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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

الرقة/ عبد الرحمن محمد ـ افتُتح في مدينة 
يوم  صباح  سوريا  وشرق  بشمال  الرقة 
في  الكتاب  »معرض   ٢٠٢٢/٦/١٨ السبت 
الرقة« والذي سيستمر لغاية ٢٠٢٢/٦/٢٠ 
ومحلية  عالمية  نشر  دار   ٢٨ فيه  وتشارك 
خمسة  من  أكثر  ويحوي  ثقافية،  ومؤسسة 

آالف عنوان وعشرين ألف كتاب.

المؤسسات  من  الجزيرة  إقليم  مثقفي  اتحاد 
عن  وللحديث  المعرض،  في  المشاركة 
لقاء  لنا  كان  المعرض  في  االتحاد  مشاركة 
في  المثقفين  التحاد  المشتركة  الرئيسة  مع 
حدثتنا  التي  سينو«  »أناهيتا  الجزيرة،  إقليم 
عن مشاركة االتحاد وأهمية المعرض بقولها: 
وفي  المعرض  إقامة  مجرد  شيء  كل  »قبل 
يحيط  لما  كبير،  إنجاز  التحديات  هذه  ظل 
تعنيه  لما  وكذلك  تهديدات،  من  بالمنطقة 
ما  يوم  في  كانت  الرقة من خصوصية حيث 
رد  والمعرض  المزعومة،  للخالفة  عاصمة 
والسواد،  التخلّف  وجه  في  وصفعة  ثورة  بل 
وإعادة لدور الرقة ومثقفيها ألن الرقة كان لها 
حضورها الثقافي واألدبي قديماً وحديثاً وهذا 
المعرض بداية لعودة الرقة إلى واجهة الحياة 

والحراك الثقافي«.
إقليم  في  المثقفين  اتحاد  مشاركة  وحول 

في  المثقفين  »اتحاد  أناهيتا:  قالت  الجزيرة 
المشاركة  في  جيدة  تجربة  له  الجزيرة  إقليم 
معارض  سلسلة  من خالل  الكتب،  بمعارض 
سوريا  وشرق  شمال  في  تقام  التي  الكتب 
كمعرض الشهيد هركول. وفي هذا المعرض 
وبكتب  عنوان،   ٣٠ بقرابة  االتحاد  شارك 
العربية  وباللغتين  االتحاد  أعضاء  نتاج  من 
للحراك  كدعم  جاءت  ومشاركتنا  والكردية. 
سابق  إلى  الرقة  إعادة  في  وإسهام  الثقافي 

عهدها لتحتل صدارة المشهد الثقافي«.
لالتحاد  المشتركة  الرئيسة  سينو  أناهيتا 
اختتمت حديثها: »الكتب نزهة الروح وتحليق 
في عوالم الفكر والثقافة واألدب. وال شك أن 
المعارض تكون فرصة اللتقاء أصحاب القلم 
القيّمة  األفكار  اآلراء وتالقح  وتبادل  والفكر، 

والتعرف على تجارب غيرنا«.
لدور  متنوعة  مشاركة  المعرض  في  الالفت 
بشكٍل  اإلقبال  ضعف  كذلك  عالمية،  نشر 
عام، وخاصةً غياب شبه تام للمرأة من خالل 
ما  نوعاً  المرأة  تأثر  يبرز  األول، وهذا  اليوم 
بثقافة المنع والعزل عن العالم، وبخاصٍة في 
لكنها  الرقة،  على  خيّمت  التي  السواد  فترة 
بالتأكيد ستعود كما الرقة لتصنع فجرها الجديد 

وتتصدر الحياة الثقافية وتصنعها.

علي رحمون: أمام التهديدات يتوجب على السوريين الوقوف 
بحزم، وتحمل المسؤولية؛ لمواجهة المحتل التركي

إمرالي.. 
سياسة العزلة واإلبادة

 ـ2ـ

إلى الرفيق فرهاد ديرك

حملة نظافة عامة في جل آغا لتعزيز روح التعاون

حسن محمد علي

رفيقي فرهاد صعقني اتصال هذا الصباح 
عن استشهادك.

لملمت اتصاالتي، وبحثت في خبايا تأكيد 
الصاعقة.. صاعقة استشهادك يا فرهاد.

وقعت،  الصاعقة  أن  الرفاق  تأكيد  رغم 
باشور  في  رفاقي  لدى  بحثت  أني  إال 
يترنح،  الصاعقة  خبر  عّل  كردستان، 
عّل القتلة الغادرون فَِشلوا في استهدافك، 
عّل الموت أخطأ بوصلته، وضاعت عنه 

طرق الوصول إليك.
القتل  يُضيع  لم  استشهادك،  الرفاق  أّكد 
مساريب  الطرق  عن  تغب  لم  بوصلته، 

الوصول إليك.
ألتقيتك قبل عشرين يوماً، في ذلك اللقاء 
الذي جمعنا على ماٍض نضالي وحاضر 
البناء.  يلزمه  ومستقبل  البقاء  يصارع 
إلى كل مناطق  تحدثت عن آخر جولتك 
شمال وشرق سوريا من الشهباء إلى منبج 
الطبقة والرقة ووصلت  إلى  إلى كوباني 

إلى الجزيرة وختمتها في ديرك.
نعِ  لم  وداعية،  فرهاد  يا  جولتك  تكن  لم 
اآلفاق  تودعان  كانتا  الحرتين  عينيك  أن 
والذكرى،  الوداع  من  المساحة  تلك  في 
القوة  من  مزيجاً  كلماتك  تفاصيل  سالت 
الوداع  أنه  نعرف  نكن  لم  واإلرادة.  

األخير، لم نعِ اللحظة يا فرهاد..
وشرق  شمال  »احموا  توصينا:  وكأنك 
إنجازاتكم.. ودافعوا عن  احموا  سوريا.. 
ثانيةً..  رؤيتكم  من  أتمكن  ال  قد  القيم.. 
وقاوموا..  وتوهجوا  ودافعوا  احرصوا 
التحديات كبيرة، والمهام كبيرة، والحلول 

يجب أن تكون على قارعة الطريق..«
الجمل  هذه  في  رفيقي  يا  الوداع  أين 

الملونة..
لقد كان وداعاً يا فرهاد.. لقد كان وداعاً..
صافحتك،  الخارجي  الباب  عتبة  خلف 
لقاء قريب قادم.. هل  عانقتك، على أمل 
تلك،  الفراق  لحظة  في  فرهاد،  يا  تذكر 
وطن  عن  الجديدة،  رحلتك  عن  تحدثت 
الشعب، عن  وتحدثت عن  القلب،  بحجم 
قوة بحجم الكون.. وفي هذا الصباح نفد 

الموت إلى ثناياك..
هذا الصباح نفّذ الموت المهمة.

كنت فرهاد كوباني، وفرهاد تل أبيض، 
عفرين،  وفرهاد  الحسكة،  وفرهاد 
وفرهاد قامشلو، وفرهاد ديرك، وفرهاد 
عين عيسى وفرهاد الرقة... كنت فرهاد 

الشهداء.. فرهاد عوائل الشهداء.. 
في  واأللم  األمل  تفاصيل  تذكر  هل 
المناطق المحررة، وتفاصيل بناء اإلدارة 
الكبيرة،  األعمال  هامش  وعلى  الذاتية، 
لكل  تطبيقاً  الناس،  بين  انخراطك  يأتي 
نفسك،  في  الثورة  التي زرعتها  المبادئ 
في كشف قيمة اإلنسان، اإلنسان باعتباره 

قيمة ُعليا.
تفاصيل كثيرة، تشير إلى قيمة اإلنسانية 

لديك، وتشير إلى جوهر اإلنسان لديك.
تفاصيل فرهاد، الثوري صاحب المواقف 
والقوة والتخطيط في الوصول إلى الحل..
كطلقة  والصلب  كطفل،  الحنون  فرهاد 

مسدس.
سوريا  حزب  في  المستقبل  فرهاد 
األمانة  في  األمين  ودوره  المستقبل، 

العامة..
في  الوظيفة،  وفرهاد  المقام،  فرهاد 
المهام  أعطونا  اإلدارة..  وفي  الحزب 

ونحن نوقدها في اإلدارة...
في مراحل  الذي شارك  آفا  فرهاد روج 
وأرقها  تعبها  بكل  العظيمة،  التأسيس 

ونجاحها..
من  أكياسه  يُحضر  الذي  األب،  فرهاد 

الطعام والمؤونة، حين كنا في التدريب..
فرهاد األحاديث، الذي تظهر في كلماته 

ما ال يمكن له أن يخفيه..
فرهاد الموقف، الذي يتعامل مع الحاالت 

الحرجة بكل صالبة ومهنية..
فرهاد المبادرات، في اللحظة التي يحتاج 

الموقف لمبادرات..
فرهاد  القائد..  وفرهاد  المقاتل،  فرهاد 
المعلم، وفرهاد السياسي وفرهاد التنظيم..
العالم  هذا  تفاصيل  بكل  األممي،  فرهاد 

الملون بالقوميات..
فرهاد المغامر، الذي ال يعرف للمغامرة 
أو  حياة  مسألة  القضية  طالما  حدود، 

موت..
يا رفيقي الشهيد.. يا رفيقي فرهاد، عندما 
في  نفسي  أرى  الذكريات،  في  أغوص 
يا رفيقي.. بحرك  بحر فرهاد.. اعذرني 
واسع.. ومن المحال أن نلثم أبعاده مهما 

غصنا في أعماقه...
اليوم أنجز الموت مهمته.. اليوم نفذ الغدر 
وظيفته.. اليوم نعرف أكثر من أي فترة 
يقطع  لن  الغادر،  الموت  هذا  أن  سابقة، 
اليوم  غايته..  إلى  يصل  ولن  السلسلة، 
حياة  هو  وداعك  أن  فرهاد،  يا  نعرف 
جديدة، أن فراقك هو تواصل جديد، وأن 
وأن  صغيرة،  جولة  إال  هو  ما  غيابك، 
فرهاد الغائب هو بداية لصعود »اآلالف 
نظريتك،  إلى  مستندين  فرهاد«  من 

وجهدك ونضالك وبحرك..
رفيقك حسن محمد علي.

عضوات  شاركت   - محمد  أمل  آغا/  جل 
والكومينات  والعسكرية  المدنية  المؤسسات 
في  عامة  نظافة  بحملة  آغا،  جل  ناحية  في 
مفهوم  لتعزيز  الناحية  من  الغربي  القسم 

النظافة ونشر ثقافة الوعي البيئي.

ناحية  مجلس  في  المرأة  لجنة  رعاية  تحت 
جل آغا، وبمبادرة باسم المرأة في الكومينات 
المؤسسات  عضوات  شاركت  والمؤسسات 
ستار،  مؤتمر  وعضوات  والعسكرية  المدنية 
في حملة نظافة عامة وذلك يوم السبت بتاريخ 
2٠22/6/18 في حارة الغمر »كومين الشهيد 
الحمالت ضمن  هذه  وتعد  الناحية،  في  سيد« 
لجنة  قبل  من  تخصيصه  تمَّ  الذي  برنامج 
المرأة، الذي يشمل حمالت للنظافة والتشجير، 
التعاون والمحافظة على  والهدف زرع روح 

البيئة بين المواطنين.

دوري اإلقليم... األسايش 
يقسو على دجلة بخماسية...

في اليوم الدولي للقضاء على 
العنف الجنسي في حاالت النزاع... 
األجساد تتحول إلى ساحات معارك

اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة يشارك 
بثالثين عنوانًا في معرض الرقة للكتاب

ُأقيمت منافسات الجولة السادسة إيابًا من دوري أندية إقليم الجزيرة للرجال 
األسايش على دجلة  النتائج كانت فوز  األولى، وأهم  للدرجة  القدم  بكرة 

بخمسة أهداف مقابل هدفين...«10

كانت محاوالت القائد أوجالن في سبيل السالم والحل 
والتفكك  بالتصفية  التركية  الدولة  تقابل مخطط 
من خالل العزلة. واّتخذت حركة التحرر الكردستانية 

عام 2004 قرارًا جديدًا...«8

أكد نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، علي رحمون، أن قوات سوريا الديمقراطية، ومجلس 
سوريا الديمقراطية، سيفعالن ما في وسعمهما؛ إليقاف أي »اجتياح« تركي لمناطق شمال وشرق سوريا، ونوه 

إلى أن الدفاع عن سوريا، هو مهمة القوى السورية كلها...«5

تدهور مستمر وتذمر 
متصاعد... أردوغان يضحي 
باالقتصاد خدمة ألطماعه 

في الخارج
يعاني االقتصاد التركي منذ سنوات من 
وارتفاع  الليرة،  قيمة  وتراجع  التضخم، 
رئيس  يرجع  وقت  وفي  البطالة.  معدالت 
التركي، رجب طيب أردوغان،  دولة االحتالل 
بالده،  تستهدف  عالمية  مؤامرة  إلى  ذلك 
أكد أستاذ في االقتصاد، وإدارة األزمات، أن 
اإلنفاق  وتكاليف  الخارجية  أردوغان  حروب 
انهيار  كبيرًا في  دورًا  لعبت  التسلح،  على 

التركي...«7 االقتصاد 

نساء عين عيسى يستذكرن 
شهيدات مجزرة حلنج

أهالي باشور كردستان 
يودعون جثمان الشهيد 

فرهاد شبلي

تستمر نساء مناطق شمال وشرق سوريا 
وتيرة  لرفع  الشعبية  فعالياتهن  بتنظيم 
نضالهن ضد االحتالل التركي الذي يستهدف 

النساء في المنطقة...«2

وّدع المئات من أهالي باشور كردستان، 
للمجلس  المشتركة  الرئاسة  نائب  جثمان 
التنفيذي لإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 
فرهاد شبلي، الذي استشهد إثر استهدافه 
باشور  التركي في  لالحتالل  ُمسّيرة  بطائرة 

كردستان، ليوارى الثرى في روج آفا.

كثيرًا ما يحدث في حاالت النزاع، تجاوزات ال أخالقية، تطال فئة ضعيفة في المجتمع، في زمن الصراعات، وهذا ما 
نشهده في صراعات العصر الحديث من العنف الجسدي الُممارس، يطال النساء واألطفال البريئة بالدرجة األولى، بالرغم 
من المناشدات الكثيرة بالمؤتمرات العالمية، التي تطالب الحد من هذه الظاهرة، فال تتفق األفعال باألقوال...«3



 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1354 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1354

السنة الحادية عشرة - العدد 1354
اإلثنين  20 حزيران 2022

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

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

السنة الحادية عشرة - العدد 1354
اإلثنين  20 حزيران 2022 صحــــةاملــــرأة 211

تستمر نساء مناطق شمال وشرق سوريا بتنظيم فعالياتهن الشعبية لرفع وتيرة نضالهن 
ضد االحتالل التركي الذي يستهدف النساء في المنطقة.

نساء عين عيسى يستذكرن شهيدات مجزرة حلنج

المرأة العراقية ضحية النظام السياسي والقبلي

»ثورة نسائية« تشتعل في سويسرا... 
إليكم األسباب

شمال  في  عيسى  عين  ناحية  نساء  استذكرت 
وشرق سوريا مجزرة حلنج من خالل تظاهرة 
حاشدة. نظم مؤتمر ستار في ناحية عين عيسى 
األحد 19 حزيران/  في شمال وشرق سوريا 
يونيو مظاهرة شاركت فيها العشرات من نساء 
ضمن  من  التظاهرة  هذه  وتأتي  عيسى.  عين 
الفرات  إقليم  في  ستار  مؤتمر  فعاليات  سلسلة 
الستذكار شهيدات مجزرة حلنج والتي انطلقت 

السبت 18 حزيران/ يونيو الجاري.
وفي 2٣ حزيران/ يونيو عام 2٠2٠ استهدف 
في قرية حلنج شرقي  االحتالل التركي منزالً 
استشهاد  عن  أسفر  مما  كوباني،  مقاطعة 
العضوتين في منسقية مؤتمر ستار زهرة بركل 
وهبون مال خليل وصاحبة المنزل أمينة ويسي.
إحدى  محمد  زهرة  قالت  التظاهرة  وخالل 
اليوم  هنا  »نحن  التظاهرة:  في  المشاركات 

اللواتي  المناضالت  الشهيدات  نستذكر  لكي 
حلنج«،  قرية  في  التركية  المسيرة  استهدفتهن 
يستهدف  التركي  »االحتالل  أن:  إلى  مشيرةً 
بركل  فالمناضلة زهرة  مستمر،  بشكل  النساء 
كن  لكنهن  للسالح  حامالت  تكن  لم  ورفيقاتها 
تناضلن وتقاومن من أجل حرية جميع النساء«.
وأضافت: »بالرغم من الهجمات واالنتهاكات 
المستمرة على منطقة عين عيسى إال أن ذلك لن 
يوقفنا، ولن يخيفنا وسنستمر بإدانة االنتهاكات 
التركية على األطفال والنساء والمدنيين العزل 
وخاصةً في مناطقنا، ونحن النساء ندعو للسالم 
وليس الحرب ونريد فقط العيش بسالم وأمان 

دون أن يقتل مننا أحد بآلة الحرب التركية«.
»االحتالل  أن:  العبد  نوال  قالت  جانبها  من 
إنما  فقط  الكردي  الشعب  يستهدف  ال  التركي 
شمال  في  تعيش  التي  الشعوب  جميع  هدفه 
إلى  الوسائل  بشتى  وتسعى  سوريا،  وشرق 
إفشال مشروع األمة الديمقراطية، وأيضاً تقوم 
باستهداف النساء بشكل مستمر وأحد ضحاياه 
وتسعى  أمينة،  واألم  وهبون  زهرة  الشهيدات 
تركيا من خالل ذلك للقضاء على إرادة النساء 

ومشروعهن الهادف لتحرير المرأة«.
وأصافت: »لن نتنازل عن مبادئنا التي أسسها 
لنا شهداؤنا، ولذلك يجب علينا المحافظة على 

تلك المكتسبات، وعلينا نحن النساء في شمال 
وأن  نضالنا،  وتيرة  من  الرفع  سوريا  وشرق 
نقاوم من أجل الوصول لهدفنا وحريتنا وحرية 
معرفة  تركيا  على  ويجب  وبالدنا،  أرضنا 
سنبقى  االنتهاكات  كافة  من  بالرغم  جيداً  هذا 
مستمرين بالنضال والتصدي لكافة االعتداءات 

التركية«.
والجدير بالذكر أن الحملة التي أطلقها مؤتمر 
شهيدات  الستذكار  الفرات،  إقليم  في  ستار 
حزيران/   2٣ حتى  مستمرة  حلنج  مجزرة 

يونيو الجاري.
وكالة أنباء املرأة

وفق تقديرات عدد سكان العراق لسنة 2٠21، 
نسمة،  و658  ألفا،  و19٠  مليوناً،   41 بلغت 
 81٠ مليوناً،   2٠ بواقع  اإلحصائية  وجاءت 
آالف، و479 نسمة من الذكور )نسبتهم %51 
من مجموع السكان(، في حين قدر عدد اإلناث 
 %49( نسمة  و2٠  ألفا،  و٣8٠  مليونا   2٠ بـ 
من السكان(، بحسب وزارة التخطيط العراقية.
دوراً  هناك  فإن  المرتفعة،  النسبة  هذه  ومع 
ضئيالً للمرأة في المجتمع، من خالل مشاركتها 
في الحياة السياسية، واالقتصادية، وغيرها؛ ما 

أصبح الدور حكراً للرجال فقط.

دور هام للمرأة

العبدلي:  شهرزاد  االجتماعية  الباحثة  قالت 
القرن  من  الخمسينات  حقبة  منذ  »المرأة  إن 
كبيراً  دوراً  تلعب  كانت  العراق،  في  الماضي 

جدًا«.
»العراق  إن:   ،Roj news لوكالة  وأضافت 
كان من أوائل البلدان في مجال حقوق المرأة، 
حيث كان له أول امرأة بمنصب وزير البلديات، 
وهي نزيهة الدليمي في عام 1958، في حين 
كانت الدول العربية، ال تمتلك هذا المنصب«.

دور  وتقهقهر  »تدني  من:  شهرزاد  وتتأسف 
األخيرة  السنوات  خالل  العراق،  في  المرأة 
الماضية؛ بسبب النزاعات والحروب واألفكار 

المتطرفة«.
للمرأة قدرات كبيرة، تشخصها شهرزاد وهي: 
»دورها خالل فترة حرب الثمان السنوات في 
في تعويض  لعبت دوراً  التي  الثمانيات،  حقبة 
دوائر  في  المجاالت،  بجميع  الرجل  مكان 
الدولة والمصارف وغيرها من الدوائر، حيث 
أثناء  العملية وقتها  الحياة  المرأة بتسيير  قامت 

ذهاب رجال العراق إلى جبهات القتال«.
المرأة  دور  تجاهل  بدأ   2٠٠٣ عام  بعد 
العراقية، حسب شهرزاد، والتقليل من أهميتها 
التقدم؛  وعجلة  العراقي،  المجتمع  بناء  في 
بسبب التيارات الدينية المتشددة، التي ترى، أن 

المرأة مكانها في البيت فقط.
العديد  أجبرت  التيارات  »تلك  أن:  وأضافت 

التعليم،  ترك  على  العراقيات  النساء  من 
والزواج المبكر، وتخويفها من النواحي األمنية 
بالخطف، والتهديد وأضعافها اقتصادياً، وعدم 

تمكينها«.
وكشفت عن: »إصرار النساء في العراق على 
البقاء ألهميتها في المجتمع، من خالل منظمات 
بها  تقوم  التي  والنشاطات،  المدني،  المجتمع 
لتأخذ  محاولة  في  الصعبة  الظروف  لمواجهة 

دورها بشكل صحيح«.

الدعم الدويل

وأخذ الزواج المبكر أشكاالً مختلفة، حتى غدا 
وأصبح  واألهمية،  الخطورة  بالغة  ظاهرة 

الدراسات والبحوث  للكثير من  نقطة محورية 
االجتماعية، والمؤتمرات والندوات والنقاشات 
وتداعيات  آثاره،  لدراسة  العالم،  حول 
المتحدة  األمم  منظمة  أن  السيما  استمراره، 
لحقوق  انتهاكاً  عدته  )اليونيسيف(  للطفولة 

اإلنسان.
للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  ممثلة  وقالت 
المؤتمر  العراق، ريتا كولمبيا، في أعمال  في 
في  المبكر  الزواج  ظاهرة  لمعالجة  الوطني 
حكومة  مع  يعمل  »الصندوق  إن:  العراق: 
تمكين  دائرة  وتحديداً  العراق،  جمهورية 
»دائرة  إلى:  شكرها  عن  معربة  المرأة«، 
مؤتمر  لعقد  العراق؛  وحكومة  المرأة،  تمكين 
على  وتنبيهما  المبكر،  الزواج  ظاهرة  يناقش 

هذا الموضوع، الذي يعدّ حساساً«.
حكومة  يدعم  »الصندوق  أن:  ريتا  وأضافت 
جمهورية العراق بالتباحث، وإيجاد المعالجات 
التي  واألطر،  السياسات  ضوء  في  الفضلى 
الموضوع  أن  السيما  الحكومة،  تحددها 
للتكوين  يتعرض  حساس  ألنه  البعض؛  يثير 
المجتمعي«، مؤكدة أن: »هنالك ثقة عالية بأن 
في  وأساليبها  أطرها،  لها  العراقية،  الحكومة 

معالجة هذه الظاهرة«.
وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة، هيلين 
العراق  في  والفتاة  »المرأة  إن:  األشوري، 
حقوقها  لجميع  طمس  وهناك  مهمش،  دورها 

الشرعية أيضاً«.

وأشارت إلى أن: »قانون األحوال المدنية، له 
شأن آخر ضد المرأة، الذي صدر عام 1991، 
عندما تبنى صدام حسين التقاليد القبلية، كأداة 
سياسية؛ لتوطيد أركان سلطته المنحسرة، فقام 
بإحداث انتكاسات في العديد من التطورات، في 

وضع النساء والفتيات في المجتمع العراقي.
المرأة  واجهت  الحين،  ذلك  »منذ  إنه:  وبيَّنت 

العراقية التمييز، وعانت من العنف«.
ولفتت إلى أن: »الحقبة ما بعد عام 2٠٠٣ وقد 
الفوضى،  االمريكية  المتحدة  الواليات  خلقت 
منهم،  النساء  وخاصة  العراقيين  صفوف  بين 
االختطاف،  ذريعة  تحت  الخوف  وزرعوا 
وعدم األمان، بحيث التجأت العوائل إلى ترك 
بناتهن للمدارس، أو للوظيفة؛ بسبب الخوف«.
واختتمت هيلين اآلشوري حديثها بالتساؤالت: 
متى سيكون للمرأة العراقية، والفتاة الحق في 
عندما  ال،  كلمة  ستقول  ومتى  كلمتها؟  قول 
مثل  ومتى ستعمل  بدون خوف؟  وقتها  يحيين 
كباقي  كلها،  الحياة  مجاالت  في  النساء  باقي 

نساء العالم؟
فعله،  تريد  ال  ما  على  تجبر  لن  المرأة  ومتى 

حتى وإن كان في طريقة لبسها؟
األشوري،  هيلين  بنظر  لها  إجابة  ال  اسئلة 
ولكنها أسئلة مشروعة وحق بسيط من حقوق 
الظلم،  عاشت  التي  عراقية،  وامرأة  فتاة،  أي 
وأعطت الشهداء، وتحملت مشقات الحياة كلها، 
فهل ستنال في يوم من األيام شرعية حقوقها؟!

 )le temps( »لوتان«  صحيفة  كشفت 
»الثورة  أن  - عن  لها  مقال  في   - السويسرية 
بات  إذ  سويسرا،  في  توهجاً  تزداد  النسائية« 
عدد النساء المشاركات في المسيرات واألشكال 

االحتجاجية في ازدياد ملحوظ.
في  النسائية  المنظمات  إن  الصحيفة:  وذكرت 
كبير  نسائي  موكب  تنظيم  أعلنت  سويسرا 
يوم 14 يونيو/ حزيران 2٠2٣ العام المقبل، 
للمطالبة بتكريس حقوق النساء، وحمايتهن من 

أي تجاوزات قد تقع.
استبشرت  المنظمات  تلك  فإن  لوتان،  وحسب 

بمدينة  حاشدة  نسائية  مسيرة  تنظيم  بعد  خيراً 
الجاري،  حزيران  يونيو/   14 يوم  زيوريخ 
مدن  مختلف  من  النساء  آالف  فيها  شاركت 
سويسرا، حيث عبرن خاللها عن استيائهن من 
ورفعن  المرأة،  لحقوق  مسيئة  تعد  إجراءات 

عدة مطالب أساسية.

مسرية حاشدة ومطالب أساسية

ومن بين تلك المطالب تحسين معاشات التقاعد، 

وتوفير أماكن لرعاية األطفال، والمساواة في 
األجور، ووقف أشكال التمييز، وإنهاء سيطرة 
الرؤية الذكورية، ووضع حد إلقصاء النساء، 

وفق ما نقلته الصحيفة.
وحسب النساء المحتجات في المسيرة الحاشدة، 
العنف  على  الضوء  سلط  كورونا  وباء  فإن 

المنزلي، الذي يمارس على النساء.
لمشروع  القاطع  رفضهن  عن  عبرن  كما 
أيلول  سبتمبر/  في  للتصويت  سيطرح  قانون، 

القادم، ينص على رفع سن تقاعد النساء.

دواء جديد لمرض الثعلبة يبعث األمل لمن يعانون 
تساقط الشعر

فوائد النكتارين 
الُمذهلة

فرقعة األصابع.. دراسة تحسم الجدل 
وتكشف النتائج

دراسة طبية: دواء الصرع يزيد نسبة 
تشوهات األجنة

الشعر  تساقط  إلى  يؤدي  الذي  الثعلبة  مرض 
يترك أثراً سلبياً على نفسية المصابين به بسبب 
أمالً  هناك  لكّن  الشعر،  في  يخلّفها  التي  البقع 
بعد  المرض  بهذا  المصابين  معاناة  إلنهاء 
اإلعالن عن دواء جديد أثبت فعاليته ضد داء 

الثعلبة.

استعادة 80% من الشعر

وخضع الدواء الجديد لدراسة دامت ستة أشهر 
من   %5٠ األقل  على  فقدوا  أشخاصاً  وشملت 

شعرهم بسبب مرض الثعلبة.
استعاد  فقد  كبيرة  فعالية  الدواء  وأظهر 
من   %8٠ لالختبار  خضعوا  الذين  األشخاص 

شعرهم خالل 6 أشهر من تناول الدواء.
وفي كلتا الدراستين قسم العلماء 12٠٠ شخص 

المجموعة  مجموعتين:  إلى  عشوائي  بشكٍل 
الشعر  تساقط  دواء  على  حصلت  األولى 

والمجموعة الثانية حصلت على دواء وهمي.
المرضى  ثلث  فإن  الدراسة  هذه  من  وانطالقاً 
تقريباً الذين أخذوا دواء )أوليمانت( تعافوا من 

تساقط الشعر.

ما الثعلبة؟

المناعة  أمراض  ضمن  تندرج  الثعلبة  فإن 
الذاتية، حيث يهاجم جهاز  المناعة الجسم مسبّباً 
تساقط الشعر.        ليس هناك دليل علمي على أن 
التوتر النفسي أو العامل  الوراثي يلعبان دوراً 
في اإلصابة بالثعلبة، مشيراً إلى أنها قد تصيب 
أي  شخص بغض النظر عن العمر أو الجنس           ، 
شكل  على  البداية  في  تظهر  الثعلبة  أن  حيث 

بقعة صلعاء  بحجم العملة المعدنية على الرأس، 
كما قد تظهر هذه البقعة في مواضع  أخرى من 
الجسم مثل الذقن، وباإلضافة إلى ذلك، قد يمتد 
تساقط الشعر ليشمل  الجسم كله، وهو ما يعني 

تساقط الحاجبين والرموش أيضاً.                          
إن أقراص الزنك من عالجات الثعلبة، فتعطى 
أشهر،  وستة  ثالثة  بين  تراوح  مدة  للمريض 
هذا  فعالية  على  علمية  أدلة  توجد  ال  أنه  غير 

العالج.

السقوط املفاجئ للشعر

وفي حال السقوط المفاجئ للشعر، يمكن اللجوء 
إلى العالج بالكورتيزون  الذي قد يترتب عليه 
بعض اآلثار الجانبية مثل زيادة الوزن، فضالً 
بشكٍل  الشعر  نمو  إلى  ال  يؤدي  غالباً  أنه  عن 

مستديم.            
إلى  األطباء  بعض  يلجأ  ذلك،  إلى   وباإلضافة 
للمناعة، كما  يحدث عند عالج  المثبط  العالج 
الصدفية أو الروماتيزم، حيث يتم تثبيط جهاز 
الشعر،  تساقط  للحيلولة دون  المناعة  باألدوية 
إال أن هذا العالج يجعل المرضى أكثر  ُعرضة 

لإلصابة بالعدوى.                        

 وال تشكل الثعلبة خطراً على الحياة وال تتسبّب 
عبئاً  تمثل  حكة،  ولكنها  أو  بألم  الشعور  في 
نفسياً كبيراً على المريض ال سيما لدى النساء 
الالتي ينتابهّن الرعب من تساقط الشعر الذي 
يعدُّ رمزاً لألنوثة  والجمال، لذا فإن من المفيد 
العالج  الدوا إلى جانب  استشارة طبيب نفسي 

ئي.                        

اللذيذة  الفواكه  إحدى  هي  النكتارين  فاكهة 
جدًا والتي تنحدر من عائلة الورديات، العائلة 
ولكنه  والمشمش،  الخوخ  إليها  ينتمي  التي 
يتميز بجلدته الملساء التي يتداخل فيها اللون 

األحمر واألصفر ولبه األصفر أو األبيض.
النكتارين  فوائد  حول  معرفته  يهمك  ما  كل 

وقيمته الغذائية إليك في اآلتي:

فوائد النكتارين الصحية
1ـ تحسين الهضم:

على  نكتارين  نوع  من  الفاكهة  احتواء  إن 
ممتازة  يجعلها  األلياف  من  عالية  نسب 

لتحسين صحة الهضم، وذلك عبر:
ـ تنظيم حركة األمعاء والتغوط.

مثل:  المختلفة،  الهضم  مشاكل  منع  ـ 
اإلمساك، وقرحة المعدة.
2ـ الحماية من فقر الدم:

في  تدخل  التي  المعادن  أهم  من  الحديد  يعد 
صناعة خاليا الدم الحمراء، والتي قد يتسبب 

نقصها في اإلصابة بفقر الدم.
مصدًرا  ليست  النكتارين  فاكهة  أن  ومع 
منسوب  على  تحتوي  أنها  إال  للحديد،  جيدًا 
على  يساعد  والذي  ج،  فيتامين  من  ممتاز 
تعزيز امتصاص الحديد في الجسم، لذا فإن 
على  يساعد  سوف  أنه  النكتارين  فوائد  من 

حمايتك من فقر الدم.
٣ـ تعزيز المناعة:

يساعد النكتارين على تعزيز أنظمة المناعة 
في الجسم، إذ أن احتواءه على مجموعة من 
مضادات األكسدة، مثل: الزنك، وفيتامين ج، 
مما يجعل تناوله عاماًل مساعدًا على الحماية 

من العدوى وااللتهابات.
كما أن تناول النكتارين بانتظام يساعد على 
والزكام  بالمالريا  اإلصابة  فرص  خفض 

وعلى تسريع شفاء الجروح.
4ـ خسارة الوزن الزائد:

إن تناول فاكهة النكتارين يساعد على تنظيف 
الجهاز الهضمي عموًما ومنع تراكم السموم 
الذي  األمر  القولون،  جدران  على  خاصةً 

يساعد على خسارة الوزن الزائد.
على  احتوائه  النكتارين  فوائد  من  أن  كما 
السمنة  من  الوقاية  على  تساعد  قد  مركبات 
عموًما، أو األمراض المتعلقة بالسمنة، مثل: 

مرض السكري.
5ـ مفيد لصحة الحامل:

بسبب غنى فاكهة النكتارين بكمية كبيرة من 
خفيفة  وجبة  تعد  فإنها  والفيتامينات  المعادن 
من  محتواها  مع  خاصةً  للحوامل  مثالية 

حمض الفوليك الضروري للحامل.
من  العالي  النكتارين  محتوى  ويساعد 

تشنجات  حصول  منع  على  البوتاسيوم 
عضلية قد تضر الحامل، كما أن محتواه من 
فيتامين ج يساعد على النمو السليم والصحي 

للجنين في رحم األم.
6ـ الوقاية من نقص البوتاسيوم:

الدم أن يتسبب  الممكن لنقص بوتاسيوم  من 
في أمور خطيرة، مثل: ضعف عضلة القلب، 

واضطراب إيقاع القلب.
وبسبب احتواء النكتارين على كميات كبيرة 
بانتظام  النكتارين  تناول  فإن  البوتاسيوم  من 
بوتاسيوم  بنقص  اإلصابة  منع  على  يساعد 

الدم.
7ـ فوائد النكتارين األخرى:

وللنكتارين فوائد كثيرة أخرى وهامة، ومنها:
ـ تحسين صحة القلب وجهاز الدوران.

ـ مصدر ممتاز لمضادات األكسدة التي تقي 
من السرطانات.

ـ الوقاية من مرض السكري.
ـ تحسين النظر وحماية العيون من األمراض 

المختلفة.
ـ تحسين مظهر البشرة.

ـ تنظيم ضغط الدم.
وتحتوي فاكهة النكتارين على نسب ممتازة 
واأللياف،  األكسدة  مضادات  من  كذلك 
من  جدًا  عالية  نسب  على  تحتوي  أنها  كما 

الفيتامينات والمعادن المختلفة.

محاذير ومخاطر لتناول 
النكتارين

المذاق  في  رائعة  فاكهة  النكتارين  أن  مع 
عليك  أن  إال  متعددة،  النكتارين  وفوائد 
المخاطر  تتسبب في بعض  أنها  إلى  االنتباه 

والمضاعفات الصحية، وأهمها:
الحساسية في جسم  أنواع معينة من  إثارة  ـ 

المصاب.
تسبب  قد  والتي  التاقية،  الصدمة  أو  التاق 

الموت.
ـ التسمم بالسيانيد.

ـ التسبب باختناق األطفال.

لفرقعة  ملحة  بحاجة  نفسه  يجد  منا  الكثير 
ولكل  اليوم،  خالل  مرة  من  أكثر  األصابع، 
المختلفة، ولكن ما حقيقة أضرار  منا طريقته 

الموضوع على الصحة؟
وفقاً لموقع )إنفيرس(، يقدم 54 بالمئة من سكان 

العالم على فرقعة األصابع بشكٍل مستمر. 

هو  األصابع  فرقعة  من  الذي يصدر  الصوت 
نتيجة مد المفصل بعيداً بيدك، يؤدي النخفاض 
الضغط في السائل الزليلي داخل العظام، مما 
يؤدي إلى خروج أي غازات مذابة في السائل 
تجويف  أو  فقاعة،  في  وااللتحام  المحلول  من 
صوت  يصدر  ما  هو  الفقاعي  التكوين  هذا 

)التكسير( عند عملية الفرقعة.

هل فرقعة األصابع مرضة؟

تنتشر نظرية في عالمنا، هي أن فرقعة األصابع 
عند  خطيرة  تبعات  وله  للصحة،  مضر  أمر 

الكبر، لكن الحقيقة ليست كذلك.
مضرة  تبعات  لها  ليس  األصابع  فرقعة  فإن 

على الصحة.
حيث أن فرقعة المفاصل ليس أمراً سيئاً بالنسبة 

لك ما لم يتم بطريقة ضارة.

ولكن  األصابع ضارة،  فرقعة  تكون  ما  نادراً 
كسر  يحدث  أن  يمكن  األحيان،  بعض  في 
األلم  إلى  ويؤدي  خاطئ  بشكل  المفصل  في 

وااللتهاب وربما يحتاج إلى تصحيح.
تشقق  بين  روابط  أي  أن  الدراسات  وتؤكد 
والتهاب المفاصل، وبين عملية فرقعة األصابع، 

هي قصص خرافية تسردها األمهات.
زيادة  مؤخراً  الدراسات  إحدى  وجدت  كما 
سماكة الغضروف في مفاصل أصابع اليد لدى 
أولئك الذين يكررون فرقعة األصابع، مقارنةً 
مع أولئك الذين لم يفرقعوا مفاصل أصابعهم. 
احتمال  تقليل  إلى  الغضروف  سماكة  وتؤدي 
اإلصابة بالتهاب المفاصل وأمراض المفاصل 
األخرى، حيث أن النظرية الشهيرة بأن فرقعة 
أو  المفاصل،  اللتهاب  الحقاً  تؤدي  األصابع 
لم تكن مفيدة  إن  لألصابع، فهي  تسبب ضعفاً 
عملية  هي  األقل  فعلى  األصابع،  لغضاريف 

سلمية.

الفئران  على  أجريت  دراسة  في 
العلماء  اكتشف  البشرية،  واألنسجة 
يستخدمه  الذي  الفالبرويك  أن حمض 
والصداع  الصرع  عالج  في  األطباء 
النصفي، قد يتسبب في تشوهات خلقية 
فترة  أثناء  تناوله  تم  ما  إذا  للجنين، 

الحمل.
حمض  تناول  فإن  للدراسة،  ووفقاً 
الخاليا  بعض  يحبس  الفالبرويك 
الجذعية في حالة معلقة حيث ال يمكنها 
مما  بشكٍل صحيح،  االنقسام  أو  النمو 
الرحم،  في  الجنين  دماغ  نمو  يعطل 
معرفية  اضطرابات  يسبب  وبالتالي 

ونمائية.
وقال، بيل كيز، قائد الفريق في معهد 
الجزيئية  والبيولوجيا  الوراثة  علم 
ستراسبورغ  مدينة  في  والخلوية 
الفرنسية: عرضنا أجنة الفئران للدواء، 
غالباً ما فشلت األنابيب العصبية لهذه 
األجنة في االنغالق، وفي وقت الحق 

الجنينية  للفئران  نمت  التطور،  من 
بشكٍل  صغيرة  وأدمغة  رؤوس  أيضاً 

غير عادي.
الفريق  قام  التجربة،  من  وكجزء 
الفئران لجرعات عالية من  بتعريض 
زمنية  فترة  خالل  الفالبرويك  حمض 
قصيرة، والذي أدى إلى إحداث تأثير 
تتطابق  لن  التي  لديها،  فيه  مبالغ 
بالضرورة في األجنة البشرية التي ال 

تتعرض في الغالب لجرعات عالية.

على  الفالبرويك  حمض  ويستخدم 
نطاق واسع لعالج عدد من األمراض، 
من  آالف  عدة  هناك  كانت  أنه  إال 
الدواء  تناولن  اللواتي  النساء  حاالت 
يعانون  أطفاالً  أنجبن  ثم  الحمل  أثناء 
تشقق  ذلك  في  بما  خلقية،  عيوب  من 
الوجه،  وتغيرات  الفقري،  العمود 
من  ثلثهم  عانى  كما  القلب،  وتشوه 
طيف  واضطراب  إدراكي  ضعف 

التوحد.
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إعداد/ بيريفان خليل 

الجنسي  العنف  المتحدة  األمم  تستعرض 
الدولي  اليوم  النزاع في  الممارس في حاالت 
والذي  العنف،  هذا  للقضاء على  المخصص؛ 
يصادف 19 حزيران من كل عام، وفي كل 
المعاش  للواقع  وتوضيح  شرح،  هناك  عام 
النزعات، وخالل  فيها  التي تشاع  الدول،  في 
عام 2٠22 تبين إلى أن العنف يزداد، ويجب 
تحمل المسؤولية تجاه هذه الظاهرة، خاصة إن 

األطفال والنساء، هم أكثر الضحايا.

الجناة نادراً ما يحاسبون

دون  الجناة  ترك  أن  تبين،  أدق  تفاصيل  وفي 
العنف  تزايد  أسباب  أحد  هي  ألفعالهم  عقاب 
األمين  وقال  النزاع،  حاالت  في  الجنسي 
العام لألمم المتحدة: إن العنف الجنسي أصبح 
والتعذيب،  الحرب،  أساليب  من  قاسيا  أسلوبا 
السكان،  »يرهب  الذي  والقمع،  واإلرهاب، 

ويدمر األرواح، ويقسم المجتمعات«.
وفي رسالته بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على 
العنف الجنسي في حاالت النزاع، الذي يُحتفل 
حزيران،  من   19 لـ  الموافق  األحد  يوم  به 
إلى  غوتيريش،  أنطونيو  العام،  األمين  أشار 
اقترفت  ما  ما يحاسبون على  نادراً  الجناة  أن 

أيديهم.
يتحّملون  الذين  هم  الناجين  »إن  وأضاف: 
عبء وصمة العار، والصدمة طوال حياتهم، 
المسلطة  المحنة  كثيرة  أحيان  في  وتتضاعف 
الضاّرة،  االجتماعية  األعراف  جراء  عليهم؛ 

وبإلقاء اللوم على الضحايا«.

الرقم ليس سوى غيض من فيض

وفي التقرير، تم الكشف بأن األطفال والنساء، 
أصبحوا  فقد  الظاهرة،  بهذه  تأثيراً  األكثر  هم 
ضحايا للعنف الجنسي، مثل غيرها من أشكال 
العنف، هذا ما أكدته ممثلة األمين العام المعنية 
باألطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا لدى 
كانوا  ألطفال  العامة  اإلحصائية  عن  كشفها 
على  طفل   142٠٠ الجنسي  العنف  ضحايا 
سوى  »ليس  بالعبارة  الواقع  لتصف  األقل، 
غيض من فيض« في إشارة منها إلى أن العدد 
أكبر من ذلك، ولكن ما تم التحقق من وجوده 

هو الرقم الذي كشفت عنه.
بأنهم  غويتريش:  قال  ذلك  على  وتعقيباً 

متضامنون لدعم النساء والفتيات، ندعم النساء 
ضعفا،  األكثر  والفتيان  والرجال،  والفتيات 
وهم يناضلون من أجل العيش بكرامة وسالم 
ذلك  في  بما  اإلنسانية«  األزمات  خضم  في 
عن طريق زيادة الدعم للضحايا، والمشّردين 

المعّرضين لالتجار، واالستغالل الجنسي.

رضورة مطابقة القول مع الفعل

وألن المناطق الريفية وفق ما أكده غويتريش 
إلى  بحاجة  فإنها  حماية ضعيفة،  أنظمة  ذات 
وهذا  إضافي،  دعم  على  للحصول  تركيز؛ 
لمحاسبة  الوطنية  العدالة  أنظمة  تعزيز  يعني 
الجناة، وضمان حصول الضحايا على الدعم 

الطبي والنفسي، ودعم حقوق الناجين.
بأنه  العام،  األمين  طرح  ذلك،  إلى  إضافة 
التي  المدني،  المجتمع  منظمات  دعم  ينبغي 
االجتماعية،  الحواجز  لكسر  النساء  تقودها 
الحماية،  تمنع  التي  والثقافية  واالقتصادية، 
األسباب  معالجة  وكذلك  والعدالة،  والمساواة 
الكامنة وراء العنف الجنسي في النزاع، مشدداً 
والموارد  السياسية  العزيمة  زيادة  »مع  على 
باألفعال،  األقوال  مطابقة  يمكننا  المالية، 
وإنهاء بالء العنف الجنسي في حاالت النزاع، 

مرة واحدة وإلى األبد«.

124 تقريراً لحالة العنف 
الجنيس يف النزاعات

دعوات أممية، أطلقها ممثلون لألمم المتحدة، 
إلنقاذ األجيال المقبلة من آفة العنف الجسدي، 
حيث أصدرت الممثلة الخاصة لألمم المتحدة 
المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، براميال 
األوروبي  لالتحاد  األعلى  والممثل  باتن، 
للشؤون الخارجية والسياسة األمنية، جوزيب 
الدولي  للمجتمع  مشتركة  دعوة  بوريل، 
الجنسي  العنف  على  القضاء  في  للمساعدة 
المقبلة من  بالنزاع، »وإنقاذ األجيال  المرتبط 

هذه اآلفة.«
وأضافا في البيان المشترك: »لقد حان الوقت 
األسباب  ومعالجة  التفاعلية  النُهج  لتجاوز 
الكامنة والدوافع غير المرئية للعنف الجنسي... 
وكذلك األعراف االجتماعية الضاّرة المتعلقة 
بالشرف والعار، وإلقاء اللوم على الضحايا«.

عسكرية،  توترات  شهد  العام  هذا  وألن 
وحروباً أثرت على المدنيين في مناطق عدة، 
وفي مقدمتها أوكرانيا، الذي نشبت فيها حرباً 
أكثر  مرور  فبعد  واألوكرانيين،  الروس  بين 

أوكرانيا،  في  الحرب  على  يوم   1٠٠ من 
نواجه  »إننا  براميال  األممية  المسؤولة  قالت 
الجنسي«،  العنف  بشأن  متزايدة  ادعاءات 
فريق رصد  تلقى  الثالث من حزيران،  فحتى 
األمم  لمفوضة  التابع  اإلنسان  حقوق  حالة 
عن  تقارير  اإلنسان  لحقوق  السامية  المتحدة 
124 عمال مزعوما من أعمال العنف الجنسي 
النساء  ضد  حدثت  التي  بالنزاع،  المتصل 
والفتيات، والرجال والفتيان في عدد من المدن 
الضحايا  معظم  النساء  تشكل  األوكرانية،  

ألعمال العنف هذه.
الرجال االغتصاب،  االنتهاكات ضد  وشملت 
العلني  والتجريد  االغتصاب،  ومحاولة 
ويجري  الجنسي.  بالعنف  والتهديد  القسري، 
للمسؤولة  وفقا  الحاالت،  هذه  في  التحقق 

األممية.
إزاء  عميقة،  صدمة  عن  الممثالن  وأعرب 
المدنيين،  على  أوكرانيا  في  الحرب  تأثير 
الشخصية  الشهادات  إزاء  البالغ  قلقهما  وعن 
المتزايدة  الجنسي  العنف  ومزاعم  المرّوعة، 
إلى  وندعو  الجرائم،  هذه  مثل  بشدة  »ندين 

وقف فوري ألعمال العنف«.

االنقالبات العسكرية عامل 
مساعد

بعض  في  وتيرة  الجنسي  العنف  زاد  ما 
فمن  العسكرية  االنقالبات  هو  المناطق، 
أفغانستان إلى غينيا، ومالي، وميانمار وغيرها 
الواقع،  هذا  تعيش ظروف  التي  المناطق  من 
أن  على  الممثالن،  عبر  األساس  هذا  وعلى 
أعاد  العسكري  واالستيالء  االنقالبات  »وباء 
عقارب الساعة إلى الوراء، فيما يتعلق بحقوق 

المرأة«.
الحروب  تستمر  جديدة،  أزمات  تصاعد  ومع 
جمهورية  ذلك  في  بما  أخرى،  أماكن  في 
الكونغو  وجمهورية  الوسطى،  أفريقيا 
السودان،  وجنوب  والصومال،  الديمقراطية، 

وسوريا واليمن.
العنف  من  مقلقة  بمستويات  منها  كل  ويتميز 
الجنسي المرتبط بالنزاع المستخدم، كأداة للقمع 
الجهات  من  واالنتقام  والترهيب،  السياسي 

الفاعلة، والناشطين في الخطوط األمامية.

رأي دويل للمنظور الجنساين

الممثالن  بيّن  الظروف  هذه  من  وللتخلص   

بأنه: »من األهمية بمكان تعزيز بيئة رادعة، 
المقام  في  وتمنعه  الجنسي،  العنف  تحمي من 
واالستجابة  اآلمن  اإلبالغ  وتتيح  األول، 
المناسبة«، مشيران إلى أن الوقاية هي أفضل 
منع  ذلك  في  بما  الحماية،  أشكال  من  شكل 

نشوب الصراع نفسه.
هناك  الجنسي،  العنف  لمواجهة  إنه  وقاال: 
السياسية،  المشاركة  من  مزيد  إلى  حاجة 
النار واتفاقات  والدبلوماسية في وقف إطالق 
وتعزيز  التهديدات،  نمط  وتحليل  السالم، 
العدالة المراعية للمنظور الجنساني، وإصالح 
قطاع األمن؛ وأيضا من أجل إعالء أصوات 

الناجين، والمجتمعات المتضررة. 
وتعهد الطرفان بااللتزام بدعم الناجين، وإنهاء 
المجتمعات  وحثّا  العقاب.  من  الجناة  إفالت 
أصحاب  أنهم  »على  للناجين  تنظر  أن  على 
حقوق، ويجب احترامها، وإنفاذها في أوقات 

الحرب والسالم«.

ندوب لن متحيها الزمن

العنف  عن  الناجمة  باآلثار  يتعلق  فيما  أما 
الجنسي، فإنها تشكل ندوباً ليس فقط في الجسد، 
إنما في النفس أيضاً، فمن الصعب محوه من 
الذاكرة والنفس، هذا ما أوضحته ناتاليا كانيم، 
إنه  للسكان،  المتحدة  األمم  صندوق  رئيسة 
يبدأ اإلرهاب والدمار  الحروب،  تبدأ  »عندما 

الناتج عن العنف الجنسي«.
وتستغل ساحات الحرب لممارسة أعتى أشكال 
المرأة،  ضد  الممارس  العنف  ومنها  العنف، 
وعن هذا الموضوع أفادت الرئيسة بأن أجساد 
قتال:  ساحات  إلى  تتحول  والفتيات  النساء، 
»يتم استخدام االغتصاب كسالح حرب تماما 
الدبابة  أو  مبنى  في  تنفجر  التي  القنبلة،  مثل 

التي تخترق حشدا«.
وتحدثت بالتفصيل عن العواقب العديدة للعنف 
الندوب  إلى  األجساد  تعذيب  من  الجنسي، 
النساء،  ويُخجل  يُسكت  إنه  وقالت:  النفسية. 
إرثا  ويترك  األمن  وانعدام  الخوف  ويزرع 
واألمراض  الدائمة  اإلعاقة  خالل  من  مدمرا 
وتكاليف  األجور  وفقدان  جنسيا،  المنقولة 
للناجيات  العار  ووصمة  الصحية  الرعاية 

وأسرهن.

جرمية مبوجب القانون

من  النوع  هذا  ممارسة  أن  من  الرغم  وعلى 
اإلنساني  القانون  بموجب  جريمة  تعد  العنف 
ذّكرت  حيث  علناً،  بات  انتشاره  إلى  الدولي 
لحقوق  »انتهاك  الجنسي  العنف  بأن  ناتاليا: 
اإلنساني  القانون  بموجب  وجريمة  اإلنسان، 
أو  تبريرها،  أو  تجاهلها  ينبغي  ال  الدولي« 
التقليل من شأنها«، مضيفة بأن »«في الواقع، 

ال ينبغي أن يحدث على اإلطالق«.
بين  التفريق  وانتشار  حجم،  إلى  وأشارت 
الجنسين، والعنف القائم على النوع االجتماعي 
وهو  مكان،  كل  في  المجتمعات،  جميع  في 
حقيقة غير مقبولة ال تتفاقم، إال بسبب األزمات 

والصراعات. 
وتعهدت رئيسة صندوق األمم المتحدة للسكان 
والمحاكمات،  التحقيقات  وراء  بالوقوف 
العنف  مزاعم  في  الناجين  على  تركز  التي 
لعرقلة  ممكن؛  هو  ما  »بكل  والقيام  الجنسي 
عدم المساواة بين الجنسين، الذي يغذي جميع 

أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي.«
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إقليم  أندية  إيابًا من دوري  السادسة  الجولة  منافسات  ُأقيمت  ـ  روناهي/ قامشلو 
الجزيرة للرجال بكرة القدم للدرجة األولى، وأهم النتائج كانت فوز األسايش على دجلة 

بخمسة أهداف مقابل هدفين.

دوري اإلقليم... األسايش يقسو على دجلة بخماسية...

مونديال العالم.. القارة الصفراء بوابة عودة الكأس لسحرة البرازيل

أوجيني ُتعِلن انسحابها ونعومي تغيب عن بطولة 

ويمبلدون

استبعاد أربع العبات من منتخب 

أملانيا للسيدات قبل اليورو

من  إياباً  السادسة  الجولة  مباريات  قمة  في 
دوري أندية إقليم الجزيرة للرجال بكرة القدم، 
استطاع األسايش تحقيق فوزاً هام على دجلة 
على  وذلك  هدفين،  مقابل  أهداف  بخمسة 

أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو.
من  األخيرة  ساعة  الربع  في  نَِشَط  األسايش 
بهدفين  التعادل  نتيجة  من  وتخلص  المباراة 
أهداف  ثالثة  تسجيل  واستطاع  لهدفين، 

والخروج فائزاً بخمسة أهداف مقابل هدفين.
على  ديرك  نادي  فاز  أخرى  مباريات  وفي 
نتائجه  بسلسلة  واستمر  الحسكة  شبيبة  نادي 
الطيبة وبخمسة أهداف دون رد على أرضية 
من  بذلك  وزاد  ديرك،  في  الجزيرة  ملعب 
للدرجة  بالهبوط  المهدد  الحسكة  شبيبة  جراح 

الثانية.

بينما فاز الصناديد على األخوة والسالم بهدف 
دون رد على أرضية ملعب شرموال بعامودا 
مازال  بينما  صحوته،  الصناديد  بذلك  وتابع 
شبح  من  الخالص  يحاول  والسالم  األخوة 

الهبوط للدرجة الثانية.
بنتيجة  االتحاد  نادي  على  خبات  نادي  وفاز 
أرضية  على  واحد  هدف  مقابل  أهداف  ثالثة 
سلسلة  بعد  خبات  فوز  وجاء  شرموال  ملعب 

من الهزائم.
كما فاز سري كانيه على قنديل قانونياً ٣×٠ 
القدرة على  بعدم  تقديم األخير اعتذاراً  بسبب 
القدم قرر  الدوري وبدوره مكتب كرة  إكمال 
مع  المتبقية  مبارياته  لكل  الفريق  خسارة 

تحرير كشوف العبيه.
وتأجلت مباراة ناديي سردم وبرخدان في هذه 

الجولة لمشاركة نادي سردم في بطولة شمال 
كان  كما  لألندية،  القدم  لكرة  سوريا  وشرق 
األسايش  وهي  أخرى  مؤجلة  مباريات  هناك 
ساعة  وحتى  الحسكة  وشبيبة  ودجلة  وسردم 
القدم  كرة  مكتب  يصدر  لم  الخبر  هذا  إعداد 

موعداً إلقامة هذه المباريات.
وبعد تسجيل هذه النتائج ضمن الجولة السادسة 

إياباً أصبح ترتيب األندية على الشكل التالي:
1ـ سردم 45 نقطة +6٣.

 2ـ األسايش 41 نقطة +٣5.
٣ـ ديرك 4٠ نقطة +٣2.
4ـ دجلة ٣6 نقطة +16.

 5- الصناديد ٣2 نقطة +19.
6ـ سري كانيه 25 نقطة +4.

7ـ خبات 18 نقطة – 12.
8ـ برخدان 15 نقطة – 19.

9ـ األخوة والسالم 1٣ نقطة – 2٠.

1٠ـ االتحاد 11 نقطة – 24.
11ـ شبيبة الحسكة 7 نقاط – ٣9.

12ـ قنديل نقطة واحدة – 55.

استضافتها  استثنائية  من نسخة  بعد 2٠ عاماً 
إلى  العالم  كأس  بطولة  تعود  واليابان،  كوريا 
قطر  تستضيفها  حيث  جديد،  من  آسيا  قارة 
و18  الثاني  تشرين   21 بين  الفترة  خالل 

كانون األول 2٠22.
وتسود حالة من التفاؤل بين مشجعي المنتخب 
ج بلقب المونديال عبر  البرازيلي، أكثر من تّوِ
تاريخ البطولة بخمسة ألقاب، بفارق لقب وحيد 
كل  فاز  حيث  وألمانيا،  إيطاليا  منتخبي  عن 

منهما باللقب أربع مرات.

تفاؤل برازييل

وتأتي حالة التفاؤل في ظل امتالك السيليساو 
المونديال  قرعة  بخالف  النجوم،  من  لكتيبة 
إلى  نسبياً،  في مجموعة سهلة  التي وضعتهم 
جانب كل من صربيا وسويسرا والكاميرون، 

واليابان  »كوريا  بمونديال  يُذكرهم  ما  وهو 
.»2٠٠2

الجنوبية  كوريا  استضافت   ،2٠٠2 عام  ففي 
واليابان النسخة رقم 17 في تاريخ المونديال، 

المرة  وهي  الدولتين،  بين  مشترك  بتنظيم 
الوحيدة التي يقام خاللها المونديال في دولتين.
إنجازهم  لتكرار  السامبا،  راقصو  ويطمح 
في  البطولة  أُقيمت  عندما  نسخة 2٠٠2،  في 

قارة آسيا ألول مرة عبر التاريخ، حيث كانت 
أوروبا  قارات  على  حكراً  البطولة  استضافة 
وتعود  فقط،  والشمالية  الجنوبية  وأمريكا 
البطولة لتقام في القارة الصفراء من جديد في 

.2٠22

مشوار البطل

آنذاك في مجموعة  البرازيلي  المنتخب  ووقع 
سهلة مع كل من تركيا، الصين وكوستاريكا، 
سهولة،  بكل  المجموعة  يعبر  أن  واستطاع 
بعدما حقق ثالثة انتصارات )العالمة الكاملة(، 
بنتائج )2-1( على تركيا، )4-٠( أمام الصين، 

و)5-2( على كوستاريكا.
اإلقصائية  لألدوار  البرازيل  منتخب  وتأهل 
المنتخب  إقصاء  في  نجح  ثم  سهولة،  بكل 
البلجيكي من دور الـ16، ثم تجاوز إنكلترا في 

ربع النهائي، وكرر فوزه على تركيا بنصف 
النهائي، ليصطدم بألمانيا في المباراة النهائية 

بملعب يوكوهاما الدولي. 
أن  رونالدو،  البرازيلي  الظاهرة  واستطاع 
البطولة  لقب  تحقيق  نحو  بالده  منتخب  يقود 
بعدما سجل  البالد،  تاريخ  في  الخامسة  للمرة 
هدفين في شباك ألمانيا، لتنتهي المباراة بفوز 

البرازيل )2-٠(.
وشهدت تلك البطولة حصول الظاهرة رونالدو 
على جائزة هداف البطولة بعدما سجل ثمانية 
توسيع  فرصة  البرازيل  بها  منح  أهداف، 

الفارق مع أقرب منافسيها.
وتمتلك البرازيل قائمة من الالعبين المميزين 
في مختلف المراكز، ما يزيد من تفاؤل األصفر 
لمحاولة الفوز بلقب المونديال وإعادته للبالد، 
آسيا  قارة  تصبح  فهل  عاًما،   2٠ غياب  بعد 

بوابة البرازيل لحصد اللقب للمرة السادسة؟

انسحبت الكندية أوجيني بوشار، وصيفة بطلة 
ويمبلدون سابقاً، من المشاركة في نسخة هذا 
نقاطها  إضافة  عدم  بسبب  البطولة،  من  العام 
إلى رصيد الالعبين والالعبات في التصنيف 

العالمي.
وكانت أوجيني بوشار )28 عاماً( قد وصلت 
بطوالت »غراند  ثالث  ويمبلدون،  نهائي  إلى 
عام  الموسم،  في  الكبرى  األربع  سالم« 
النجمة  أمام  حينذاك  خسرت  لكنها   ،2٠14

التشيكية بترا كفيتوفا.
تحرص  الذي  الوقت  في  انسحابها  ويأتي 
قاعدة  من  درجة  ألقصى  االستفادة  على  فيه 
لعملية  خضوعها  بعد  المحمي«،  »التصنيف 

جراحية في الكتف، العام الماضي.
في  المشاركة  من  االنسحاب  وأرجعت 
 27 في  منافساتها  تنطلق  التي  ويمبلدون، 
حزيران الجاري، إلى قرار عدم إضافة نقاط 

البطولة إلى التصنيف العالمي.
بحظر  البطولة  منظمي  قرار  بعد  وذلك 
بسبب  وبيالروسيا،  روسيا  العبي  مشاركة 

أزمة الهجوم الروسي ألوكرانيا.
»نظراً  بيان:  في  بوشار،  أوجيني  وقالت 
للجراحة التي خضعت لها في الكتف، أصبح 
لدي عدد محدود من المشاركات المتاحة، طبقاً 

لقاعدة التصنيف المحمي«.
وأضافت في البيان، الذي نشرته وكالة األنباء 
عشقي  »رغم  ميديا«:  إيه  »بي  البريطانية 
لبطولة ويمبلدون، والحزن الذي أشعر به إزاء 
االنسحاب منها، فإنه ال معنى الستخدام قاعدة 
نقاطاً  تمنح  لن  بطولة  في  المحمي  التصنيف 

في التصنيف«.
واستغالل  بحكمة،  االختيار  »علي  وتابعت: 
التصنيف  قاعدة  لي  تتيحها  التي  المشاركات 
العودة  على  تساعدني  بطوالت  في  المحمي، 

للمكانة التي أتطلع إليها«.
المشاركتين  سأستخدم  »اآلن  واختتمت: 
اللتين تكفلهما لي قاعدة التصنيف المحمي في 
وأستراليا  أمريكا  في  سالم،  غراند  بطوالت 

المفتوحتين«.
نعومي  اليابانية  التنس  العبة  ستغيب  كما 
يعني عدم  أوساكا عن بطولة ويمبلدون، مما 
مشاركتها في جولة منافسات المالعب العشبية 

بأكملها.

 4٣ المصنفة  أوساكا،  نعومي  تخض  ولم 
ودعت  أن  منذ  رسمية  مباراة  أي  عالمياً، 
بطولة روالن غاروس من الدور األول ومن 
ويمبلدون  عن  تغيب  قد  أنها  أوضحت  وقتها 
بعد قرار عدم احتساب النقاط بها نتيجة قرار 
منظمي البطولة منع مشاركة الالعبين الروس 

والبيالروس بسبب الهجوم على أوكرانيا.
وقالت نعومي أوساكا في باريس »ال أعرف 
لماذا ولكن إذا لعبت في ويمبلدون دون نقاط 
استعراضية،  منافسة  بمثابة  البطولة  فستكون 
أعرف أن هذا ليس حقيقياً لكن عقلي يقول لي 
غير ذلك، لن يمكنني تقديم أقصى جهد بها«. 
مرات  أربع  الفائزة  أوساكا،  نعومي  وكانت 
بألقاب غراند سالم والمصنفة األولى سابقاً، قد 
غابت عن ويمبلدون العام الماضي بعد خالفها 
رفضها  بسبب  غاروس  روالن  منظمي  مع 
المشاركة في المؤتمرات الصحفية، وال تلعب 

على األراضي العشبية منذ 2٠19.
يُذكر أن نعومي أوساكا لم تتجاوز قط الدور 

الثالث في ويمبلدون.

مدربة  تيكلينبورغ،  فوس  مارتينا  استبعدت 
المنتخب األلماني للسيدات لكرة القدم، كال من 
وشويكي  رال،  وماكسيميليان  فيلدكامب،  يانا 
القائمة  من  توفيكوفيتش،  ومارتينا  نوسكن، 
األولية للمنتخب التي ستشارك في بطولة أمم 

أوروبا، المقررة الشهر المقبل.
بوب،  ألكساندرا  المنتخب،  قائدة  وحافظت 
خبرة  الالعبات  أكثر  فولفسبورغ،  العبة 
مكانها  على  دولية،  مباراة   11٣ بخوضها 
كورونا  بفيروس  إصابتها  رغم  الفريق،  في 

وتواجدها في العزل.
أشياء  النهاية،  »في  بيان:  في  مارتينا  وقالت 

صغيرة كانت حاسمة، ألن مستوى األداء في 
فريقنا مرتفع للغاية«.

هيغيل،  شانتال  ستظل  احترازي،  وكإجراء 
العبة هوفنهايم، في قائمة الفريق المكونة من 
الذي  الفريق  لمعسكر  استعداداً  العبة،   24

سيبدأ في والية بافاريا، الثالثاء المقبل.
الودية  مباراته  األلماني  المنتخب  ويخوض 
المقبل،  الجمعة  اليورو،  انطالق  قبل  الوحيدة 

أمام سويسرا في إرفورت.
دور  في  الماكينات  منتخب  وسيلعب 
المجموعات، مع الدنمارك )8 تموز( وإسبانيا 

)12 تموز( وفنلندا )16 تموز(.

كثيراً ما يحدث في حاالت النزاع، تجاوزات ال أخالقية، تطال فئة ضعيفة في المجتمع، في زمن الصراعات، وهذا ما نشهده في صراعات 
بالمؤتمرات  الكثيرة  المناشدات  بالرغم من  األولى،  بالدرجة  البريئة  النساء واألطفال  يطال  الُممارس،  الجسدي  العنف  الحديث من  العصر 

العالمية، التي تطالب الحد من هذه الظاهرة، فال تتفق األفعال باألقوال.

في اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حاالت 
النزاع... األجساد تتحول إلى ساحات معارك

في فضيحة أخرى لتدهور األوضاع في تركيا... مواطن التخطيط لدمج المخيمات العشوائية في الرقة
تركي يضع السكين على رقبته أمام البرلمان حول  نقاش  في  ـ  األخبار  مركز 

مكتب  يخطط  المخيمات،  أوضاع 
شؤون الالجئين والنازحين في اإلدارة 
لدمج  لشمال وشرق وسوريا،  الذاتية 
مع  الرقة  في  العشوائية  المخيمات 

بعضها.
وأّكد شيخموس أحمد الرئيس المشترك 
والنازحين  الالجئين  شؤون  لمكتب 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في 

المكتب  بأنَّ  اإلدارة،  لموقع  سوريا 
المخيمات، لسدّ  إدارات  سيُتابع أمور 
النواقص وتلبية االحتياجات الالزمة.

عاًما  اجتماًعا  سينعقد  بأنه  موضحاً 
شمال  في  المخيمات  إدارات  مع 
الصعوبات  لمناقشة  سوريا؛  وشرق 
وإغالق  المخيمات،  في  والنواقص 
المعابر الحدودية، كمعبر تل كوجر، 
لدخول  الرئيس  الشريان  يُشكل  الذي 
سينعقد  آخر  واجتماع  المساعدات، 

العشوائية  المخيمات  دمج  لمناقشة 
عددها  والبالغ  الرقة،  في  المنتشرة 

58 مخيماً.
وأشار أحمد، إلى أنَّ األولوية ستكون 
ودعم  اإلنسانية،  المساعدات  لتقديم 
النقاط الطبية باألدوية، والمستلزمات 

الطبية وحليب األطفال.
لمكتب  المشترك  الرئيس  وكشف 
في  والنازحين  الالجئين،  شؤون 
في  أحمد،  شيخموس  الذاتية  اإلدارة 
إدارات  توصيات  عن  حديثه  ختام 
الذاتية،  اإلدارات  في  المخيمات 
والمدنية، والتي تُرّكز على استمرارية 
اإلنسانية،  المنظمات  مع  التنسيق 
النازحين،  دعم  زيادة  على  وحّضها 
سوريا،  وشرق  شمال  في  والالجئين 
األزمة  بسبب  دعمها؛  قلّصت  التي 

الروسية واألوكرانية.

مواطن  قيام  أنقرة،  العاصمة  شهدت 
ارتفاع  على  تمرده  بإظهار  تركي، 
األسعار، أمام مبنى البرلمان، بوضع 
في  النار  وإشعال  رقبته،  على  سكين 

عربة جمع الخردة بشارع أتاتورك.
جمع  في  يعمل  الذي  الرجل،  وقال 
الخردة، والذي لم يتسن معرفة اسمه، 
ليرة  ألف  و4٠   ٣٠ أتقاضى  “ال 
تركية، والتي تكفي الزيادات إلى هذا 

الحد”.
وأضاف: “نحن أبناء هذا البلد”.

مكان  إلى  حضرت  التي  الشرطة 
مركز  إلى  المتظاهر  نقلت  الحادث، 
حذرت  ذلك،  غضون  في  البرلمان. 
الواقعة  تصوير  من  الناس  الشرطة 

بهواتفهم المحمولة.

تتزايد االحتجاجات الفردية للمواطنين 
المرتفع  التضخم  ظل  في  تركيا،  في 
زيادات  عن  مسفرا   7٣.5 بلغ  الذي 

متتالية في أسعار المنتجات، وتكاليف 
المعيشة.
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قسد: استشهاد فرهاد شبلي ُيمّثل انعكاسًا للسلوك اإلجرامي التركي بحقنا

هجوم في أفغانستان يؤدي الفرنسيون يتوجهون إلى صناديق االقتراع
إلى مقتل شخصين

سوريا  قوات  أصدرت  ـ  األخبار  مركز 
الجبان  العمل  فيه  أدانت  بياناً  الديمقراطية 
طائرة  عبر  التركي،  المحتل  به  قام  الذي 
الذي  شبلي  فرهاد  الشهيد  استهدفت  ُمسيّرة 
بعض  إلجراء  للسليمانية  زيارة  في  كان 

الفحوصات الطبية هناك.
من  »بمزيد  كالتالي:  البيان  نص  وجاء 
استشهاد  نبأ  تلقينا  والعزم،  اإلصرار 
المناضل فرهاد شبلي بعملية جبانة وغادرة 
تزال  وال  كانت  التركي،  الجيش  ارتكبها 
أهداف عملياته اإلرهابية تلك هي ثني شعبنا 
والمناضلين من مواصلة النضال في سبيل 
اإلرهاب  قوى  من  وشعبنا  أرضنا  تحرير 

وفي مقدمتها تركيا وفصائلها”.
وأضاف البيان: »لقد عرفنا المناضل فرهاد 
بالتضحيات  المليئة  النضال  مسيرة  خالل 
مناضالً  سوريا  وشرق  شمال  في  الِجسام 
إلى  وثابت  مستمر  بشكٍل  منحازاً  صلباً 
ومخلصاً  ومتفانياً  متواضعاً  شعبه،  قضايا 
في نضاله، ُمكرساً حياته بالعطاء والتضحية 
أصعب  وفي  المجاالت  مختلف  في  والبناء 

الظروف”.
الشهيد  »مسيرة  إن  الى  البيان:  وأشار 
فرهاد السياسية والتنظيمية الطويلة ساهمت 
الذاتية  اإلدارة  تأسيس  في  كبير  وبشكٍل 
لشمال وشرق سوريا وتطوير مفاهيم الكفاح 
روح  جذرت  كما  وكوادرنا،  شعبنا  لدى 
التسامح والتعاون بين مختلف المكونات في 
أخّوة  وأفكار  مبادئ  إلى  مستنداً  المنطقة، 
وفعاالً  أساسياً  دوراً  أدى  حيث  الشعوب، 
كقائد سياسي في بناء وتحقيق مشاريع البناء 
الوطنية،  واالجتماعية  والفكرية  التنظيمية 
وأصبح جزءاً ال يتجزأ من المكتسبات التي 
شعبنا  خاضها  بطولية  معركة  نتاج  هي 

وشهدائنا”.
وأوضح البيان »إن استهداف الشهيد فرهاد 
من قِبل الجيش التركي يمثل انعكاساً للسلوك 
وشعبنا،  مناضلينا  بحق  التركي  اإلجرامي 
ويؤكد شرعية النضال السياسي والعسكري 
وقواتنا  شعبنا  يقودها  التي  واالجتماعي 
وعدوانه  االحتالل  اعتداءات  بمواجهة 

المستمر”.

اليائسة  المحاوالت  »تلك  إن  البيان:  وأكد 
شعبنا  تثني  لن  المناضلين  استهداف  في 
أسمى  وإبداء  الكفاح  مواصلة  في  وقواتنا 
آيات التضحية، بل ستزيده إصراراً في رفع 
مستوى التنظيم والتشبث بالقيم والمكتسبات 
في  والسير  الشهداء  تضحيات  حققتها  التي 
استكمال التجهيزات لتحرير مناطقنا المحتلة 

وردع العدوان وإحباط الهجمات”.
التي  »قواتنا  إن  بالقول:  البيان  واختتم 
الشعب  حماية  عاتقها  على  وضعت 
تلك  جريمته  لالحتالل  تغفر  لن  واألرض 
وكافة الجرائم السابقة، وتؤكد على االنتقام 
باألساليب العسكرية المشروعة والمناسبة، 
جندي  آخر  طرد  حتى  النضال  وتصعيد 

محتل من أراضينا”.
لعائلة  التعازي  نقدم  األساس،  هذا  وعلى 
على  بأننا  ونؤكد  ولشعبنا،  ورفاقه  الشهيد 
يقين تام بأن دم الشهيد سيكون بداية لحملة 
الجماهيري  التنظيم  طريق  على  جديدة 
والسياسي في مناطق شمال وشرق سوريا.

الفرنسية  الحكومة  دعت   - األخبار  مركز 
في  للتصويت  ناخب  مليون   48 نحو  األحد 
لكن  فرنسا،  تشهدها  التي  الحر  موجة  ظل 
االمتناع عن التصويت يُتوقع أن يكون كبيراً 
على غرار ما حصل في الجولة األولى، وفقاً 

الستطالعات الرأي.
حيث افتُتحت مراكز االقتراع أمام الناخبين في 
غرينيتش(  )بتوقيت  صباحاً  السادسة  الساعة 
وتغلق الساعة 16.٠٠ باستثناء المدن الكبرى 

الساعة  حتى  النهائي  الموعد  تمديد  تم  حيث 
األولى  التقديرات  تبدأ  أن  على   ،18.٠٠

بالظهور تباعاً.
لكن  شديدة،  االنتخابات  هذه  في  والمنافسة 
الوطنية  الجمعية  في  للمقاعد  الدقيق  التوزيع 
وبالتالي معرفة ما إذا كان ماكرون سيحصل 
على األغلبية الُمطلقة أم ال، هو أمر لن يتضح 

قبل وقت متقدم من المساء.

وقال ماكرون إن الحرب في أوكرانيا تؤثر في 
الحياة اليومية للفرنسيين، مشدداً على ضرورة 
التحدث  تستطيع  حقاً  أوروبية  “فرنسا  وجود 

بصوت واضح وصريح”.
كما لوح في الوقت نفسه بفزاعة “المتطرفين” 
“الفوضى”  فوزهم  حال  في  سيثيرون  الذين 
إخراج  في  بالرغبة  إياهم  متهماً  فرنسا،  في 

البالد من أوروبا.
يوم  الرأي  استطالعات  آخر  نتائج  وأظهرت 
الجمعة الماضي أن االئتالف الوسطي “معا!” 
أن  دون  من  سيفوز  الفرنسي  الرئيس  بقيادة 
المطلقة  الغالبية  على  حصوله  مؤكداً  يكون 
الجمعية  في   577 أصل  من  نائباً   289 أي 
الوطنية، وهو عتبة ال بد منها إلنجاز سياسته 

واإلصالحات المعلنة.
وإذا ما حصل ماكرون على غالبية نسبية في 
الدورة الثانية، فسيتوجب عليه البحث عن دعم 

مجموعات سياسية أخرى.
الموحد  لليسار  بالنسبة  الرهان  ويتمثل 
بفرض  عقود،  منذ  األولى  للمرة  الصفوف 
أن  إال  الفرنسي  الرئيس  على  تعايش  حكومة 
مما  أقل  بها  يحظى  التي  األصوات  مخزون 

يملكه االئتالف الرئاسي.
في حين ال يأمل اليسار بتحقيق الغالبية، إال أنه 
َضِمن من اآلن بشكٍل شبه مؤكد أن يكون كتلة 
دور  وهو  الجمعية  في  الرئيسية  المعارضة 

كان يتواله اليمين.

داعش  مرتزقة  أعلن  ـ  األخبار   مركز 
للسيخ  معبد  على  الهجوم  عن  مسؤوليتهم 
مقتل  إلى  أدى  والذي  السبت،  أفغانستان  في 
بعد  انتقاماً  جاء  أنه  إلى  مشيراً  شخصين، 

اإلساءة إلى النبي محمد.
هجوم  بأن  وقال  الهجوم  داعش  تبنى  حيث 
السبت استهدف الهندوس والسيخ و”المرتدين” 
انتقامي ونصرة  رد  في  وذلك  الذين حموهم، 

لرسول هللا حسب زعمهم.
وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية األفغانية، 
من  وعنصراً  السيخ  طائفة  أفراد  أحد  أن 
“طالبان” قُتال في الهجوم، مشيراً إلى إصابة 

سبعة أشخاص آخرين بجروح.

بعد  غضب  موجة  اإلسالمي  العالم  ويشهد 
تصريحات أدّلت بها في وقت سابق هذا الشهر 
بشأن  الهند  في  الحاكم  الحزب  باسم  المتحدثة 
عائشة  زوجاته  وأصغر  النبي  بين  العالقة 

خالل نقاش في برنامج متلفز.
السيخ  طائفة  أفراد  من  مئتين  حوالي  ويعيش 
حالياً في أفغانستان، بعد أن كان عددهم زهاء 

نصف مليون في سبعينيات القرن المنصرم.
ويأتي الهجوم بعد أيام على زيارة بعثة هندية 
في  “طالبان”  حكومة  مع  للبحث  كابول  إلى 
من  المقدمة  اإلنسانية  المساعدة  توزيع  ُسبل 

نيودلهي إلى أفغانستان.

الرئاسة  نائب  جثمان  كردستان،  باشور  أهالي  من  المئات  وّدع   - األخبار  مركز 
الذاتية لشمال وشرق سوريا، فرهاد شبلي،  التنفيذي لإلدارة  المشتركة للمجلس 
الذي استشهد إثر استهدافه بطائرة ُمسّيرة لالحتالل التركي في باشور كردستان، 

ليوارى الثرى في روج آفا.

أهالي باشور كردستان يودعون جثمان الشهيد فرهاد شبلي

االحتالل  لدولة  تابعة  ُمسيّرة  طائرة  استهدفت 
سيارة  الماضي،  الجمعة  صباح  التركي، 
إلى  أدى  مما  السليمانية،  في  كالر  قضاء  في 

استشهاد أربعة أشخاص وإصابة آخر.
الذاتية لشمال وشرق سوريا،  وأعلنت اإلدارة 
يوم السبت في الثامن عشر من الشهر الجاري، 
عن استشهاد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس 
التنفيذي لإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 
لمدينة  زيارة  في  كان  الذي  شبلي،  فرهاد 

الطبية  الفحوصات  بعض  إلجراء  السليمانية 
والعالج.

سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  وحّملت 
كردستان  باشور  وحكومة  العراقية  الحكومة 
من  موقفهما  بتوضيح  وطالبتهما  المسؤولية، 
االحتالل  دولة  ارتكبته  الذي  اإلرهابي  العمل 

التركي.
كردستان  أجزاء  أهالي  من  المئات  وتجّمع 
وممثلي  أعضاء  إلى  باإلضافة  األربعة 

أمام  المدنية،  والمنظمات  السياسية  األحزاب 
السليمانية،  مدينة  العدلي وسط  الطب  مؤسسة 

لتوديع جثمان الشهيد فرهاد شبلي.
وانطلق موكب التشييع من أمام الطب العدلي، 
آفا  روج  بين  سيمالكا  معبر  نحو  وتوجه 

وباشور، ليوارى الثرى هناك.
جثمان  وداع  خالل  الشعارات  األهالي  وردد 
الشهيد »الموت للخونة، المجد والخلود لشهداء 

الحرية«.

قراءة في رواية »حب في زمن الكورونا« 
لألديب البحريني عبد الحميد القائد

يحبو،  )والزمن  بقوله:  الرواية  استهّل 
يعدو،  كونه  إلى  انتقل  ثم  حنينًا،  يقطر 
الزمن ومازال،  يتوقف( فظل مفهوم  ال 
يتصدر الدراسات الفلسفية، والفيزيائية، 
عالقته  مستوى  على  والسيما  واألدبية، 
الدور  ليوّضح  اإلنساني؛  بالوجود 
الرواية شكلها  يمنح  لكي  به؛  يقوم  الذي 
قدرته  مدى  وحول  النهائية،  وصورتها 
على تجسيد الرؤيا والفلسفة تجاه الواقع 
تنطلق  الرواية  يجعل  فهذا  الُمعاش، 
فيه  وتعتمد  شكلي،  األول  اتجاهين؛  في 
جينت،  جيرار  مصطلحات  بعض  على 
وزمن  الحكاية،  زمن  بين  تربط  التي 
الداللي  المستوى  تحليل  والثاني  السرد. 
الروائي  الزمن  من خالل دراسة عالقة 

بالشخصيات، والمكان والزمن.
 وحيث أّن المقاربة النقدية تستند الى عدّة 
معايير، ومقاييس تنصب على الجوانب 
فتميزت  والبصرية،  والشكلية،  الداللية، 
والشروط،  األركان  بين  المقاربة  هذه 
والتقنيات  الداخلية،  المكّونات  بين  أو 
البنيويّة،  العناصر  وبين  الخارجية، 
الحديثة، وخاصة  الرواية  فّن  تميّز  التي 
باقي  عن  وتفّردها  العربي،  الخليج  في 
األجناس األدبية األخرى، وبين المقاييس 

المشتركة التي تجمعها بغيرها.
يثير  عنصر  بالزمن  الكاتب  ارتباط 
قُضيت  تكتمل،  لّما  طفولة،  إلى  الحنين 
اللعب مع أقرانه؛ بسبب  الترفع عن  في 
شغفه بالقراءة، وفي المراهقة خجله عن 
اإلفصاح عن حب عذري، سكن روحه 
إلى ما بعد األبد، وحنينه لألماكن، التي 
ما فتئ يشعر بصفائها ونقاء شخوصها، 
فالحنين ثيمة التصقت في وعيه الضمني؛ 
في  منهمكة  وهي  حروفه،  حاولت  لذا 
حد  تتجاوز  أن  اآلفاق،  على  التمّرد 
الالمتناهي، والال تحديد لتنفلت من آفاق 
فال  والجنون،  الهيجان  أصعدة  ويفتح 
اآلفاق،  وفكرته خارج  إال جنوحه  يرى 
لذا  السوداء؛  ذاته  بقع  في  يراها  وربّما 
ال يجتمع في محرابه سوى فعل القراءة 

والكتابة.
القائد،  الحميد  عبد  الشاعر  الروائي 
استهّل روايته بعد العنوان بعبارة »كان 
لفعل  تأكيدا  إشارة  بفعل  مساء«  الوقت 
المشهدية وعنصر الزمن، الذي ستكون 

عليه السردية.
الوصفي  المعنى  في  الرواية  فبحثت 
حدث  في  مندمجاً  يظهر  الذي  للزمن، 
كان  وإذا  المقصود،  الفايروس  ظهور 
ومحور  والحياة،  الكون  محور  الزمن 
حياة اإلنسان الداخلية، والمحرك الخفي 
لمشاعره وتقلباته الجسدية والنفسية، فإن 
الكاتب اجتهد في تحديد مفهومه الخاص 
لهما  الزمن،  من  نوعين  وحدد  للزمن، 
الزمن  دور في تشكيل شخصيته، وهما 
الطبيعي )الموضوعي( والزمن النفسي، 

الماضي  الزمن،  أبعاد  تتناول  كما 
تكوينه،  في  والمستقبل  والحاضر 
الوقت،  مر  على  الشخصية  وتغيرات 
ومدى تعامله مع الحدث في كل مرحلة 

عمرية.
في اإلشارة إلى قول )تتبعثر األشياء في 
أن  إلى،  داللة ضمنية  العتمات( ص7، 
الفوضى العارمة مستبدة في نفس الكاتب 
والظالم يخفي محوريتها، لرجل مسكون 
تناديه من خلف  بأصوات عوالم عتيقة، 

الكثبان الرملية )إرم ، إرم(
البساطة  عن  الشعرية  الّسرد  لغة  تترفع 
بميلها  تتميز  ولكنها  الكلمات،  بانتقاء 
نحو السالسة. في النص الحكائي إخبار 
وجه  يغير  قد  قاتل،  لعين  بفيروس 
الالمباالة،  من  بكثير  لكن  األرض، 
نوع  إلى  الكاتب  أشار  الحِذر،  والترقي 
الذي سيحصل، ليس أهم ما فيه  التغيير 
التحول إلى العالم الرقمي لممارسة الحياة 
مخدّر  الفيروس  هذا  وكأن  بُعد،  عن 
ما،  بشيء  الموبوءة  لألرض  سيعطى 
العظيمة،  الجراحية  التغيير  عملية  قبل 
الحدث  مع  التعامل  فّضل  وبعقالنية 
مسّطرة  ذاته  يرى  مباالة،  بال  ومرة 
للقراءة،  عشقه  خالل  من  الورق،  على 
وعالقته بالكتب والمقاهي، وقد مّل عبثية 
وأسئلة  كامو،  ألبير  فكر  متمثاًل  الحياة 
وجودية فلسفية ليس أولها )الموت ليس 
عدم(، وحيدًا كان لكنه يتساءل عن ماهيّة 
التيه، الذي سيشهده العالم، كيف ستكون 

معالمه، وأين نهايته..؟
بقوله: »وإن هذه الحياة ليست سوى فّخٍ 
خبيٍث، ال يفلت منه سوى القذرين فقط«.

بقّصتها  الفاتنة  الظبية  تلك  رأى  حتى 
زوجها  وبين  بينه  الشبه،  عن  الغريبة 
الزمن،  من  فترة  أشغلته  التي  المتوفّى، 
بقصة حب ولجها من كتاب عظيم، وظّل 
يقرأ في بالغته ونثره إلى يوم الصدمة، 
الذي فارقته فيه ظبيته؛ بسبب الفيروس 

القاتل نفسه.
زمن  في  الفيروس  هذا  وبسبب 
كله،  المشهد  في  رعب  حصل  محدد 
كثيرة  صور  في  السلبيّة  آثاره  انعكست 
في  تغوص  مهّمة  إنسانيّة  وجوانب 
المجتمعية،  للبنية  السيكولوجي  العمق 
تكوين  في  ونواقص  خبايا  عن  فتكشف 
أحداث  هناك  وكانت  الشخصيات، 
أخرى، تدور وتتمحور حول موقف، قد 
يبدو للوهلة األولى غامًضا جدًا ثم يعكس 
يعانيه  ما  ظّل  في  حقيقية،  حب  قصة 
البطل اإلنسان سعيد، من قلق نفسي من 
مجهول ما يراوده بدون أن يعي أسبابه، 
تحت ضغط اجتماعي يالزم نسق ثقافي 
في  باستمرار  شبكاته  يبني  ضمني، 

مخيلته.
قصة مثلت حيرة اإلنسان في زمن ليس 
من السهل التآلف معه؛ حيث يُعَدّ الزمن 
الفقري،  وعمودها  الرواية،  محوَر  هنا 
وهي من القصص الملغّزة، التي عاشها 
الكون بأكمله، واختلف البشر في مستوى 

ردة الفعل نحوها.
كمرشد  مهم  جانب  في  سعيد  ذاته  حقق 
حين  الجامعي،  تخّصصه  بحسب  نفسي 
ينخرط  لكي  الدكتورة؛  حبيبته  دعته 
ليباشر  التطّوعي؛  العمل  سلك  في 
تتحّكم  لم  التي  الهِلعة،  الحاالت  مساعدة 
بسيكولوجيتها في خضم الحدث، فطرح 
لنا أمثلة مجتمعية كثيرة، اختزلت مشاهد 
جدًا،  عميقة  سلبيّات  وتضّمنت  عظيمة، 
وكّل حالة قّصة بأكملها، ولكن موضوع 
أسوأها؛  كان  نجالء،  المزاجيّة  الفتاة 
الكورونا  من  اتّخذت  منحلّة  فتاة  ألنّها 

اكتشف  بعد  وفيما  زوجها،  لتخلع  سببًا 
مضايقات  له  لتسبب  رقمه؛  أخذت  أنها 
ما وصل  ورداءة  الزمن،  بانقالب  تشي 

إليه حال بعض الفتيات.
أحداث  بين  يدور  التشويق  عنصر  كان 
بئر،  الماء من  الرواية، مثل بكرة ترفع 
والقارئ يتعطش لدلوها، ولو جاز اختزال 
وضعتنا  الرواية  أن  أفصح  التعبير: 
أسطوريّة  عالقة  مالمح  استكشاف  أمام 
السرد  فّن  بين  نوع خاّص  شعائريّة من 
بين  المختفية  العوالم  وتلك  والصحراء، 
على  سواء  الخالي(،  )الربع  طيّاتها 
أم  تعتريهما  التي  التطّورات،  مستوى 

على مستوى البنية وتفاعالتها الفنية.
يسمعه،  الذي  )والصوت  فالصحراء،   
المكانية  داللتها  فوق  هنا  ريح(  صرير 
بمجموعة  يرتبط  زمني  تاريخي  إطار 
التي  التجريدية،  المفهومية  من الدالالت 
تمألها وقائع الرواية بمعطيات ملموسة 

في حركة الحدث الروائي.
الذي  المكان  لمشهدية  البصري  والبعد 
يُعَدّ هنا تشكيالً مقصوداً من جهتين هما:

بوصفها  التصويرية  القيمة  جهة   .1
عامالً سردياً...

نتاجاً  بوصفها  الداللية  القيمة  جهة   .2
تعبيرياً مشفّراً.

العالقة  جدليّة  تعكس  التي  الهوية،  تلك 
والصحراء،  اإلنسان  بين  )الصوفية( 
من  جزئيّة  إلى  اإلنسان  يتحّول  عندما 
رمز  إلى  الصحراء  وتتحّول  مكان، 
حّي: وهذا ما ورد في الرواية: ]أحاول 
وجود  خالل  من  الزمن  مع  التخاطب 
لدّي  الخالي،  الربع  صحراء  في  عوالم 
تنقضي،  ال  األزمنة  أن  قوي  إحساس 
الزمن مادي يا ظبية، والمادة ال تزول[.
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سطوة  موضوع  طرح  الرواية  وفي 
ممثلة  السلبيّة،  وإغراءاته  الحب، 
يعشق  البطل  بينما  والقيود  باالمتالك، 

الحرية والعزلة أحياناً.
سياق  هي  التجريديّة،  الوحدات  هذه  إنَّ 
ونمّوه  والدته  وقواعد  السردي،  العمل 
ثم إطالقه في نطاق التداول، حيث تولد 
التي  الداللة،  في  منصبة  الجديدة  قيمتُه 
يمنحها العمُل السردي بوساطة جماليّاته 
فالداللة  السردي،  الكون  في  مجتمعة 
حيث  تراتبي،  سلَّم  أو  لنظام  تخضع 
بينها  تنتظم  تكونها من وحدات  يُفترض 

عالقات تقابل، أو اختالف فال يُتاح فْهم 
إحدى هذه الوحدات بمعزٍل عن الوحدات 
صالتها  نُُظم  معرفة  وبدون  األخرى، 

بها.
بمعنى أنَّنا ال نبحث في المعطيات الداللية 
المعجمية ال للملفوظ، وال للوحدة البنائية 
بشكل يفصل بين هذه الوحدات، ويجعلها 
سلبي،  حيادي  بشكل  متجاورة  جزراً 
باالستناد  الداللي  المعطى  في  نبحث  بل 
العاملية،  بين األدوار  تكاملية  إلى وحدة 
ذلك  ولتوضيح  الغرضية..  واألدوار 
الشخصية  وهي  سعيد،  نالحظ شخصيّة 
المحورية، التي تميزت بفكر مختلف عن 
محيطها، انتماء سياسي في عمر مبكرة 
مخالف لما هو سائد في زمٍن ما، تسبّبت 
الزمن،  ذلك  في  المحافظين  نقمة  في 
للعادات،  الخاضع  بشكل  وظهرت 
)ناهد(  حبّه  من  حرمانه  إلى  أدّت  التي 
بسبب التعّصب كونه حولياً وليس قبلياً، 
ولكنه عزاها إلى عدم تناسق المضمون 
حسب   - البطل  وأّن  كما  األدوات،  مع 
وجودي،  اغتراب  من  عانى   - النموذج 
فالتجأ إلى الهروب للصحراء، ولعوالمها 
الهوية  عن  الباحث  وداللته  ولقيمها، 
والجمعية  بشخصيته،  الخاصة  الذاتية 
العائدة لبيئة الصحراء، وما تشتمل عليه 
صحراء الربع الخالي )مكانًا( من تفاصيل 
قيم معنويّة؛ فللصحراء حكمة، وهو أمر 
ينسجم مع السرد والداللة التي يراد من 
المعطيات  تأكيد  أدوات  أما  ورائها.. 
الداللية فترد حيثما ورد توصيف المكان 
في مشهد يمتلك انسيابيه، وإيقاع حركته. 
عن  عبارة  الصحراء  في  شيء  كّل 
يعكس  ما  ذلك  ولعلَّ  متّصلة،  امتدادات 
عند  واالنفالِت  للحريِّة،  الميِل  شدّة 
البطل، والذهنيّة غير المرّكبِة التي تنظُر 
بخالف  حواجَز،  دون  من  الكلّي  إلى 
الثقافة العموديّة التركيبيّة التحليليّة، ولكّن 
تخلوان  ال  سعيد،  عند  واألفقيّة  االمتدادَ 
وإْن  المكاني،  المشهِد  في  العمودي  من 
ما  قيمة  تصبح  ذاك  وعند  نادراً،  كان 
ارتباطه  في  مميّزةً  مكانيّاً  عمودي  هو 
الروحي بها، وذلك متأٍت من افتقاد هذا 

المشهد العمودي.
جاء السياق بصور متّصلة مع بعضها؛ 
لتؤّكد معالم النسق الضمنّي، الذي يعاني 
المجتمع،  عنصرية  وفق  آثاره  من 
أمام  أنفسنا  نجد  وهكذا  اآلخر،  وجندرة 

تفسيرات متنّوعة له منها هنا: ـ

    ـ    التفسير الفيزيائي للمكان.
    ـ    التفسير الفلسفي.

    ـ    التفسير الجغرافي.
أما من جهة الداللة الجغرافية فسنالحظ 
انعكاسها في تمزيق المشهد السردي أو 

في لملمته وخلق وحدته.
    ـ    والتفسير النفسي، بما يشّكله من 
المتحّركة  الفاعلة  الذات  في  انعكاسات 

في نسيج النّصِ وأنساقِِه.
أما رحلة البطل مع المحبوبة إلى الربع 
الخالي، فإنَّها تتسم بحركة يحددها فضاء 
الموضعي،  المحلي  الفضاء  هو  آخر، 
التركيبية،  التحوالت  فيه  تتجلى  الذي 
وما ينجم عنها سردياً وداللياً، ومن أمثلة 
الكثبان  الموضعي  المكاني  الفضاء  هذا 
الرمال،  الصغيرة،  الهضبة  الرملية، 
وغيرها، وهي جميعاً ترتبط بظهور ذات 
جهة  وفي  التخييل،  على ضفاف  السرد 
مقابلة رحلة إلى جزيرة جربة المحاطة 
قابس،  خليج  الموتى،  خليج  بالخلجان، 
رحالت  في  المشهدي  التضادّ  هذا  وفي 
بين الصحراء والجزيرة القاسم المشترك 
لم  وتاريخية  أسطورة،  قصص  بينها 
تشّكل لوحة خلفية للحدث، بل هي الحدث 
نفسه، ذو البعد األسطوري، لتلعب دوراً 
في توجيه المكان نحو الفعل الحي؛ وهذا 
لألدب  السرديّة  القيم  في  إدخاال  يُعد  ما 
بمتغيّرات  ارتبط  الذي  وخطابه  الجديد، 
اإلبداع  عمل  حيث  الُمعاش،  الواقع 
الروائي،  الفن  آفاق  تغيير  الحداثي على 
العالم،  تغيير  نية  مع  باالتفاق  وبناه 

ورؤيته بعد الحدث األعظم الكورونا.
ة  الموجز  القراءة  هذه  نختتم  أْن  يمكن 
في شواهدها بتلك العبارات، التي تنتهي 
بها رواية حب في زمن الكورونا، وهي 
حيث  والدالالت،  بالعبر  ُحبلى  عبارات 
إنسانًا  »كان  بأبيه  نفسه  البطل  يشبه 
صاحب ضمير، وذا مبادئ، وكان يتمتّع 
التمّرد،  وحس  والجرأة  الجنون  ببعض 
وأنا  منه،  ورثتُها  التي  الصفات  وهي 

فخور بها.«. 
مشهد  كان  الرواية،  هذه  نغادر  أن  قبل 
المطار،  في  يتكّرر  والنهاية  البداية 
ليعلن انتصاره على نفسه بكيفية استقبال 
الحدث وإنهاء تفاصيله، بالفكر العقالني 
نفسه، الذي يدعو إلى التعايش اإلنساني 

بين األديان واألوطان.

ريما آل كلزلي 
)أديبة سورية(
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كانت محاوالت القائد أوجالن في سبيل السالم والحل 
من  والتفكك  بالتصفية  التركية  الدولة  مخطط  تقابل 
عام  الكردستانية  التحرر  حركة  واّتخذت  العزلة.  خالل 

2004 قراراً جديداً.

إمرالي.. سياسة العزلة واإلبادة ـ2ـ

الذي  النظام  التركية عن طريق  الدولة  أدامت 
مخطط  ووضعت  العزلة  إمرالي،  في  أسسته 
التنفيذ. تجاهلت مقترحات  قيد  التفكك والعزلة 
والحل  السالم  بشأن  أوجالن  هللا  عبد  القائد 
وقد  الكردي.  الشعب  إبادة  بسياسة  واستمرت 
اتّخذت حركة التحرر الكردستانية عام 2٠٠4 
لقوات  القيادية  الهيئة  أعلنت  إذ  جديداً.  قراراً 
أيار  من  والعشرين  الثامن  في  الشعبي  الدفاع 
عام 2٠٠4 عبر بياٍن أصدرته آنذاك عن انتهاء 
عملية وقف إطالق النار الذي كان مستمراً منذ 
األول من أيلول عام 1998 وأّن قوات الكريال 
قد انتقلت من’ الدفاع غير النشط ‘إلى ’ الدفاع 

الشرعي النشط‘.

املرحلة التي بدأت مع حملة 
األول من حزيران

الحملة  الشعب،  لمؤتمر  الثاني  المؤتمر  حول 
األول  في  الشعبي  الدفاع  قوات  أطلقتها  التي 
رسمي  قراٍر  إلى   2٠٠4 عام  حزيران  من 
لحركة التحرر الكردستانية وأعلن عنه للرأي 
العام العالمي. عرفت حملة األول من حزيران 
التحرر  حركة  نضال  تاريخ  في   2٠٠4 عام 
الكردستانية بـ ’ الخامس عشر من آب الثاني‘.
للنموذج  يّجهز  أوجالن  هللا  عبد  القائد  وكان 
الكونفدرالية  مشروع  إعالن  تم  إذ  الجديد. 
الواحد  في  أوجالن  للقائد  الديمقراطية 
احتفالية  في   2٠٠5 عام  آذار  من  والعشرين 

نوروز في آمد.
وناقش مؤتمر الشعب في االجتماع العام الثالث 
الذي عقده بين الرابع والحادي والعشرين من 
بشكل  الديمقراطية  الكونفدرالية  مشروع  أيار 
مجتمعات  مجموعة  اتفاقية  إلى  وحّوله  موّسع 

كردستان.

امنعوه من سامع زقزقة العصافري 
أيضاً

التعذيب  أساليب  بتنفيذ  التركية  الدولة  بدأت 
البعيدة عن كل تصور في إمرالي عام 2٠٠8. 
أوجالن  عبد هللا  القائد  شعر  بحالقة  قاموا  إذا 
بزنزانته  المحيطة  األشجار  وقطعوا  قسراً، 
أصبحت  وتزقزق.  العصافير  عليها  تقف  لئاّل 
التعذيب   ’ بـ  تسمى  التي  الحجر  عقوبات 
منذ  إمرالي  نظام  في  مألوفاً  عمالً  األبيض‘ 

2٠٠6 وما بعدها.

املاليني من األشخاص: أوجالن 
ميّثل إراديت السياسية

التعذيب  نظام  فيها  تجاوز  التي  األيام  تلك  في 
التي وضعته الدولة التركية حدوده، أتم الكرد 

حملتهم  من  األولى  المرحلة  جانبهم  من  أيضاُ 
التاريخية التي استمرت لعشرة أشهر. وأُعلنت 
التي  األحرار  المواطنين  حركة  حملة  نتائج 
عامي  خالل  وكردستان  تركيا  في  أطلقتها 
يمثّل  أوجالن  حملة  باسم’   2٠٠6 ـ   2٠٠5
تشرين  من  العشرين  ‘في  السياسية  إرادتي 
أنقرة. ورغم  في  مؤتمٍر صحفي  األول خالل 
إلقاء الشرطة التركية القبض على مئات اآلالف 
وثالث  ومئتي  مليوني  فإن  الحملة  نشطاء  من 
»أنا كردستاني،  قالوا:  ألف شخصاً  وأربعون 
السياسية  يمثّل اإلرادة  وأرى عبد هللا أوجالن 

في كردستان وأقبل بذلك« ووقّعوا على ذلك.
عدد  تجاوزت  التي  الحملة  هذه  أّن  الشّك 
تلت  التي  السنوات  خالل  فيها  الموقعين 
انطالقها عشرة ماليين لم تكن الحملة األولى، 
فقد سبقتها حمالٌت كثيرة تطالب بكسر العزلة 
الظروف  وتحسين  إمرالي،  في  المفروضة 
وذلك  أوجالن  للقائد  والمعيشية  الصحية 
حملتين  إطالق  هو  واألهم  مختلفة.  بتسميات 
الجسدية  الحرية  بتحقيق  تطالبان  جماهيريتين 

للقائد.

اعتامد أساليب جديدة

جديدة  أساليب  بتجربة  التركية  الدولة  بدأت 
من التعذيب في إمرالي بعد فشلها بكسر إرادة 
نفّذتها  التي  األساليب  من  بأيٍ  أوجالن  القائد 
وبناء  حوله.  األشخاص  من  الماليين  والتفاف 
أُخذت عام 2٠٠7  القائد  احتمالية تسميم  على 
عينتين من شعره وحللتا في مخبرين في إيطاليا 
والسويد. وكانت العينات التي أُخذت من شعر 

القائد ستكشف معلومات مؤكدةٍ عن صحته.
العام  الرأي  انتظره  الذي  التصريح  وأُصدر 
الكردي بفارغ الصبر في روما عاصمة إيطاليا 
التي بقي فيها القائد أوجالن لستة وستين يوماً.

من  وفد  تواقيع  حملت  التي  التقارير  وأثبتت 
الخبراء تعرض القائد للتسميم. وأعقب المؤتمر 
من  متتالية  بياناٍت  روما  في  المنعقد  الصحفي 
قريالن  مراد  أعلن  إذ  الكردية.  األطراف  قبل 
القائد  يكون  أن  الممكن  من  أنّه  العام،  للرأي 
مهمة  أّن  إذ  حجرته،  طالء  من  تسمم  قد  آبو 
طالء حجرته موكلةٌ لطرف من أوساط حزب 
تفيد  معلوماٍت  بحوزتهم  وأّن  القومية  الحركة 

بقيام هذه الشركة بمزج الطالء بمواد سامة.

صحة أوجالن هي صحتنا!

وعلى هذا، خرج مئات اآلالف من األشخاص 
العالم  أنحاء  ومختلف  وكردستان  أوروبا  في 
إلى الساحات وطالبوا بالتحرك ضد هذا التسميم 
عبر قول: »صحة أوجالن هي صحتنا«. بعد 
األوروبي  المجلس  األوروبي،  االتحاد  تجاهل 
ومحكمة حقوق اإلنسان للتظاهرات، المسيرات 
والفعاليات االحتجاجية المدنية للكرد، بدأ ثمانية 

في الحادي عشر  عشر سياسياً وناشطاً كردياً 
الطعام  عن  إضراباً   2٠٠7 عام  نيسان  من 

بشكٍل متواصل وألجل غير مسمى.
دعمه  الذي  الطعام  هذا اإلضراب عن  وأُنهي 
بعد  والثالثين،  التاسع  يومه  في  5٠٠ شخص 
رسالة القائد أوجالن: »قاموا من خالل الحياة«.

تأسيس منظومة املجتمع 
الكردستاين

مندوباً   21٣ حضره  الذي  العام  المؤتمر  في 
من ممثلي الكرد في أجزاء كردستان األربعة 
والمهجر تغيّر اسم مجموعة تجمعات كردستان 
القائد  سياق  في  تشكيله  تم  الذي   )KKK(
الكردستاني  المجتمع  منظومة  إلى  أوجالن 
المجتمع  منظومة  وتختلف   .)KCK(
الكردستاني عن اتحاد تجمعات كردستان بأنّها 
تعمل كمنظمٍة تضم تحت مظلتها جميع ممثلي 

أجزاء كردستان األربعة.

كفى!

في هذه األثناء، كانت تُفرض على القائد عقوبات 
حالة  تدهورت  االنفرادي،  بالسجن  متتالية 
الوضع  تدهور  وكان  وصحته.  أوجالن  القائد 
عقوباٍت  فرض  يوم،  بعد  يوماً  للقائد  الصحي 
العقوبات  فرض  االنفرادي،  بالسجن  متتالية 
الجزائية عليه لخمسة مرات على جدول أعمال 
 )KONGREYA GEL( الشعبي  المؤتمر 
الحادي عشر والسادس عشر من  بين  المنعقد 

أيلول عام 2٠٠7.
والتعذيب  العزلة  بشأن  المندوبون  وقال 
المستمرة على القائد أوجالن: »كفى!« تزامن 
المؤتمر  اتخذ  ولهذا  المؤتمر،  مع  الشعار  هذا 
قراراً بإطالق حملةً مليونية تحت شعار’ كفى، 

عش القائد وأحييه‹

التجاوز واالنتهاك باسم 
»عمليات منظومة املجتمع 

الكردستاين«

الرابع  في  السياسية«  اإلبادة  أطلقوا »عمليات 
»عمليات  باسم   2٠٠9 عام  نيسان  من  عشر 
يتم  كان  إذ  الكردستاني«.  المجتمع  منظومة 
ورؤساء   ،DTP، BDP قادة  على  القبض 
األكاديميين،  الصحفيين،  والنقابيين،  البلديات، 

والمدافعين عن حقوق اإلنسان واعتقالهم.

مسرية أمارا

عام 2٠٠9  الكرد  من  اآلالف  توّجه عشرات 
إلى أمارا؛ مسقط رأس قائدهم أوجالن للتعبير 
عن والئهم له. عرقلت الدولة التركية المسيرة، 
إذ قامت قواتها بقتل الشابين الكرديين مصطفى 
بإصابة  وتسبّبت  أوغالن  كارا  ومحسوم  داغ 

الشعرات من الشباب.

 

خارطة طريق من إمرايل

سلّم القائد عبد هللا أوجالن خارطة الطريق التي 
آب  العشرين من  في  السجن  إدارة  إلى  أعدّها 
عام 2٠٠9. وضعت الدولة التركية يدها على 
تلك الخارطة التي وضعت الحل للمشكلة على 
عشرة نقاط. ووصلت هذه الخارطة إلى الرأي 

بعد عام ونصف.

مجموعة السالم القادمة من 
خابور

الذي  الدولة  وفد  مع  جرى  الذي  اللقاء  بعد 
ذهب إلى إمرالي، قال القائد أوجالن أن طريق 
العملية  أمام  المجال  ولتفسح  مسدود.  السياسة 
أراد مجيء مجموعات السالم إلى تركيا. بعد 
والحل  السالم  مجموعة  عبرت  هذا  دعوته 
الديمقراطي المكون من أربع وثالثون شخصاً 
مخمور  ومخيم  قنديل  من  أطفال  أربعة  بينهم 
األول  تشرين  من  عشر  التاسع  في  لالجئين 
عام 2٠٠9 الحدود التركية عبر معبر خابور. 
من  اآلالف  مئات  السالم  مجموعات  اُستقبلت 
مشاهد  ظهرت  وقد  خابور  من  األشخاص 

تاريخية عندما وصلوا إلى آمد.

لقاءات املحامني عقب 2011

على  المفروضة  المشدّدة  العزلة  حدّة  ازدادت 
ودخلت   2٠11 عام  منتصف  أوجالن  القائد 
عام  أيار  من  السابع عشر  بعد  جديدة.  مرحلةً 
بلقاء محاميه. كما  للقائد  يُسمح  يعد  لم   2٠11
اُعتقل غالبية المحامين الذين التقوا بالقائد خالل 
الثاني والعشرين  عامي 2٠1٠ و2٠11، في 

من تشرين الثاني عام 2٠11.

كُرس باب إمرايل باملقاومة

أمام  إمرالي  أبواب  التركية  الدولة  أغلقت 
العزلة  ورفعت   2٠11 تموز  في  المحامين 
التي تفرضها على القائد إلى أعلى مستوياتها. 
إلى  وأدت  الكردي  الغضب  من  زاد  ما  وهذا 
انطالق المقاومة في كردستان، تركيا وأوروبا 

من جديد.

املقاومة التي انطلقت يف األول 
من آذار عام 2012

حركة  قررت  الجبهات  في  القتال  جانب  إلى 
أيضاً  دبلوماسياً  التحرك  الكردستانية  التحرر 
بدأ  العزلة.  المهجر لكسر  فعالياٍت في  وتنظيم 
ألوجالن«  الحرية  »مبادرة  من  عضواً   15
أمام  وصحفيون  محامون  سياسيون،  بينهم 
كنيسة موريس في ستراسبورغ في األول من 
آذار عام 2٠12 إضراباً متواصالً عن الطعام 

وألجل غير مسمى.
لم تقتصر مقاومة الكرد في ستراسبورغ على 
هذا، بدأت في الخامس والعشرين من حزيران 
المجلس  أمام  األمد  طويلة  فعالية   2٠12 عام 
باسم  تستمر  التي  الفعالية  وبهذه  األوروبي. 
المخطط  من  والتي  اآلن  إلى  الحرية«  »وقفة 
الجسدية  الحرية  تحقيق  حتّى  تستمر  أن  لها 
للقائد أوجالن. ويأتي الكردستانيون من مختلف 
االحتجاجية  الفعالية  لمواصلة  أوروبا  أنحاء 
في  احتجاجية  فعالية  كأطول  سّجلت  التي 

أوروبا حتى اآلن.  

املقاومة التي انطلقت يف الثاين 
عرش من أيلول

من  عشر  الثاني  في  أخرى  مقاومةٌ  انطلقت 
باب  كمطرقٍة  وضربت  تصعّدت  أيلول، 
في  المعتقلين  من  مجموعة  أعلنت  إمرالي. 
السجون التركية أنهم بدأوا إضراباً عن الطعام 
في للمطالبة بتحسين الظروف الصحية للقائد، 
وبمرور  وحريته.  بأمانه  المطالبة  إلى  إضافةً 
العمال  لحزب  الجدد  المعتقلون  شارك  الوقت 
الكردستاني وحزب حرية المرأة الكردستانية، 
حاشدة  تظاهرات  خرجت  هذا  مع  وبالتوازي 

في جميع أجزاء كردستان، تركيا وأوروبا.
الطعام وعملية  وتوقفت عملية اإلضراب عن 
المقاومة التي استمرت 69 يوماً برسالة القائد: 
»نجحت الفعالية«، وتم العودة لطاولة الحوار 
باسم  بيان  وعبر  العام  نهاية  في  إمرالي.  في 
مسؤولين رفيعين في الدولة أُعلن للرأي العام 
عودة حركة اللقاءات إلى إمرالي رسمياً. إذ قال 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
خالل الحديث الذي أجراه مع محطة TRT في 
التاسع والعشرين من كانون األول عام 2٠12 
»نحن  أوجالن:  القائد  اسم  يذكر  أن  وبدون 

نتفاوض مع إمرالي«.

وكالة هاوار

علي رحمون: أمام التهديدات يتوجب على السوريين الوقوف 
بحزم، وتحمل المسؤولية؛ لمواجهة المحتل التركي

أحمد خييب: على الحكومة العراقية اتخاذ قرار مبرم؛ لطرد 
االحتالل التركي

لمجلس  التنفيذية  الهيئة  رئيس  نائب  أكد 
أن  رحمون،  علي  الديمقراطية،  سوريا 
سوريا  ومجلس  الديمقراطية،  سوريا  قوات 
وسعمهما؛  في  ما  سيفعالن  الديمقراطية، 
شمال  لمناطق  تركي  »اجتياح«  أي  إليقاف 
عن  الدفاع  أن  إلى  ونوه  سوريا،  وشرق 

سوريا، هو مهمة القوى السورية كلها.

في  أطلق  قد  أردوغان  التركي  الرئيس  وكان 
عدوان،  بشن  تهديدات  المنصرم،  أيار   2٣
في  السورية  األراضي  على  جديدة  وهجمات 
شمال وشرق سوريا، وفي األول من حزيران 
التركي  االحتالل  جيش  »إن  قال:  الجاري، 
سيبدأ بالهجمات عبر اجتياح منبج، وتل رفعت 

في البداية«. 
واإلدارة  الديمقراطية،  سوريا  مجلس  وأكد 
سوريا  وقوات  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية 
في  عقد  طارئ  اجتماع  خالل  الديمقراطية، 
الحادي عشر من حزيران؛ لمناقشة التهديدات 
خطيرة  التركية  التهديدات  بأن  التركية، 
في  الديمقراطية  الوطنية  القوى  ودعا  للغاية، 
لهذه  الرافضة  مواقفها  إبداء  إلى  كافة،  سوريا 
العربية،  الدول  جامعة  وكذلك  التهديدات، 
السوريين  لمساندة  الخليجي؛  التعاون  ومجلس 
التركي  االحتالل  ورفض  »اإلرهاب«  ضد 
اقتطاع  إلى  يهدف  مشروعاً  بوصفه  لبالدهم، 

أجزاء من سوريا.

استثامر التطورات الدولية 
واإلقليمية

رئيس  نائب  تحدث  الموضوع،  هذا  وحول 
الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية، 
علي رحمون، لوكالة هاوار، وبدايةً تحدث عن 
نتائج الهجمات التركية السابقة على األراضي 
التي  األولى،  المرة  ليست  »هذه  السورية: 
هذه  مثل  التركي،  االحتالل  دولة  فيها  تطلق 

في  عفرين  احتلت  أنها  خاصة  التهديدات، 
الثامن عشر من آذار 2٠18، ثم احتلت سري 
اجتياح  وأي   ،2٠19 عام  سبي  وكري  كانه، 
وانعكاسات  تداعيات،  له  ستكون  جديد  تركي 
سلبية على مختلف الصعد، خاصة أن المنطقة 
وحدة  واألمان،  االستقرار  من  حالة  تعيش 

النزاعات قد خفت قليالً«.
استثمار  إلى  تركيا تسعى  وأكد رحمون: »إن 
التي  المعقدة،  واإلقليمية  الدولية  التطورات 
وأخطرها  عقب،  على  رأساً  الوضع  قلبت 
الحرب الروسية على أوكرانيا، إن أي اجتياح 
السورية،  لألراضي  جديد  تركي  وهجوم 
والسوريون  نزوح جديدة،  إلى حركة  سيؤدي 
أن  خاصة  جديد،  وتهجير  نزوح  عن  بغنى 
باتوا  سوريا،  سكان  عدد  نصف  من  أكثر 
الدول  أو  الجوار  دول  وفي  منازلهم،  خارج 
األوروبية، وبالتالي؛ فأي اجتياح جديد سيؤدي 

إلى حركة نزوح شديدة. 
من  أكثر  قسراً  نزح  عفرين؛  احتالل  وأثناء 
٣5٠ ألف شخص من منازلهم، وأثناء احتالل 
كري سبي، وسري كانيه نزح ما بين 2٠٠ ألف 
إلى 25٠ ألف شخص من منازلهم، وبالتالي؛ 
ديمغرافي  وتغيير  جديد،  نزوح  هناك  سيكون 
جديد، وحلم العودة إلى الديار سيصبح صعب 

المنال«.

تقويض ملسار الحل السيايس

جديد،  تركي  اجتياح  أي  أن  رحمون  وأكد 
الهادفة؛  والمبادرات  المساعي  سيجهض 

السورية،  لألزمة  سياسي  حل  إلى  للوصول 
خاصة أن القرار األممي 2254، الذي وضع 
الحل  على  يحض  الدولي،  المجتمع  قبل  من 
السياسي، ووقف الحرب، ولكن نعلم أن تركيا، 
وروسيا، وإيران هي التي ماطلت في تنفيذ هذا 
وبالتالي  وأستانا،  سوتشي  خالل  من  القرار، 
فإن أي اجتياح تركي، سيكون المسمار األخير 

في نعش الحل السياسي في سوريا«.
بمواجهة  الدولية  القوى  رحمون  وطالب 
إعالمياً  »ليس  بقوله:  التركي  االجتياح 
ودبلوماسياً فقط، علينا مطالبة المجتمع الدولي، 
ولكن من المفترض الوقوف في وجه االجتياح 
لهذا  لما  الدولي،  التحالف  خالل  من  التركي 
استقرار  على  سلبية  انعكاسات  من  االجتياح 
تشكيل  على  تعمل  تركيا  أن  خاصة  المنطقة، 
الكثير  أن  ونعلم  إسالمية(،  جهادية  )إمارات 
األراضي  في  أصبحوا  داعش،  متزعمي  من 
تركيا  واحتالل  رعايتها،  وتحت  التركية، 
إمارة  تشكيل  يعني  جديدة،  أخرى  لمنطقة 
وارهابي،  متشدد،  جهادي  لفصيل  أخرى 

وستكون له تداعيات عالمية، وليس فقط على 
مستوى سوريا«.

مهمة القوى الوطنية

عن  الدفاع  مسألة  »أن  رحمون:  وأوضح 
سوريا  في  الوطنية  القوى  تطال  سوريا، 
أوالً  هو  باالجتياح،  التركي  والتهديد  كلها، 
فالمعني  وبالتالي؛  السورية،  األراضي  ضد 
واالحتالل  االجتياح،  هذا  بمواجهة  األساسي 
عن  النظر  وبغض  كلها،  السورية  للقوى 
ونحض  آخر،  شيء  أي  أو  الحزبي،  االنتماء 
هنا قوات الحكومة السورية أوال، والتي يجب 
أن تكون مهمتها األساسية الذود، والدفاع عن 

الحدود السورية«.
السياسية  القوى  »على  رحمون:  وتابع   
هذه  ضد  واحدة  يداً  تقف  أن  والمجتمعية، 
قوات  الجيش  ذلك  إلى  يضاف  التهديدات، 
حكومة دمشق؛ ألن التهديد ضد أرض سوريا، 

والشعب السوري بأكمله، وبالتالي؛ فالدفاع عن 
على  يقع  األولى  بالدرجة  السورية  األراضي 

عاتق الحكومة السورية، وعلى وقواتها«. 
واختتم نائب رئيس الهيئة التنفيذية في مجلس 
»إن  رحمون:  على  الديمقراطية،  سوريا 
سوريا  وقوات  الديمقراطية،  سوريا  مجلس 
الديمقراطية، سيقومان بكل ما في وسعهما من 
االحتالل  دولة  وهجوم  االجتياح،  وقف  أجل 
التركي، وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، 
وحتى العسكري، بالتالي مطلوب من الجامعة 
عالقات  لها  التي  الدول،  وخاصة  العربية، 
هذا  حدوث  منع  التركي،  المحتل  مع  قوية 
الذي  الدائم،  والتهديد  والهجوم  االجتياح، 
االستقرار  زعزعة  من  المزيد  إلى  سيؤدي 
كبيرة،  نزوح  إلى حركة  وأيضاً  المنطقة،  في 
سوريا  مجلس  في  ونحن  ديمغرافي،  وتغيير 
قائم  الدول  هذه  مع  تواصلنا  الديمقراطية، 
بوجه  للوقوف  بواجبها؛  تقوم  لكي  ومتسمر؛ 

االحتالل التركي«.

وصف أحد وجهاء ومخاتير الطائفة الشيعية 
في شنكال أحمد خييب، هجمات الدولة التركية 
المحتلة على شنكال واألراضي العراقية، أنها 
انتهاك للسيادة العراقية قبل كل شيء، وأشار: 
»إن الكاظمي ال يمكننا تسميته رئيساً لوزراء 
قد  لكان  للوزراء؛  رئيسا  كان  ولو  العراق، 
الحكومة  بأن  وأكد  التركية،  الهجمات  منع 

المركزية العراقية تخون شعبها”.
لألراضي  واحتاللها  التركية،  االعتداءات 
العراقية، وبخاصة باشور كردستان، أصبحت 
السياسة  مستوى  على  الهامة  األحداث  من 
ورغم  كاملة،  المنطقة  وشعوب  العراقية، 
انتفاض بعض األحزاب السياسية، واالجتماعية 
أن  األوضاع،  هذه  من  ويبدو  االحتالل،  ضد 
السياسي  الوضع  قد تستفاد من  التركية  الدولة 
ال  التي  الكاظمي،  حكومة  ومن  العراق،  في 

تقوم بمهامها في حماية األراضي العراقية.
وفي أعقاب هجمات الدولة التركية على سنونه 
من  وغيرها  حزيران،  من  الخامس عشر  في 

التركي  االحتالل  أصبح  ذلك،  بعد  الهجمات 
العديد  أعربت  حيث  رئيسية،  قضية  للمنطقة 
الهجمات،  لهذه  معارضتها  األطراف عن  من 
المجتمع اإليزيدي في  وال يقتصر األمر على 
الشيعة والسنة في  شنكال، ولكن أيضاً يخص 
المنطقة، فهم ال يقبلون هذه الهجمات، ويعدّونها 

اعتداًء على السيادة العراقية.

لن نقبل باغتصاب أرضنا

مختار  نيوز،  روج  لوكالة  تحدث  ذلك  حول 
خييب:  أحمد  شنكال،  في  الشيعية  الطائفة 
حسابات  لتصفية  ساحة  أصبح  »العراق 
نحن  له،  رأي  وال  سيادة،  ال  حيث  اآلخرين، 
أن  كان،  كائن  بأي  نقبل  ال  عراقي،  كشعب 
مسؤولة  العراقية  والحكومة  أرضنا،  يغتصب 
التركية،  الهجمات  ورد  أرضنا،  حماية  عن 

التي تهدف إلى احتالل أرضنا«. 
الكاظمي،  حكومة  صمت  خييب  ووصف 
حول ما يجري: »ال أعلم ما مصلحة الحكومة 
التركية؛  للدولة  المجال  فتح  في  العراقية 
أرضه،  واحتالل  العراقي،  الشعب  لمهاجمة 
بشدة  نستنكر  كلها،  ولغاتنا  بأطيافنا  ونحن 
التركية على شنكال،  الدولة  ونرفض هجمات 
كردستان  باشور  وأنحاء  وزاخو،  ومخمور، 

كلها«.
وتابع خييب: »هذه الهجمات وصمة عار على 

يمكننا  العراقية، وال  المركزية  الحكومة  جبين 
العراق، ولو  لوزراء  الكاظمي كرئيس  تسمية 
الهجمات  منع  قد  لكان  للوزراء؛  رئيساً  كان 
تخون  الحكومة  هذه  العراقية،  األراضي  على 
التركية  المحتلة  الدولة  تحتل  لماذا  شعبها، 
العراق، ولديها 48 قاعدة في العراق؟ الحكومة 
لديها اإلمكانات إلسقاط هذه الطائرات، ولديها 
التدخل  دون  للحيلولة  العسكرية؛  المعدات 
طائرة،  إسقاط  تم  إذا  أراضيها،  في  التركي 
من  تركيا  تتمكن  فلن  تركيتين،  طائرتين  أو 

الطيران فوق العراق مجدداً”.

األولويات إخراج املحتل الرتيك

في  السياسية  األوضاع  عن  خييب  وتحدث 
حكومة  لتشكيل  المبذولة؛  والجهود  العراق، 
جديدة، »إذا تولى رئيس وزراء جديد منصبه، 
الجيش  إخراج  أولوياته  من  تكون  أن  يجب 
األراضي  من  قواعده  وفك  المحتل،  التركي 
من  العراق  تطهير  الواجب  ومن  العراقية، 

القوات األجنبية«.
الحرب  سياسات  إلى  أيضا  خييب  وأشار 
شنكال:  على  السوداء  والبروباغندا  الخاصة، 
»تحت ذريعة حزب العمال الكردستاني، تشن 
دولة االحتالل التركية، هجماتها، وهذه ذريعة 
 12 العمر  من  يبلغ  طفل  فهل  وكاذبة،  واهية 
الكردستاني؟  العمال  حزب  أعضاء  من  عاماً 

وشخص آخر اُستشهد في متجره، الذي يصفونه 
بأنه من حزب العمال الكردستاني«، هذه الحج 
إنهم  العراقي«،  الشعب  على  تنطلي  تعد  لم 
يشنون الهجمات بوحشية ودون تفرقة، الناس 

عاجزون، واألتراك يهاجمون من يريدون.”
واختتم مختار الطائفة الشيعية في شنكال أحمد 

العراقي؛  النواب  بدعوة مجلس  خييب، حديثه 
التركية المحتلة،  الدولة  التخاذ قرار جاد ضد 
واسترجاع األراضي العراقية، وطرد القواعد 
العراقية،  األراضي  على  المنتشرة  التركية 

واسترجاعها. 
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 تطويع
 الرأسمالية

للعلم

العلم،  وبني  التنوير  بني  صراع  هناك 
وبني  والتعليم  اإلدراك  بني  صراع  وهناك 
العلم الذي يريد أن يقولب كّل شيء في 
طّياته، فالتنوير يتعّقب اخملفّي وكّل شيء 
كشف  في  التنوير  مهّمة  هو  مخفّي 
النقاب عنه، بينما يتعّقب العلم اجملهول 
عملّية  في  اجملهول  يقولب  أن  ويريد 
بحتة،  قولبّية  حتمّية  قياسّية  علمّية 
فاخملفي هو ما كان مجهوالً وجرى العلم 
إن  والتنوير  إخفاؤه،  جرى  ما  ألمر  ثّم  به، 
العلم  على  تعذّر  اخملفّي  يكشف  لم 
نتاج  هو  فالعلم  إذاً  اجملهول،  عن  البحث 
طريق  والتعليم  العكس،  وليس  التنوير 
التنوير، والعلم بالعلم الذي يراد تعليمه 
خفي  الذي  فاخملفي  تنويريّة،  مهّمة  هو 
ما  استراتيجّي  ألمر  أو  ما  سياسّي  ألمر 
التنويريّة بحّد  النهضة  أمام  العائق  بات 
ذاته، وأمام العلم الذي بات منقوصاً بحّد 
وإن  حّتى  محالة  ال  موجود  فاخملفي  ذاته، 
العلم  الستار عنه، لذلك أضحى  أسدل 
الرأسمالّية  التنوير، فاحلداثة  على  سّيداً 
العلماء  وتآمر  لصاحلها،  ليس  ما  تخفي 
جعلته  الذي  اجملهول  هذا  عن  للبحث 
ليس  وهو  مجهوالً،  الرأسمالّية  احلداثة 
قُمع  وبالتالي  مخفّي،  هو  بل  مجهوالً 
التنوير وزيُّف، وبالتالي كان زيف احلقيقة، 
مخفّي،  هو  إّنا  مجهوالً  ليس  فاجملهول 
فعلى سبيل املثال يعرض اإلعالم الغربّي 
مأساة بسيطة ليشغل العالم باملأساة 
مشهد  تضخيم  فمسألة  احلقيقّية، 
الطفل آالن الذي غرق في البحر قد جرى 
تصوير  غّيب  بينما  احلدث،  هذا  تضخيم 
التي يعانيها األطفال في سوريا  املأساة 
برّمتها من أطفال الشيخ املقصود وصوالً 
إلى أطفال مضايا، وهذا مثال بسيط عن 
الرأسمالّية  احلداثة  في  احلقيقة  زيف 
التي  الضخمة  اإلعالمّية  ترسانتها  في 
في  الدوالرات  مليارات  عليها  تصرف 
سبيل تزوير احلقيقة وإخفائها وتصويرها 
مجهوالً، فكيف سيظهر التنوير أي إنارة 

اجملهول الذي هو مخفّي وليس مجهوالً؟

يحمل  لم  ألنّه  يوتوبياً  التنوير  ظّل  لقد 
فقد  مادّيّة،  تغيير  قّوة  طّياته  في 
متتلك  ال  التي  املعرفة  أّن  ديكارت  اعتبر 
حتتاج  إّنا  ذاتها  في  املعرفّية  خاصيتها 
إلى قّوة أخرى، غير قّوة وضوحها ومتّيزها، 
سلطة،  املعرفة  هذه  صارت  وبالتالي 
سلطات  هي  السلطويّة  واملعارف 
أو  السلطويّة  فاملعرفة  معارف،  وليست 
بعينه،  التناقض  هما  املعرفّية  السلطة 
املائّية، من  النار  أو  الناريّة  املاء  كأن تقول 
تعتمد  التي  الرأسمالّية  انتعشت  هنا 
على القّوة في إحياء منظومتها، فالدولة 
واملال  قّوة،  والصناعويّة  قّوة،  القومّية 
املؤّسسات  إلى  القّوة  فسرّبت  قّوة، 
كاّفة، وسرّبت الدميقراطّية املزيفة إللهاء 
عبر  اخلاصة  حربها  ومارست  الشعوب، 
وسرّبت  الهابط  والفن  والرياضة  اجلنس 
العبثّية الفكريّة إلى أدّق تفاصيل احلياة، 
يدرك  ال  مستهلكاً  مجتمعاً  وأنتجت 
منظار  عبر  العالم  يرى  واملكان،  الزمان 

العلم املرسوم له.

يصّور  أن  هارفي  ديفيد  استطاع  لقد 
الصفات  بأدّق  ووصفها  املدينة  فلسفة 
خارج  تقع  مدينة  توجد  ال  أنّه  ورأى 
يجوب  أن  املال  رأس  وبوسع  الرأسمالية، 
في  املدينية  الشبكة  أّن  ورأى  العالم، 
اإلمكانات  من  قوي  نظام  األمر  واقع 
مستويات  »إّن  يقول:  حيث  السياسية، 
نيويورك  مدينة  في  االجتماعي  التفاوت 
كانت  مما  بكثير  أكبر  اليوم  وهي  كبيرة، 
عليه قبل ثالثني سنة، ولن أندهش باملرة 
بسبب  مدنياً  مسلحاً  عصياناً  رأيت  لو 

هذه املستويات من التفاوت.«.

ومضات

صالح الدين مسلم

مشروع العثمانّية الجديدة أو األردوغانّية تحت 
مظلة المشروع األوراسّي - البوتينّي

التصعيد العسكري في شمال وشرق سوريا، ومن هو 
العدو المفترض؟

کاوە نادر قادر    
                                                          

إحياء  بصدد  نواياه  يوماً  أردوغان  يخفي  لن 
المشروع العثمانّي الجديد، ولم يتردّد في البوح 
أو  سراً  وأوروبا(  )أمريكا  للغرب  بمناهضته 
عالنيّة كلما سنحت له فرصة مؤاتية، فمواقفه 
غير المنسجمة مع رؤى واستراتيجيات حلف 
أو  القائمة  المستجدات  حيال  األطلسّي  شمال 
التحديات التي تواجه هذا الحلف على الساحة 
للشأن  متتّبع  لكّل  وُمبيَّنة  للعيان  بادية  الدوليَّة، 

التركّي. 
تلك  الستغالل  جهداً  أردوغان  يدخر  لم  كما 
االستراتيجّي  بالمشروع  للدفع  المواقف 
ثقل  يتعاظم  بينما  األمام  إلى  قُدماً  األوراسّي 
الموالين للتكتّل األوراسّي داخل حزب العدالة 
األتراك  القوميين  من  وحلفائهم  والتنميَّة 
بعد  يوماً  المتطرفين  واإلسالميين  المتشددين 
يوم داخل أروقة الحكومة التركيّة، وباألخص 
الخامس  في  المزعوم  الفاشل  االنقالب  بعد 
عشر من شهر تموز عام 2٠16، والمعروف 
بانقالب  )زربة(  أردوغان  حزب  أدبيات  في 

يوليو.
الدولّي  الوضع  استغالل  أردوغان  يحاول 
على  الروسيّة  العسكريّة  الحملة  بعد  المستجد 
أوكرانيا كي يخطو بمشروعه التوسعّي المترنح 
الروسّي  والتأنّي  األمريكّي  الرفض  بين  حالياً 
أراٍض  باحتالل  األمام  إلى  أخرى  خطوة 
الديمقراطية  سوريا  قوات  لسلطة  خاضعة 
وتسجيل  المزعوم  األمنّي  حزامه  وبناء 
سياسياً  مكسباً  يجني  كي  له  انتصار عسكرّي 
لحزبه للفوز بانتخابات العام المقبل فيما يسعى 
النأي  جاهداً  بوتين  فالديمير  الروسّي  الرئيس 
بأردوغان عن المدار األمريكّي واستمالته نحو 
التكتّل  القوميَّة في حين يصبو  دائرة مصالحه 
هو  التركيًّة  السياسيَّة  الساحة  على  األوراسّي 
اآلخر إلى جّر تركيا بعيداً عن فلك حلف شمال 
الشبه  أوجه  قارنا  لو   )NATO( األطلسّي  
بعجالة  ولو  وبوتين  أردوغان  شخصيتْي  بين 

َسيَْستَبيُن لنا بعضها ومن بينها:
ـ  يحلم كل من قيصر روسيا الجديد والسلطان 
إمبراطوريتيهما  بناء  إعادة  المرتقب  العثمانّي 
المندثرتين، في خضم المتغيّرات المستجدّة في 

العالم، إلعادة الهيبة والنفوذ ألمتيهما.
قبضة  السلطة في  تركيز  إلى  ـ يسعى كالهما 
الرجل األول في الدولة والظهور بمظهر قادة 

عظماء يذكرهما التأريخ على مدى عصور.
الروسّي  الرئيسين  بين  التشابه  هذا  رغم 
والتركّي، إال أّن هناك تباين واضح في المسيرة 

التاريخيّة لكل من روسيا وتركيا:
فالدولة التركيّة الحديثة تأسست ككيان سياسّي 
القضاء  كان  بينما  إال،  ليس  التركّي  للعنصر 
على التكوين القومّي واإلثنّي الموزائيكي فيها 
يزال  لها، وال  األولين  لآلباء  الرئيسيّة  المهمة 
والشوفينية  المقيتة  العنصريّة  أقوالهم  صدى 
البحتة يرّن في إسماع خلفائهم إلى اليوم، وفي 
سبيلها اقترفوا أبشع الجرائم من مجازر دمويّة 
والتهجير  القسرّي  والترحيل  التدمير  وإباحة 
واالنصهار في بوتقة التتريك، جرائم يندى لها 
على  التركّي  الجسد  فأقاموا  اإلنسانيّة،  جبين 
والالز  األرمن  من  األخرى  القوميّات  أشالء 
على  تردد  وما  والكرد  واإلغريق  والشركس 
ألسنة كبار رجال الدولة األوائل من أقوال تشددّ 
على إبادة كّل من يقف عائقاً في اتباع سياسة 
من  ارتكبوا  ما  على  حيّة  شواهد  إال  التتريك، 
فظائع جسيمة وال تزال تُْرتََكْب، أما في روسيا 

فهناك تنّوع عرقّي معترف به رسمياً.
الهويّة  بمثابة  التركّي هي  المنظور  في  الدولة 
وطوطمهم  المقدّس  ورمزهم  لألتراك  القوميّة 
الذي يُحّرم اإلساءة إليه، لذا نرى أّن مركزية 
التهاون  تقبل  ال  صارمة  البلد  هذا  في  الدولة 
أو المساومة مع تخّول له نفسه أن يهدّد وحدة 
انفالت  فأي  التركيين،  القومّي  التراب واألمن 
قبل  من  مفرطاً  عنفاً  يقابله  القوقعة  هذه  من 
باإلرهابيين  فاعليه  ويوصم  الدولة  أجهزة 
سيادة  على  ُمتآمرين  أو  أجانب  عمالء  أو 
تنعم  فدرالياً  نظاماً  روسيا  تتبنى  بينما  الدولة 
من  بفضاء  األخرى  والقوميات  األعراق  فيه 
الثقافّي  والتنّوع  والقومّي  العرقّي  التسامح 

واالجتماعّي واللغوّي والسياسّي.
أما فيما يخّص المشروع األوراسي فَإِنَّ روسيا 
وتوطيد  الصين  من  أكثر  التقارب  تحاول 
المنطقة  في  األدوار  وتقاسم  الثنائيّة  عالقاتهما 

بينهما، بغية إحباط محاوالت الواليات المتحدة 
روسيا  حول  محكم  طوق  فرض  األمريكّي 
ممارسة  إلى  العودة  عن  معزل  في  إلبقائها 
الساحة  على  عظمى  كقّوة  الريادّي  دورها 

الدوليّة.
روسيا  نظر  وجهتْي  تتناغم  المنطلق  هذا  من 
إلى  يسعى  الذي  التركّي  األوراسّي  والتكتّل 
تسويق فكرة االنضمام إلى المشروع األوراسي 
السياسة  أّن  يعتقده  بما  متحججاً  البوتيني، 
العصا من  الدائرة حول مسك  الحاليّة  التركيّة 
)أمريكا  العظيمتين  القّوتين  لعبة  في  الوسط 
أيّة  ألن  التركيّة،  بالمصالح  سيضّر  وروسيا( 
قد  وواشنطن  موسكو  بين  تكتيكيّة  مساومة 
تخلق بيئة مؤاتية لإلضرار بالمصالح التركية.

 فالتكتل األوراسي التركي يَْرتَئِي أن استمرار 
السياسة العسكرية واالقتصادية الحالية ستدفع 
وكذلك  االقتصادّي،  االنهيار  حافة  إلى  البلد 
التخلّي عن القمع الداخلي وعدم شن الهجمات 
قد  وخارجه  البلد  داخل  الكرد  على  المستمّرة 
لشرعيته،  الحاكم  النظام  فقدان  في  يساهمان 
الحكم مرهونة بشّن  بقائه في سدّة  أِلَنَّ ذريعة 
بحجة  الكردّي  الشعب  ضدّ  ضروس  حرب 

حماية األمن القومّي التركّي.
يضاف إلى ذلك أّن موسكو بعد تصاعد الصراع 
أنقرة  استعداء  في  مترددة  تبدو  أوكرانيا،  في 
الطاغيّة  يشجع  ما  العصيب،  الظرف  هذا  في 
وتهورات  بمغامرات  القيام  على  أردوغان 
أخرى أكبر من ذي قبل، ومسايرة رؤى التّكتل 
االنخراط  عمليّة  بتعجيل  التركّي  األوراسّي 

أكثر في المشروع األوراسّي الروسّي.
الروسيّة  التحركات  أّن  يعني  ال  هذا  أّن  إال 
أكثر  لجهة جني مكاسب  في سوريا ال تصّب 

لوزير  زيارة  آخر  ففي  األسد،  بشار  لحكومة 
إلى  الفروف  سيرغي  الروسّي  الخارجيّة 
أنقرة يوم الثالثاء المصادف للسابع من الشهر 
قوات  كانت  أن  له  تصريح  في  ألمح  الحالي، 
سوريا الديمقراطية )قسد( تشكل تهديداً لألمن 
الدولة  سيادة  فرض  فإّن  التركّي،  القومّي 
السوريّة على تلك المناطق من الناحية المنطقيّة 
حين  في  المخاوف،  تلك  لتبديد  طريق  أقصر 
إلى  أيضاً رسالة مبّطنة  التصريح  تضّمن هذا 
لمطالب  للخضوع  عليها  ضغط  كورقة  قسد 
النظام السوري، فيما لو لم تسمح بعودة القوات 
الجيش  هي  فها  المناطق،  تلك  إلى  الحكومية 
التركي على أهبة االستعداد لشّن هجوم شاسع 
عليها بمجرد إعطاء الضوء األخضر لها من 

قبل روسيا.
فتركيا اليوم قد وضعت نفسها بين فكّي كماشة 
وبشتى  بوسعها  ما  تحاول  أمريكيّة  روسيّة 
اللعبة  هذه  في  دورها  ثمار  قطف  الوسائل 
الخطرة أو الخروج منها بسالم بعدما وجهت 

ضربة قاصمة للشعب الكردّي.
التركية،  المآرب  هذه  ستحقق  مدى  أّي  إلى 
التي  الورطة  هذه  من  تركيا  ستخرج  وكيف 
عليهما  اإلجابة  فإن  فيها؟!  نفسها  حشرت 
المستقبليّة  والمستجدات  بالتطورات  مرهونة 
التكتّل  أما  المنظورة!  وغير  المنظورة 
نحو  التوجه  في  فترى  التركّي  األوراسّي 
لحماية  ضماناً  الروسّي  األوراسّي  المشروع 
مصالح تركيا، كونه مشروع متناٍم وقوّي يمكن 
نخبويّة  شخصيات  ترجح  كما  عليه،  الرهان 
سياسيّة كانت أم عسكريّة في تركيا أيضاً خيار 
االعتماد على روسيا أكثر بكثير من االعتماد 

على حلف شمال األطلسّي.

مصطفى عبدو

منذ إعالن رأس النظام التركي وحكومة العدالة 
هجمات  شن  على  إصرارهم  عن  والتنمية 
الديمقراطية  سوريا  قوات  ضد  عدوانية 
»قسد« ومناطق اإلدارة الذاتية شمال وشرق 
سوريا، وتشهد المنطقة تحركات برية وجوية 
األمريكية  القوات  قبل  من  األضخم  هي 
لماذا  تُرى  واإليرانية،  والتركية  والروسية 
العدو  هو  ومن  العسكري؟  التصعيد  هذا  كل 

المفترض؟
الحشود العسكرية في المنطقة لم تعد بالحدث 
الغريب أو المفاجئ في سوريا المستباحة، لكن 
الالفت هذه األيام هي ازدحامها وبشكل غير 
وبمختلف  القوى  من  العديد  بتحرك  مسبوق 
لهجة  في  وتغيير  المرة  هذه  األسلحة  أنواع 

خطاب هذه القوى.
القوى  تحرك  تجزئة  يمكن  أحدهم: “ال  يقول 
وشرق  شمال  في  اليوم  نراه  الذي  بالشكل 
فالتهديدات  أوكرانيا،  في  يجري  عما  سوريا 
األحداث  لكن  جديدة  غير  األخيرة  التركية 
الدولية هي التي تزيد من القالقل حول طبيعة 

وجدية تنفيذ تلك التهديدات”.
من موسكو وواشنطن  “إن كالً  آخر:  ويقول 

في  اليوم  ترغبان  أوكرانيا  في  المتحاربتين 
كسب تركيا وهذا هو سبب التصعيد األخير”. 
األطراف  تصريحات  أن  المفارقات  من 
الضامنة متقاربة وهي أن أية »عملية عسكرية 
تركية جديدة« في سوريا يمكن أن تؤدي إلى 
وهي  االستقرار  وزعزعة  الوضع  تصعيد 
تصريحات لذر الرماد في العيون وتدفعنا إلى 

توقع أحداث في غاية الصعوبة.
من  كل  تنافس  روسيا  أن  الوقائع  تكشف 
واشنطن وتركيا وإيران على البقعة الجغرافية 
قوتها  تستعرض  شمال وشرق سوريا، وهي 
العسكرية وتُظِهر ثقلها في سوريا، في محاولة 
إلى  )قسد(  الديمقراطية  سوريا  قوات  لكسب 
جانبها والرضوخ لمطالبها وتوجيه بوصلتها 
نحو الحكومة السورية وهذا بدوره جزء من 

سياساتها المتبعة اليوم.
واشنطن ليست غافلة عما تهدف إليه موسكو 
استفحال  من  قلقها  تُبدي  بايدن  وإدارة 
وعضو  حليف  تركيا  وأن  خاصةً  األوضاع، 
فيما قوات سوريا  في حلف شمال األطلسي، 
اإلرهاب،  مكافحة  في  شريك  الديمقراطية 
عودة  لمنع  واشنطن  مع  بالتنسيق  وتعمل 
والسجون  الهول  مخيم  هناك  أن  ثم  داعش، 
حيث تتّم محاصرة عناصر داعش وعائالتهم 

من قبل قسد.

التهديد  بأن  وواشنطن  موسكو  من  كل  تتفق 
زعزعة  من  وتزيد  األخطر  هو  اإليراني 
التصعيد  هذا  فهل  واستقراره،  المنطقة  أمن 

العسكري بمثابة رسالة تهديد إليران؟
بدأت  الديمقراطية هي األخرى  قوات سوريا 
ذلك  في  بما  حساباتها  إعادة  عن  بالتحدّث 
حتى  نجحت  التي  وهي  الجميع،  مع  التعامل 
اآلن في التوفيق بين كل هذه القوى وترى بأن 
ويصّرون على شن حرب  يتعّمدون  األتراك 
على مناطقهم، وهم يأخذون التهديدات التركية 
الدولية  القوى  ويطالبون  الجد  محمل  على 
إبداء  إلى  وموسكو(  )واشنطن  الضامنة 
خطوات ميدانية ملموسة لوضع حد لالحتالل 
)قسد(  تبدي  نفسه  الوقت  وفي  التركي. 
المتحققة  المكتسبات  عن  للدفاع  استعدادها 

والمقاومة حتى النهاية في حال نشوب حرب، 
واالعتماد على قوتهم بدالً من القوى الدولية، 
ضامنتان  وروسيا  أمريكا  بأن  قسد  وترى 
لالتفاقية مع تركيا لوقف التصعيد، ومطلوب 
منهما الوفاء بمسؤولياتهما وكبح هذه الهجمات 
حكومة  مع  اتفاق  أي  أن  تجد  وهي  ووقفها، 
لكن  أمريكي  روسي  بتفاهم  مرهون  دمشق، 
العالقات بين الدول الثالث )أمريكا – روسيا 
–تركيا( ما زالت متوترة، وال شك أن هناك 
أخطاراً جسيمة تهدد المنطقة، وأن هناك طبخة 
واألسابيع  الكواليس،  خلف  طبخها  يجري 
بالمفاجآت.  حافلة  تكون  قد  المقبلة  والشهور 
إلى  بالنظر  بقوة  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
الذي  المفترض  العدو  هو  من  التصعيد،  هذا 
تجري االستعدادات لمواجهته؟ هل هو إيران 

أم تركيا أم ستجري الدوائر على قسد؟

تدهور مستمر وتذمر متصاعد... أردوغان يضحي باالقتصاد 
خدمة ألطماعه في الخارج

في انحدار متزايد... البيتكوين 
يبلغ حد الثمانية عشر ألف دوالر

هاجس »مؤلم« يراود العالم... حقائق سريعة حول 
الركود االقتصادي

من  سنوات  منذ  التركي  االقتصاد  يعاني 
وارتفاع  الليرة،  قيمة  وتراجع  التضخم، 
معدالت البطالة. وفي وقت يرجع رئيس دولة 
ذلك  أردوغان،  طيب  رجب  التركي،  االحتالل 
إلى مؤامرة عالمية تستهدف بالده، أكد أستاذ 
حروب  أن  األزمات،  وإدارة  االقتصاد،  في 
على  اإلنفاق  وتكاليف  الخارجية  أردوغان 
التسلح، لعبت دوراً كبيراً في انهيار االقتصاد 

التركي.
ينزلق االقتصاد التركي تدريجياً نحو الهاوية، 
مستويات  إلى  التركية  الليرة  تراجعت  حيث 
األتراك  غالبية  لجوء  بسبب  مسبوقة؛  غير 
بالعملة  الثقة  انعدام  نتيجة  الدوالر؛  إلى شراء 
السياسية  بالمتغيرات  تتأثر  التي  المحلية، 
الداخلية والخارجية، فيما زادت أعداد العاطلين 
عن العمل، حيث أعلن معهد اإلحصاء التركي 
عن إحصاءات القوى العاملة للربع األول من 

العام الجاري 2٠22.
في  تركيا،  في  البطالة  معدل  ارتفع  وعليه، 
 ٠.1 بمقدار  الجاري،  العام  من  األول  الربع 
نقطة مقارنة بالربع السابق، وأصبح 11.4 في 

المائة.
تبلغ  ممن  العمل،  عن  العاطلين  عدد  وارتفع 
أنحاء  جميع  في  فأكثر،  عاماً   15 أعمارهم 
من  األول  الربع  في  ألفاً   5٠ بمقدار  تركيا 
ليصبح  السابق،  بالربع  مقارنة   2٠22 عام 
ثالثة ماليين و845 ألف شخص، وبلغ معدل 
البطالة 1٠.2 في المائة للرجال، و1٣.7 في 
الهجرة  بدورها طلبات  للنساء، وزادت  المائة 
الى أوروبا، حيث شهد عام 2٠21 زيادة بنحو 
45 في المائة في عدد طلبات اللجوء، المقدمة 
االتحاد  دول  إلى  التركية  الجنسية  حاملي  من 

األوروبي، ليرتفع إلى 2٠ ألف طلب لجوء.
بشكل  األتراك  اللجوء  طالبي  عدد  وتزايد 
المزعوم  االنقالب  محاولة  منذ  واضح، 
واسعة،  قمع  حملة  شهدت  التي   ،2٠16 عام 
واعتقاالت وفصل تعسفي، دفعت الكثيرين إلى 

الفرار من بلدهم إلى دول أخرى.
كما أثر الوضع االقتصادي، وبشكل مباشر على 

تقرير  حذر  حيث  التضخم،  مستويات  ارتفاع 
 ،»ENAG« نشرته مجموعة أبحاث التضخم
المكونة من أكاديميين، واقتصاديين، ومحللين، 
ماليين أتراك، من أن الطبقة الوسطى في البالد 
يتم سحقها، وتدميرها بسبب »السياسات النقدية 
الخاطئة« الذي يمارسها أردوغان وأعوانه في 

حزب العدالة والتنمية.
ووسط الكوارث االقتصادية هذه، تارة يطرق 
في  السراج  وحكومة  قطر،  أبواب  أردوغان 
المال؛ إلنقاذ اقتصاده  ليبيا، لكي يحصل على 
أزمات  بافتعال  يقوم  وتارة  المتهالك،  بالده 
أزمات  تصدير  إطار  في  وذلك  خارجية، 
الرئيسة  األسباب  أهم  أحد  أن  إال  الداخل. 
الميزانية  هو  التركية،  االقتصادية  لألزمة 
اإلنفاق  شّكل  حيث  التركي،  للجيش  الضخمة 
عبئا  األخيرة  السنوات  في  المتزايد  العسكري 
ثقيالً على خزينة الدولة في تركيا، األمر الذي 
تعيشها  التي  االقتصادية،  المشكالت  من  فاقم 

البالد أصالً في ظل انهيار العملة المحلية.
دول  من  العديد  في  عسكرياً  تركيا  وتتدخل 
وليبيا،  والعراق،  سوريا،  بينها  من  المنطقة، 
المتواصلة  مناوراتها  عن  فضالً  باغ،  وقره 

شرق المتوسط )قبرص واليونان(.
العسكرية  التركية  الممارسات  هذه  وتكلف 

الدوالرات،  مليارات  الدولة  خزينة  وغيرها 
حيث تلقي قضية تمويل هذه الحروب والتدخل 
تركيا  اقتصاد  على  بثقلها  عدة  نزاعات  في 

المتعثر.
لتركيا  الدفاع  ميزانية  إن  إلى  التقارير  وتشير 
تشكل أكبر بند في الميزانية مقارنة مع غيرها 
دوالر،  مليار   19.7 تبلغ  إذ  القطاعات،  من 
إجمالي  من  بالمائة   1٣ حوالي  يمثل  ما  وهو 
اإلنفاق، ويأتي ذلك كله على حساب المواطن 

التركي العادي.

إنفاق عىل الحروب الخارجية

وفي هذا السياق، يقول أستاذ االقتصاد وإدارة 
األزمات في جامعة كارديف اليونانية، الدكتور 
خاص  حديث  خالل  درويش،  اللطيف  عبد 
أوضاع  »تدهور  أن  هاوار:  أنباء  لوكالة 
االقتصاد التركي يعود إلى تكاليف اإلنفاق على 
فتحتها  التي  العديدة،  الجبهات  وعلى  التسلح، 
وغيرها  واليونان،  والعراق  سوريا  في  تركيا 

من المناطق«.
من  العديد  خلقت  التركية  »السياسة  ويضيف: 
العداءات في الشرق والغرب، والتي دفعت تلك 

 Currency الدول إلى خوض حرب عمالت
إلى  أدى  والذي  التركي،  االقتصاد  war على 
باإلضافة  هذا،  التركية  العملة  سعر  انخفاض 
إلى  المحلية  األموال  رؤوس  هجرة  إلى 
األموال  أصحاب رؤوس  قلق  نتيجة  الخارج؛ 
في  واالقتصادية  السياسية،  األوضاع  من 
اقتصادية  أوضاع  إلى  أدى  ذلك  كل  تركيا، 

صعبة ورفع معدالت البطالة«.

تذمر وانتقاد متصاعد

تعيشه  الذي  المزري،  االقتصادي  ساهم  كما 
والتنمية«  »العدالة  حزب  تفكك  في  البالد، 
كما  عنه،  شخصيات  انشقاق  خالل  من 
أردوغان  سياسات  ضد  االنتقادات  تنامت 
على  التضييق  جانب  إلى  هذا  البرلمان،  في 
حزب  نواب  واعتقال  المعارضة،  أحزاب 
بشكل  ساهم  هذا  وكل  الديمقراطي،  الشعوب 
كبير في تراجع شعبية أردوغان، وذلك بحسب 

استطالعات الرأي.
األوضاع  استمرت  »إذا  درويش:  ويقول 
الليرة،  سعر  انخفاض  واستمر  االقتصادية، 
لذلك  االنتخابات؛  نتائج  على  سيؤثر  ذلك  فإن 
عسكرية  انتصارات  خلق  إلى  تركيا  ستسعى 
من  واليونان  وسوريا،  العراق  في  وسياسية 
أجل خلق انتصارات ترفع من شعبية الحزب 
حوله؛  القوميين  التفاف  إلى  وتؤدي  الحاكم، 

بغية تبرير الصعوبات الداخلية«.
والسياسية،  االقتصادية  األزمات  تأثير  ولكن 
احتقان  من  يزيد  قد  المتالحقة،  واالجتماعية 
إلى  االحتقان  هذا  ويتحول  التركي،  الشارع 
في  الحاكمة  الطغمة  ضد  شعبية  مظاهرات 
درويش،  اللطيف  عبد  الدكتور  أن  إال  تركيا، 
يرى: أن »الحراك الشعبي في تركيا لن يكون 
كبيرة؛  نتائج  إلى  يؤدي  قد  الذي  بالمستوى، 
كونه ليس بالمستوى الكبير؛ وكون المعارضة 
جاءت  وإن  وحتى  بدائل،  تطرح  لم  التركية 
تجاه  مختلفة  سياستها  تكون  فلن  السلطة،  إلى 
والقضية  السوري  كالملف  الرئيسة  الملفات 

الكردية، والخالفات مع العراق، واليونان«.
ويوضح: »لذلك فإن نتائج االنتخابات لن تتغير 
إحداث  في  تركيا  نجحت  لو  وخاصة  كثيراً، 
موقفها  لتحسين  اليونان؛  مع  محدود  اشتباك 

التفاوضي في الملفات العالقة مع اليونان«.
في  األزمات  وإدارة  االقتصاد  أستاذ  ويطرح 
جامعة كارديف اليونانية، مجموعة من الحلول 
تركيا  بين  السياسية  األزمات  »حل  ويقول: 
طائلة  أموال  توفير  على  سيساعد  وجيرانها، 
الدول  أكثر  من  تركيا  كون  التركية؛  للخزينة 
التاريخي  اإلرث  ولكن  التسلح،  على  إنفاقاً 
سيمنع ساسة تركيا من اتباع سياسة سلمية تجاه 
جيرانها؛ وذلك بسبب دور الجيش في السياسة، 
واألقليات،  المياه  على  الكبيرة  واالختالفات 
والثروات الطبيعية، وتوقعات تركيا المبالغ بها 

لما بعد عام 2٠2٣«.

التضحية باالقتصاد مقابل 
دغدغة املشاعر القومية

عبد  فيرى  الكردية،  القضية  وبخصوص 
حقوقهم  الكرد  »إعطاء  إن  درويش:  اللطيف 
أو حق تقرير المصير، ال يجرؤ عليه أي من 
السياسيين األتراك؛ وذلك بسبب موقف الجيش 
من الموضوع؛ ونتيجة للموقف السلبي للرأي 
العام التركي من القضية، والناتج عن سنوات 
من  العام  للرأي  السلبي  والشحن  التعبئة  من 
القضية  حل  أن  عن  ناهيك  الموضوع،  هذا 
مع  يتماشى  ال  تركيا  في  وخاصة  الكردية، 
لتركيا  المناط  والدور  الدولية  الصراع  معادلة 

في العديد من الملفات والقضايا الدولي«.
تتم  هنا  »من  قائالً:  حديثه،  درويش  ويختتم 
المشاعر  دغدغة  مقابل  باالقتصاد،  التضحية 
إال  األخرى  القضايا  تحل  ولن  القومية، 
والمصالح  واألدوار  الصراع  معادلة  بتغيير 

والمفاهيم«.
وكالة هاوار

بسبب  انخفاضه،  البيتكوين  سعر  واصل 
تجنب المستثمرين األصول الخطرة في ظل 
توتر األسواق العالمية، بحيث بلغ 18,246 
دوالراً بتراجع نسبته 1٠,75 في المائة عن 
 1٣ منذ  مستوياته  أدنى  في  الجمعة،  قيمته 

كانون األول من 2٠2٠.
العاشر  في  مستوياته  أعلى  بلوغه  ومنذ 
 68,991(  2٠21 من  الثاني  تشرين  من 
في   72 من  أكثر  البيتكوين  خسر  دوالراً(، 

المائة من قيمته.
وتراجعت جميع العمالت المشفرة الرئيسية، 
بشكل كبير، وفقدت إيثر، ثاني أكثر العمالت 
الرقمية استخداًما، نحو عشرة في المائة من 

قيمتها.
وتراجعت البورصات هذا األسبوع، ويعزى 
ذلك إلى الخوف من أن المصارف المركزية، 
على رأسها االحتياطي الفيدرالي األمريكي، 
التضّخم، ما  إرادة كبح  تبدو متشددة في  لن 

يهدد بإضعاف االقتصاد العالمي.
المشفرة،  العمالت  سوق  كانت  حين  وفي 
دوالر  تريليونات  ثالثة  من  أكثر  تساوي 
إلى  تراجعت  أشهر،  سبعة  قبل  ذروتها  في 
ما دون تريليون دوالر، بعدما بلغت ٣٠٠٠ 
المنصرم.  الثاني  تشرين  في  دوالر  مليار 
عملة  انخفاض  تسارع  ذلك،  إلى  إضافة 
»سلسيوس«  منصتي  تعليق  بعد  البيتكوين 
 Babel»فاينانس و«بابل   Celsius

Finance عمليات السحب.
قيمتها  تبلغ  التي  األولى،  الشركة  واقترحت 
12 مليار دوالر، على مستخدميها استخدام 

عمالتهم المشفرة »التاريخية« مثل البيتكوين 
واإليثر لالستثمار في عمالت رقمية جديدة. 
أما الثانية فقالت لعمالئها، إنها ستعلق جميع 
غير  »ضغوط  بسبب  السحب؛  عمليات 

اعتيادية على السيولة«.
وساهم تجميد وجيز لعمليات سحب البيتكوين 
»باينانس«  العالم،  في  منصة  أكبر  من 
تراجع  في  األسبوع،  هذا   ،Binance

االستثمار في العمالت المشفّرة. 
 Coinbase »كوينبيس«  منصة  وأعلنت 
من  المائة  في   18 ستلغي  أنها  جهتها  من 

الوظائف فيها، أي نحو 11٠٠ منصب. 
العام  والمدير  الشريك،  المؤسس  وبّرر 
عمليات  أرمسترونغ،  براين  »كوينبيس«، 
بأنها متعلقة على ما  النطاق،  الطرد واسعة 
اقتصادية،  طفرة  بعد  ركود  »بمرحلة  يبدو 

استمرت أكثر من عشرة أعوام«.
القطاع،  هذا  اجتذب   ،2٠21 عام  وفي 
من  متزايداً  عدداً  ناشئاً،  يعد  زال  ما  الذي 
المستثمرين الماليين التقليديين، الذين فتحت 
المتساهلة  السياسات  المخاطر  على  شهيتهم 
للغاية للبنوك المركزية في أنحاء العالم كله. 

وكاالت

على وقع ارتفاع التضخم، وزيادة أسعار الفائدة، أصبح 
المتحدة.  الواليات  للقلق في  هاجس »الركود« مصدراً 
رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس قال في مطلع حزيران 
من  سيكون  الدول،  من  بالعديد  يتعلق  فيما  الجاري: 

الصعب عليهم تجنب الركود«.
وأعلن البنك المركزي األمريكي، أكبر زيادة في أسعار 
الفائدة منذ حوالي ٣٠ عاماً، مع رفعه معدل االقتراض 
مواجهة  بهدف  مئوية  نقطة   ٠.75 بمقدار  المرجعي 

ارتفاع التضخم.
المخاوف  من  قلل  بايدن،  جو  األمريكي،  الرئيس  لكن 
الركود، وقال في مقابلة مع أسوشيتد برس »إن  بشأن 

الركود ليس حتمياً«.
بعد  حقاً«  »محبط  األمريكي  الشعب  أن  إلى،  وأشار 
يشهدها  التي  والتقلبات  كورونا،  جائحة  من  عامين 

االقتصاد، ناهيك عن ارتفاع أسعار البنزين.
»الركود«  إن  بايدن:  جو  األمريكي،  الرئيس  وأوضح 
حزمة  أن  إلى  مشيراً  »حتمياً«،  ليس  االقتصادي 
جائحة  خالل  الجمهوريون  أقرها  التي  المساعدات، 
التضخم« ألعلى  »ارتفاع  المسؤولة عن  هي  كورونا، 

مستوى منذ أربعة عقود.
ويشير تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، إلى 
أن »فترات الركود قد تكون مؤلمة ومخيفة، إال أنها سمة 

طبيعية لالقتصاد«.

ما الركود؟

رغم عدم وجود تعريف محدد للركود االقتصادي، إال 

أنه يعبر عن فترة تشهد انخفاضاً في النشاط االقتصادي، 
المكتب  وفق  أشهر،  بضعة  من  أكثر  يستمر  قد  والذي 

الوطني للبحوث االقتصادية.
ويرى البعض، أن هذا التعريف فضفاض، خاصة وأنه 
ينطبق على تراجع النشاط االقتصادي منذ عام 2٠2٠، 
بسبب  المختلفة؛  االقتصادية  القطاعات  أصاب  الذي 

جائحة كورونا.
ولكن يتم تحديد تواريخ الركود من قبل لجنة تابعة لهذا 
المكتب، والتي تضم ثمانية خبراء اقتصاديين، يعتمدون 
على بيانات اقتصادية سابقة، لتحديد الفترات التي تشهد 

ركوداً.
وتشير الصحيفة األمريكية، إلى أنه وعلى الرغم من أن 
الركود قد يكون »مؤلماً ومخيفاً، إال أنه يعد سمة طبيعية 

لالقتصاد«.
 

معايري تحديد فرتة الركود

حالة   12 االقتصادية،  لألبحاث  الوطني  المكتب  وحدد 
ركود منذ 1948، مشيراً إلى أنه يحصل كل ستة أعوام 

تقريباً.
ويعتمد المكتب على مجموعة من البيانات االقتصادية، 
والعمالة  اإلجمالي  المحلي  »الناتج  تشمل  والتي 
واإلنتاج  التجزئة،  ومبيعات  واإلنفاق،  األسرة،  ودخل 

الصناعي«.
إن  ستانفورد:«  جامعة  في  األستاذ  هول،  بوب  ويقول 
»االنخفاضات  على  اعتماداً  الركود  يحددون  الخبراء 
الحادة في اإلنتاج والتوظيف«، مشيرا إلى أن الصعوبة 

تكمن في تحديد تواريخ بداية الركود ونهايته.
في  تراجع  بحصول  الركود  فترات  تحديد  يرتبط  وال 
تقرير  المحلي اإلجمالي لربعين متتالين، بحسب  الناتج 

وول ستريت جورنال.
فكل  تماماً،  متماثل  بشكل  الركود  فترات  تتشابه  وال 
وفترة  حدتها  في  مرة،  كل  سابقتها  عن  تختلف  منها 

استمرارها.

الكساد مقابل الركود

التفريق بين الركود  ويشرح تقرير الصحيفة، أن علينا 
أن األخير »أشد خطورة من  إذ  االقتصادي، والكساد، 

الركود«.
وخالل الكساد الكبير في األعوام 1929 وحتى 19٣٣ 
inflation-( بالتضخم  المرتبط  اإلنتاج  انخفض 

وارتفعت  المائة،  في   ٣٠ بنسبة   )adjusted output
معدالت البطالة لنحو 25 في المائة.

ستاندرد  المؤشر  انخفاض  بعد  الركود  مخاوف  تتنامى 
آند بورز 5٠٠ في بورصة وول ستريت، وإعالن البنك 
زيادة  في  سيسلكه  الذي  المسار،  األميركي  المركزي 

أسعار الفائدة.

الركود التضخمي

كبير  بشكل  حزيران،  مطلع  الدولي،  البنك  وخفض 
بسبب  الحالية؛  السنة  خالل  العالمي  للنمو  توقعاته 
الحرب في أوكرانيا محذراً من مخاطر حصول »ركود 
الضعيف،  النمو  من  طويلة  »فترة  أي  تضخمي« 
والتضخم المرتفع« خصوصا في الدول متدنية الدخل، 

بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.
وأشار البنك في تقرير حول اآلفاق االقتصادية العالمية، 
إلى أن »االقتصاد العالمي سيشهد أقوى تباطؤ يأتي بعد 
ذلك  عن  وينتج  عاما،  ثمانين  من  أكثر  منذ  انتعاش... 

خطر متعاظم بحصول ركود تضخمي«.
ركود  لحصول  »المتعاظم«  الخطر  أن  من  وحذر 
تضخمي سيكون له »تداعيات ضارة« على الدول، ذات 

الدخل المتدني والمتوسط.
هذه  النمو  وتيرة  تستمر  أن  االقتصاد،  خبراء  ويتوقع 
حتى 2٠2٣ و2٠24 إذ أن الحرب في أوكرانيا تؤثر 
المدى  على  والتجارة  واالستثمار  االقتصاد،  على  سلبا 
والرفع  الطلب  تراجع  إلى  ذلك  ويضاف  القصير، 

التدريجي إلجراءات الدعم الحكومية.
وكاالت


