضون الرئيسيون،
والمنظمون للسلطة الفاشية ،ففي الوقت الذي
يسود فيه الصمت ،اليأس ،والتشاؤم والخوف،
ويتعرض فيه الشعب لالعتقال ،أصبحت
حركة التحرر بالنسبة للمجتمع مصدرا ً
للمقاومة ،وليس هذا فحسب ،فقد حدّدت
في الوقت ذاته القدر السياسي التركي ،من
المؤكد ّ
أن المعارضة تركت بالنضال الخامل
العمل لالنتخابات ،لن تفوز في االنتخابات
بدون الكردّ ،
إن السياسة تتطلب الجدية ،لن
يستطيعوا التحرر من أردوغان بدون الكرد،
إعطاء الوعود الفارغة رغم معرفة هذه
الحقيقة سيجعلها تخسر ،ستُجبر على مواجهة
الحقيقة الكردية طالما ّ
أن الفوز باالنتخابات لن
يتحقق دونهم.
ً
ً
سيلعب الكرد دورا بارزا في إسقاط أردوغان،
وبغض النظر عن إعالنه عن بعض

االنتصارات الكاذبة ،فإن الحقيقة مختلفة،
والتاريخ الذي نشهده اليوم شاهد على هذا،
ومقاومة زاب وآفاشين هي أكبر مثال مادي ٍ
لهذا التاريخ ،إذ يتم خوض الحرب في ظ ّل
ظروف ال مثيل لها ،إذ تتفوق روح االنتفاضة
للكريال ،اإلرادة ،القوة المعنوية واألخالقية
على تقنية الحرب الحديثة ،القصف الجوي
والبري العنيف ،وإذا كان التاريخ ي ّ
ُسطر
مقاومة الكريال ضد أكثر األساليب االحتاللية
رهبةً في الجبال ،وضد التواطؤ ،فإن هذه
المقاومة تش ّكل إلهاما ً للجميع.
كان شهر آذار حافالً باالحتجاجات الجماهيرية،
وأُظهر ردّ فع ٍل حازم ،استقبل نوروز بهذه
الروح ،وسيكون أيار استمرارا ً لهذا ،استنفرت
المقاومة الجارية في مناطق الدفاع المشروع
الشعب الكردستاني بأكمله ،إذ تتو ّجه األمهات
نحو الحدود في باكور ،وتتزايد االحتجاجات
في باشور ،والجمهور في أوروبا أيضا ً يحتج،
كل هذه المقاومات قيّمة ،ويجب تصعيدها،
تلعب الشبيبة الثورية دورا ً كبيراً ،يستطيعون
من خالل الفعاليات المشتركة تطوير أساليب
أكثر قوةً ،وإضعاف معنويات العدو ،لو اتّحد
النضال المشترك بين الكريال ،والشعب أكثر
فإن شمس حريتنا ستشرق ،وسنحتفل بالعيد
القومي كشعب ،اقترب يوم انتهاء إمبراطورية
الظلم أكثر من أي وق ٍ
ت مضى ،نحن نشهد
نوروزا ً جديداً.

يقول جون ستيل جوردون« :تع ّد احلروب –
عموما ً – محركات التطوير التكنولوجي،
خصوصا تلك احلروب األعظم في التاريخ،
ً
احلرب العاملية األولى ،واحلرب العاملية
الثانية.
آتيا ال
صحيح أ ّن
ّ
التطور التقني كان ً
وبغض النظر عن ذلك ،لكن احلرب،
محالة،
ّ
وبفضل اإلنفاق الهائل على البحوث،
املاسة إلى حتقيق نتائج ملموسة،
واحلاجة ّ
تُسرّع عملية التطوير كثيرًا ،وتتجاوز بها
احلاضر بعشرات السنني أحيانًا ،ومع
اإلضافي ،واستجابة ملتطلّبات
التمويل
ّ
احلرب الباردة ،فإ ّن هذه التقنيات اجلديدة
العاملي في م ّدة لم
غيرت وجه االقتصاد
ّ
ّ
تتع ّد جيلاً واح ًدا».
نستشف
ال يسعنا من خالل جوردون إلاّ أن
ّ
البراغماتية ،واملنفعية الغريبة عن
هذه
ّ
طبيعة اجملتمعات ،التي تبرّر احلرب ،صحيح
أ ّن الكاتب من خالل كتابه يؤيّد النظام
العاملي بصدق شفاف ،ومبنطق
الرأسمالي
ّ
العاملي نفسه ،لكنّنا
الرأسمالي
النظام
ّ
أمام معضلة كبيرة؛ معضلة املؤيد لفكرة
ما ،واملدافع عنها بطريقة احلرب ،وهذا نوع
من الدوغمائية ،التي اتصف بها مؤيدو
أيضا.
النظام
الرأسمالي ومحاربوه ً
ّ
هو املنطق امليكافيلي متا ًما عندما يقول
على سبيل املثال في كتابه األمير:
«األمير الشجاع يستطيع على الدوام
أن يقاوم مثل تلك الصعوبات البسيطة،
بأن ميأل قلوبهم بأمل اخلالص القريب
تارة ،وبتخويفهم من قسوة العدو الفاحت
طورًا ،وباحلصول على ثقة من يراهم أش ّد
جسارة من غيرهم »....وإن خرجنا قليال
عن موضوعنا ،عبر مثال ميكافيلي لكنا
البراغماتية،
نريد أن نوضح هذه الذهنية
ّ
التي تبنّاها مفكّرو العصر احلديث عبر
ميكافيلي ،أو لنقل الذهنية امليكافيلية،
ويجب أن يكون ممنوعًا على املفكرين ،أن
يكونوا بهذه الذهنية – حسب وجهة
نظري – ألن ّها ال تفضي إلى احلقيقة
ويجب على املفكّر أن يبحث عن احلقيقة،
وإن كانت وجهة نظرها مغايرة.
«اليوم بات بيل غيتس أغنى األغنياء
بثروة تق ّدر بنحو  63مليار دوالر ،أي عشرة
أضعاف ثروة أغنى األمريكيني قبل اثني
عشر عا ًما ،وأصبحت وال مارت كبرى
سالسل التجزئة في العالم ،حيث متتلك
أربعة آالف متجر ،وحتقق مبيعات سنويّة
تصل إلى  165مليار دوالر ،أي ما يعادل الناجت
احمللّي اإلجمالي لبولندا ،التي يبلغ تعداد
سكانها نحو أربعني مليونًا ...وإ ّن 263
من أصل  400من أغنى أغنياء أمريكا في
العام  ،2000وبهذه الرؤية ،ثلثا القائمة مّإنا
صنعوا ثرواتهم الشخصية من الصفر».
ميكننا من خالل هذه الرؤية جلوردون أن
يتوضح لدينا مدى ظلم هذا النظام،
ّ
فكيف ميتلك شخص واحد ما ميتلكه 40
مليون شخص ،وكيف سيكون السباق إلى
الغنى من الصفر ،فهي مسألة احليوانات
املنوية التي تقتل كلها ،ويفوز حيوان واحد
بالبويضة ،وهذا هو احلال فيما يتعلق
بالفرد في هذا النظام ،فكما يقول الرئيس
األميركي احلادي والثالثون؛ هربرت هوفر:
«مشكلة الرأسمالية هي الرأسماليون
أنفسهم ،إذ ال حدود جلشعهم» ومن
هنا نستطيع أن نقرأ الرأسمالية بعيون
مؤيديها ،فهم يستطيعون حتليل هذا
النظام أكثر من االشتراكي ،الذي يؤمن:
مجتمعية ،ويصف اجملتمع
أن الرأسمالية
ّ
الرأسمالي ،وها هو رئيس املركز
باجملتمع
ّ
العاملي للنظام العاملي الرأسمالي،
والنظام املهيمن يعترف :أ ّن الرأسمالية
قد ُخلقت للرأسماليني ،فاملقوالت التي
تقول :إ ّن اإلسالم جيد ،واملسلمني غير
جيدين ،والرأسمالية جيدة ،والرأسماليون
غير جيدين واالشتراكية جميلة لكن َّ
االشتراكيني غير جيدين ....هي مقوالت
للتهرّب من احلقيقة ،ومن التحليل
السليم.

7

اقتصـــاد

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

السنة الحادية عشرة  -العدد 1321
اإلثنين  2أيار 2022

«فتنة الروبل» الروسي تقسم أوروبا ...الخالفات تضرب الحلفاء
نشبت خالفات بين الشركاء األوروبيين ،حول
تسديد ثمن الغاز الروسي بالروبل ،وسط
تحذيرات من تآكل الوحدة األوروبية؛ بسبب ما
وصفه مراقبون «بـفتنة الروبل».
وخالل األيام الماضية ،بدأت نحو عشر
شركات أوروبية ،بينها «إيني» اإليطالية
و»ميونيبر» األلمانية ،خشية نقص موارد
الطاقة ،في فتح حسابات بنكية لتسديد ثمن
الغاز بالعملة الروسية في خطوة أعدها خبراء
على أنها «خضوع أوروبي لقرارات روسيا».
وتلك القرارات جاءت بعد إعالن الرئيس
الروسي فالديمير بوتن ،ربط توريد الغاز
والنفط للدول «غير الصديقة» بالروبل
الروسي.

خالفات وتربيرات
وخالل تبرير خطوتها قالت «ميونيبر» إنها
ستسدد ثمن الغاز ،الذي تشتريه من روسيا
باليورو ،وسيتم تحويله إلى الروبل عبر حساب
جديد ،يُفتح بالعملة الروسية ،حسب وكالة
رويترز.
وأضافت أن الخيارات المتاحة معدومة ،مؤكدة
التزامها بالعقوبات على اعتبار أن تحويل
المدفوعات وفقا ً لقانون العقوبات والمرسوم
الروسي أمرا ً ممكناً.
أما وزير االقتصاد األلماني روبرت هابيك،
ّ
«إن المدفوعات ستسدَّد باليورو ،ثم
فيقول:
تحول بواسطة غازبروم بنك إلى الحساب
َّ
بالروبل ،هذا هو المسار الذي نسلكه ،وهذا
هو المسار ،الذي أوضحته لنا أوروبا ،وهو
متوافق مع العقوبات ومتوافق مع العقود
المبرمة» ،مشيرا إلى أن «خطر قطع موسكو

لإلمداد يجب أن يؤخذ على محمل الجد».
كما تسعى «إيني» اإليطالية هي األخرى
لشراء الغاز الروسي بفتح حسابات بالروبل،
بالمخالفة لطلب االتحاد األوروبي بعدم التعامل
بالعملة الروسية.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ «تستعد إيني لفتح
حسابات بالروبل في غازبروم بنك ،بما يسمح
لها االمتثال للمطالب الروسية بضرورة دفع
ثمن الغاز بالعملة المحلية ،وبررت الخطوة
بأنها «احترازية».
وحسب الوكالة ،فإن الوحدة األوروبية ،قد
تكون بدأت في التالشي ،حيث كشف مصدر
مقرب من شركة الغاز الروسية العمالقة غاز
بورم أن أربعة مشترين أوروبيين للغاز دفعوا
بالروبل ،كما قام آخرون بفتح عشر حسابات
في «بنك غاز بروم» لتلبية متطلبات الدفع
الجديدة.
أما في فيينا ،فقال المستشار النمساوي كارل
نيهامر :إن شركة الطاقة النمساوية «أو إم
في»« ،قبلت شروط الدفع التي فرضتها
موسكو ،حيث أنها متوافقة مع العقوبات».
ومن جهته ،يقول وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف :إن معظم الشركاء الدوليين
وافقوا على طريقة الدفع مقابل الغاز الطبيعي
التي طلبناها.
وكانت شركة غازبروم الروسية أعلنت ،يوم
األربعاء الفائت ،قطع إمدادات الغاز عن
بولندا ،وبلغاريا بعد رفض البلدان البدء في دفع
تكاليف اإلمدادات بالروبل ،و 97في المائة من
العقود المبرمة بين غازبروم الروسية والدول
مقومة باليورو أو بالدوالر ،لكن
األوروبية ّ
قرار الروبل جاء كخطوة من موسكو للرد
على العقوبات الغربية.

كيف يتحرك الجنيه
المصري مقابل الدوالر
والعمالت العربية

؟

استقر سعر صرف الدوالر أمام الجنيه المصري
في التعامالت األخيرة ،عند مستويات تتراوح
بين  18.48و 18.41جنيه للشراء ،و18.55
و 18.51جنيه للبيع ،فيما تشهد سوق الصرف
في مصر حالة من الهدوء.
التعامالت في سعر صرف الدوالر ظهرت في
بنوك األهلي المصري ،وبنك مصر ،واستقر
سعر صرف الدوالر أمام الجنيه المصري
عند مستوى  18.45جنيها ً للشراء ،و18.51
جنيها ً للبيع ،فيما بلغ سعر صرف الدوالر لدى
البنك المركزي المصري نحو  18.44جنيها ً
للشراء ،و 18.55جنيها ً للبيع ،كما استقر
سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري،
عند مستوى  19.32جنيها ً للشراء ،و19.55
جنيها ً للبيع ،أما في البنك المركزي المصري
فقد سجل صرف العملة األوروبية مستوى
 19.34جنيها ً للشراء ،و 19.46جنيها ً للبيع.
واستقر سعر صرف الجنيه اإلسترليني أمام
الجنيه المصري عند  22.91جنيها ً للشراء،
و 23.26جنيها ً للبيع .فيما بلغ لدى البنك
المركزي المصري مستوى  22.92جنيها ً

للشراء ،و 23.07جنيهات للبيع.
عربياً ،بلغ سعر صرف الريال السعودي
مقابل الجنيه المصري مستوى  4.91جنيها ً
للشراء ،و 4.93جنيها ً للبيع ،واستقر سعر
صرف الدينار الكويتي عند مستوى 57.88
جنيها ً للشراء ،و 60.45جنيها ً للبيع ،فيما
استقر سعر صرف الدرهم اإلماراتي لدى
البنك المركزي المصري عند مستوى 5.01
جنيه للشراء ،و 5.05جنيها ً للبيع.
وكان البنك المركزي المصري قد خفض قيمة
الجنيه بنسبة  %14في  21مارس الماضي،
لمواجهة الضغوط التضخمية المستوردة بسبب
أوضاع الحرب في أوكرانيا.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري،
إلى أن االحتياطيات تراجعت بنهاية مارس
الماضي إلى مستوى  37.082مليار دوالر
مقابل نحو  40.994مليارا ً في نهاية فبراير
الماضي ،واستمرت االحتياطيات أعلى قليال
من  40مليار دوالر منذ نوفمبر من العام
الماضي.

ويقول الدكتور محمد فراج أبو النور ،المختص
في الشأن الروسي :إن قرار روسيا ربط الغاز
بالروبل ،عقاب اقتصادي ألوروبا ،والغرب
الذي فرض عقوبات اقتصادية قاسية على
موسكو ،كما أنها رسالة روسية ألوروبا ،تؤكد
أن الطاقة الروسية مهمة ألمن الطاقة العالمي،
واالستقرار السياسي ،واالقتصادي في تلك
الدول.
ويضيف لموقع «سكاي نيوز عربية »:أن
الغرب وبعد التدخل الروسي في أوكرانيا شن
حربا اقتصادية على موسكو ما انعكس بآثار
سلبية على االقتصاد العالمي كله ،وقرار ربط
الروبل بالغاز جعل العملة الروسية ،تستعيد
قيمتها ،التي فقدتها مع الحرب ،الفتا إلى أن
معدالت التضخم في روسيا ،تنخفض بشكل
واضح ،ما يشير إلى أن موسكو في طريقها
لتطويع تداعيات تلك العقوبات ،وامتصاص
تأثيراتها.

مخاوف وتحذير
ومن جهتها عدّت المفوضية األوروبية ،يوم
الخميس الماضي »:أن رضوخ» دول أوروبية
لشرط موسكو يمثل التفافا ً على العقوبات
األوروبية ،متهمة موسكو بـ»ابتزاز أوروبا».
المفوضية األوروبيةّ ،
فإن آلية الدفع،
وحسب
ّ
دفع
آلية
تستحدث
الكرملين
فرضها
التي
ٍ
جديدة على مرحلتين :في المرحلة األولى
ُحول المبلغ ،باليورو أو بالدوالر وفقا ً لما هو
ي َّ
منصوص عليه في عقد الشراء ،إلى حساب في
مصرف غازبروم بنك ،وفي المرحلة الثانية
يحول هذا المبلغ إلى الروبل في حساب آخر
ّ
في المصرف نفسه.
ولفتت المفوضية إلى أن عملية تحويل األموال
تمر
من الحساب األول ،إلى الحساب الثاني ّ
عبر المصرف المركزي الروسي ،وهو أمر
تحظره العقوبات األوروبية السارية على
موسكو.

وحذرت رئيسة المفوضية األوروبية ،أورسوال
فون دير الين ،الشركات من االنصياع لمطالب
روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل.
أما مفوضة الطاقة باالتحاد األوروبي كادري
سيمسون ،فنصحت دول االتحاد بالتمسك
بعملتي اليورو أو الدوالر في عقودها القائمة
مع روسيا ،وأال تدفع بالروبل لشراء الغاز.
ومع بدء المواعيد النهائية لسداد مدفوعات الغاز
خالل الشهر المقبل ،يتعين على الحكومات،
والشركات في أنحاء أوروبا كلها ،أن تقرر ما
إذا كانت ستلتزم بالقواعد الجديدة ،أو تواجه
احتمال قطع اإلمدادات.
ويقول الخبير االقتصادي الروسي بمجال أمن
الطاقة ،فالديمير إيغور« :إن قرار الروبل
له أهداف اقتصادية بينها زيادة الطلب على
الروبل ،كما أن له معنى رمزي يأتي في سياق
محاولة روسيا كسر هينمة الدوالر واليورو».
ويضيف لسكاي نيوز عربية« ،أن خطوة
الروبل تمت لتذكير األوروبيين بدرجة
اعتمادهم على الموارد الروسية ،وال سيما
الغاز ،ألنهم يتمادون في فرض العقوبات
ويدعون في الوقت نفسه استعدادهم للتخلي عن
الغاز الروسي».
والشهر الماضي ،صدم الرئيس الروسي
فالديمير بوتن ،الحكومات واألسواق األوروبية
بالمطالبة بضرورة دفع ثمن الغاز بالروبل عبر
آلية معقدة ،تتضمن إنشاء حسابين مصرفيين
مرتبطين للتعامل مع صفقة الصرف األجنبي.
ويقول البيت األبيض :إن روسيا تستخدم بشكل
أساسي إمدادات الطاقة كـ»سالح بقطعها
إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا» ،وتعتمد
القارة األوروبية على إمدادات الغاز الروسي
في سد أكثر من  40في المئة من احتياجاتها
من الغاز.

العراق “بال قمح” بسبب سدود تركيا
شهد العراق ،تراجعا كبيرا في كميات إنتاج
محصول القمح لهذا العام  2022إلى مستويات
قياسية بالمقارنة مع األعوام الخمسة السابقة،
ويعود ذلك بسبب شح مواسم األمطار،
وانخفاض مستويات مياه نهري دجلة والفرات
بفعل إقامة السدود من قبل تركيا وإيران.
وقد أعلنت وزارة التجارة ،أن الكميات الكلية
المتوقعة تسويقها من محصول الحنطة للموسم
الحالي ،قد تصل إلى مليوني طن فقط ،أي
ما يعادل  %50من الكمية المسوقة للموسم
الماضي ،التي كانت تزيد عن أربعة ماليين
طن.
وقال مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب
بالوزارة محمد حنون في بيان :إن مؤشرات
الوزارة تؤكد أن الكميات الكلية التي ستسوق
من محصول الحنطة للموسم الحالي في البالد،
ستبلغ مليوني طن فقط” ،مرجحا ً أن يكون
االنخفاض الحاصل بنسبة  50بالمئة مقارنة
بما سوق للموسم الماضي ،إلى ” خفض
مساحة الخطة الزراعية الشتوية بسبب تناقص
الحصص المائية ،وقلة معدالت األمطار،
وتأخر صرف مستحقات الفالحين”.

وأضاف أن “طموح الوزارة أن يكون هذا
العام مختلفا ً عما سبقه ،ألسباب عدة ،أهمها
وضع الحنطة عالمياً ،بسبب الحرب (الروسية
– األوكرانية) ،والتحديات الكبيرة ،التي
واجهتها وتواجهها البالد بهذا الشأن”.
وعد حنون ،الموسم الحالي “نقطة تحول عقب
إقرار الدولة لحزمة إجراءات لدعم القطاع
الزراعي ،كزيادة سعر شراء الطن الواحد من
الحنطة المسوقة إلى  750ألف دينار ،ودفع
مستحقات مسوق الحنطة خالل مدة أقصاها
بداية شهر حزيران المقبل”.
وفي إحصائية رسمية لجهاز اإلحصاء
المركزي أوضح ،أن مجموع إنتاج القمح في
العراق بلغ أربعة ماليين و 234طنا خالل
الموسم الشتوي لسنة  ،2021وهذا الرقم
انخفض بنسبة  32بالمائة عن إنتاج سنة
 2020الذي أنتج فيه أكثر من ستة ماليين
و 238طنا.
وتعليقا ً على ذلك ،أوضح الخبير المائي
والزراعي الدكتور عادل المختار لوكالة
“ :Rojnewsخالل األعوام األخيرة شهدت
البالد تدهورا كبيرا في القطاع الزراعي ،وذلك

بسبب غياب الدعم الحكومي للفالحيين” ،مبينا
أن “الفالحين في العراق بدؤوا بيع أراضيهم
الزراعية إلى شركات مستثمرة ،وهذه ظاهرة
خطيرة تؤثر على االقتصاد العراقي فضال
عن تجريف عدة بساتين في بغداد وباقي
المحافظات”.
وتابع حديثه ،إن “وزارة الموارد المائية سعت
إلى تغيير الخطة الزراعية ،وتقليص المساحة
المزروعة بحجة شحة المياه ،متوقعا ً أن يصل
إنتاج القمح لهذا العام فقط إلى مليوني طن
فقط ،في حين يحتاج البلد إلى أكثر من أربعة
ماليين طن سنوياً.
وأكد عدم وجود خزين استراتيجي من محصول
القمح لدى العراق ،وأن الكمية المتوفرة في
مستودعات الخزن ،ال تغطي الحاجة المحلية
لشهرين فقط.
كما أكد إن “إنشاء السدود من قبل تركيا
وإيران على منابع نهري دجلة والفرات ،ساهم
بتدهور القطاع الزراعي في البالد” ،مشيرا
إلى أن “تركيا تمارس سياسيات متعمدة لتدمير
االقتصاد العراقي”.
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