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للنشر والتوزيع
أهالي تل كوجر: قواتنا السد المنيع في وجه مؤسسة روناهي

العدوان وحامية حمى الوطن 
التركــــي  المحـــتل  ممارســات 
المجـــتمـــــع  عمل جبان وعلى 
الدولي رفع الغشاوة عن أعينه

الريادي  بدورها  آفا  روج  ثورة  المرأة في  تمَيزت 
في المجاالت السياسية، والعسكرية، واالجتماعية، 
فقد حققت المرأة فيها ما لم تتمكن من تحقيقه 
الحاكمة،  األنظمة  حكم  ظل  في  سنوات  عبر 
واالستبدادية، من خالل تنظيم نفسها بفكر القائد 
عبد اهلل أوجالن في مواجهة الذهنية الذكورية، 

الرأسمالية...«2  والقوى 

تشكل تهديدات دولة االحتالل التركي المتواصلة، حالة عامة تسيطر على الشارع الشعبي، وتختلف 
المناطق في شمال  الحفاظ على وحدة  المنطقة ضرورة  أبناء  أذهان  الثابت في  ويبقى  اآلراء، 

وشرق سوريا...«5

فقدان طفلين لحياتهما 
في مخيم واشو كاني 

بالحسكة جراء حريق

فقد طفالن من أسرة واحدة في مخيم 
الحسكة  مدينة  غرب  كاني  واشو 
في  حريق  اندالع  جراء  لحياتهما، 
بأن  وقالت مصادر مطلعة  خيمتهم، 
)ستة  سمعو  محمود  عبد  الطفلين 
أعوام(، وزاهر محمود سمعو )خمسة 
حريق  جراء  حياتهما،  فقدا  أعوام( 
اندلع في خيمتهما بعد منتصف الليل 
السبت في السابع من هذا الشهر، ضمن 
مخيم واشو كاني المخصص للمهجرين 

من منطقة سري كانيه...«4

تايـــــوان.. هـــــل  أزمة 
رؤيــــــة  انتهت صالحية 

الصينّية؟ كيسنجر 

رئيسة  بيلوسي  نانسي  زيارة  ُاعتبرت 
مجلس النواب األمريكّي ثالث منصٍب 
أمريكّي بعد الرئيس ونوابه إلى جزيرة 
األمريكّي  التحّدي  من  شكاًل  تايوان 
والتهديد  االنتقاد  أثار موجًة من  ما 
بمناورات عسكرّية  وتزامنت  الصينّي 
صينّية، وإذ تصرُّ بكين على أن الجزيرة 
استقاللها  وترفض  أراضيها  جزٌء من 
فقد  الصينّية«،  »تايوان  وتسّميها 
وصف المراقبون الزيارة بأّنها ألحقت 
الضرر بسمعتها، بعدما انتهت الزيارة 
ولم تنفذ تهديداتها الحالة مرتفعة 

السقف...«8  

زهور مالعبنا ليسوا إرهابيين.. 
شهيد الرياضة آهنك لترقد 

روحك بسالم
أطفالنا يعشقون الحياة ويحلمون أن يكونوا العبين يمثلون مدنهم 
في المحافل المحلية والدولية، ولكن يبدو أن األمن واالستقرار وتنامي 
المواهب في مدننا ال تروق للمحتلين والخونة المتعاملين معهم، ولذلك 

ال يتوقفون عن استهدافهم لمدننا وسط صمت دولي مخزي...«10

تتكرر...  المجازر 
شهداء آخرون بينهم طفالن

الطائرات المسيرة أزهقت أرواح بشرية، كل همها أن تعيش بأمان وسالم في موطنها، مجزرة أخرى يرتكبها المحتل التركي 
في قامشلو، بعد مجزرة تل رفعت، فارتقى إلى مرتبة الشهادة خاللها أربعة مواطنين، بينهم طفالن.

فتيات فلسطينيات خلف مقود الشاحنات بين الشغف والتحدي

مصرية ُتحّلق خارج حدود الفضاء
عالم  في  بتؤدة  خطاهم  العرب  يتحسس 
الفضاء، وبدأت االهتمامات بهذا العالم المليء 
باألسرار تغري الشباب العربي مثل المهندسة 
المصرية سارة صبري في تجربة تقول عنها 

إنها »ليست تجربة ريادة فضاء«.
أصبحت المهندسة سارة صبري أول مصرية 
الشهر  من  السادس  في  الفضاء  إلى  تصل 
عشر  نحو  استغرقت  رحلة  بعد  الجاري، 
اسم  عليه  يُطلق  صاروخ  متن  على  دقائق 
»نيو شيبارد«، تابع لشركة »بلو أوريجين«، 
وتعد هذه التجربة سادس رحلة سياحة فضائية 
ناجحة للشركة منذ ما يزيد عن عام، إذ انطلقت 

أول رحلة لها في أواخر يوليو 2021.
مأهولة  رحلة  سادس  أوريجين،  بلو  وأكملت 
بطاقم إلى الفضاء، ضمت ستة سياح من بينهم 
المهندسة سناء صبري التي باتت أول مصرية 
تخوض هذه التجربة في مشروع »الفضاء من 

أجل اإلنسانية«.
وأقلعت الكبسولة من غرب تكساس، ووصلت 
بمجرد دفعها بواسطة قاذفة، إلى ارتفاع يزيد 

عن 100 كيلومتر قبل أن تهبط نحو األرض، 
لتهبط  مظالت  بواسطة  سرعتها  كبح  وتم 

بهدوء في الصحراء.
من  الركاب  تمكن  الفريدة،  التجربة  وخالل 
أنفسهم  فصل  عبر  الجاذبية  انعدام  اختبار 
انحناء  ورؤية  لحظات،  لبضع  مقاعدهم  عن 

األرض من خالل نوافذ كبيرة.
بلو  طاقم  عضو  صبري  سارة  وقالت 
أوريجين: »أريد فقط أن أخبر الجميع بأن كل 
شيء ممكن وأن األحالم يمكن أن تتحقق. فتح 
بنا،  الخاصة  الفرص  وخلق  بأنفسنا  األبواب 
هنا  وجودي  أيًضا،  بذلك  القيام  للجميع  يمكن 
والجميع  مثلي  األشخاص  أن  على  دليل  خير 
مرحب بهم، نحن ننتمي إلى هذا، وهذه مجرد 

بداية«.
اإلنسانية«  أجل  من  »الفضاء  برنامج  ويقدم 
وهي  صبري،  سارة  للمصرية  الرعاية 
تعزيز  إلى  تهدف  جمعية  ومؤسسة  مهندسة 

أبحاث الفضاء.

الطابع  إضفاء  إلى  البرنامج  ويهدف 
الديمقراطي على الوصول إلى الفضاء. انتشر 
في  واسع  بشكٍل  سناء صبري  المهندسة  اسم 
بها  االحتفاء  جرى  بعدما  األخيرة  اآلونة 

كـ«أول رائدة فضاء مصرية«.
الخبر  المصرية  الفضاء  وكالة  استقبلت  وقد 
بحفاوةٍ بالغة حيث هنأت المهندسة الشابة في 
فيسبوك  على  الرسمية  عبر صفحتها  منشور 

على كونها »أول رائدة فضاء مصرية«.
اإلعالم  وسائل  واهتمام  الخبر  انتشار  بعد 
المصرية به بشكٍل خاص، بدأ بعض مستخدمي 
منصات التواصل االجتماعي في التشكيك في 
عمل  في  والتدقيق  تداوله  يتم  ما  مدى صحة 

سارة الحقيقي.

رائدة فضاء!

سارة  أن  إلى  واالستنتاجات  البحث  وخلص 
صبري ليست رائدة فضاء، وإنما سائحة إلى 

الفضاء. وهذا يعني أنها لن تشارك في مهمة 
استكشافية أو مهمة لدراسة الفضاء، فضالً عن 
الفضاء  رحالت  ضمن  تندرج  ال  الرحلة  أن 

الدولية العلمية.
أن سارة صبري نشرت  إلى  وتجدر اإلشارة 
على حسابها على موقع »لينكد إن« منشوراً، 
شهرين،  قبل  رحلتها  تفاصيل  فيه  أوضحت 
قائلةً: »من الضروري توضيح بعض البيانات 
الفضاء  رائد  لقب  يكون  أن  أخشى  الواردة، 
المصري األول مضلالً، أنا لست رائدة فضاء 
تناظري،  فضاء  رائدة  أنا  اآلن،  حتى  رسمياً 
بعثات  ومحاكاة  بتدريب  أقوم  أنني  يعني  مما 
للتحضير  األرض  على  هنا  والمريخ  القمر 

لمهام مستقبلية إلى الفضاء«.
الفضاء  وكالة  أساعد  أنني  »رغم  وأضافت: 
المصرية في بعض المشاريع، إال أنني لست 
مستشارة رسمية لها وال يمكنني التحدث نيابة 

عنها«.
يذكر أن سارة صبري، البالغة من العمر 29 
عاماً، تحمل شهادة في الهندسة الميكانيكية من 

سة  الجامعة األمريكية في القاهرة، وهي مؤّسِ
غير  آي«،  إس  »دي  العميق  الفضاء  مبادرة 
ربحية تهدف إلى زيادة إمكانية الوصول إلى 

أبحاث الفضاء.
فيريرا،  ماريو  األعمال  رجل  أيضاً  وكان 
الفضاء، كما  إلى  برتغالي يصل  أول مواطن 
أصبحت األمريكية البريطانية فانيسا أوبراين 
أول امرأة تسجل رقماً قياسياً في غينيس يُمنح 
إذ  األرض،  على  قاسية  ظروفاً  خاضوا  لمن 
سبق لها أن صعدت جبل إيفرست، ووصلت 
ديب«،  »تشالنجر  نقطة  أعمق  إلى  المياه  في 

وعبرت في الهواء حدود الفضاء الخارجي.

الشحن  عربة  إلى  هديل  تصعد  برشاقة، 
وتقاليد  عادات  متحديةً  )التريال(،  الضخمة 
ممارسة،  من  تمنعها  التي  العربي  المجتمع 

تعارف الجميع على أنها حكر على الرجال.
لم تكتِف هديل، التي تخرجت في كلية الحقوق 
قيادة  رخصة  على  بحصولها  عامين،  قبل 
منذ  يراودها  حلماً  حققت  لكنها  سيارة شحن، 

صغرها.
الشاحنات  قيادة  يدّرس  ألب  هديل  نشأت  فقد 
وعشقت قيادة المركبات بجميع أنواعها، ومنها 
»التريال«. تقول: »حصلت على الرخصة كي 

أثبت ذاتي وأرضي شغفي«.
التي  األولى  الفتاة  ليست  البطرواي  هديل 
في  قيادة شحن ضخمة  على رخصة  تحصل 
فلسطين، لكن عدداً متزايداً من الشابات بدأن 
في  تجوالك  فخالل  الشاحنات،  قيادة  بتعلم 
في  الشابات  ستالحظ  رام هللا،  مدينة  شوارع 
في  للتعليم،  المخصصة  الشاحنات  قيادة  مقعد 
مشهد لم يُكن موجوداً خالل األعوام الماضية.

املجتمع العائق الوحيد

الشاحنات  بين  القيادة  رخص  أنواع  تتراوح 
ومع  )التريال(،  والضخمة  والثقيلة  الخفيفة 
قيادة شحن  على رخص  الحاصالت  عدد  أن 
قيادة  تمتهن  لم  منهن  أيّاً  فإن  العشرات،  يبلغ 

الشاحنات حتى اآلن.
الشاحنات  قيادة  امتهان  كذلك  هديل  تستبعد 
صدمتها  عن  أعربت  لكنها  المستقبل،  في 
التواصل  وسائل  على  السلبية  التعليقات  من 
االجتماعي حيال حصولها على رخصة قيادة 

نشأت في عائلةً:  أنها  إلى  »التريال«، مشيرةً 
»ال تُفرق بين ذكر وأنثى«.

إلى  تحتاج  قيادة »التريال« ال  إن  تقول هديل 
العضالت وال خشية على الفتيات من قيادتها، 
المركبات  قيادة  مدرس  كذلك  يؤكده  ما  وهو 
الفتيات  بعض  أن  مضيفاً  بطرواي،  عصام 

يتعلمن أسرع من الشبان.
قيادة  تدريس  يمتهن  الذي  عصام  لكن 
الشاحنات منذ ثالثة عقود أشار إلى أن: »تقاليد 
المجتمع هي العائق الوحيد أمام قيادة الشابات 

للشاحنات«.

خريطة تراخيص القيادة

النقل  لوزارة  السنوي  التقرير  أظهر 
عام  أصدرت  أنها  الفلسطينية  والمواصالت 
وأكثر  قيادة،  رخصة  ألف   40 نحو   ،2020

من 47 ألف رخصة عام 2019.
وأظهرت تلك البيانات أن الحصة األكبر من 
كانت  الماضي  العام  الصادرة  القيادة  رخص 

إلى  وصلت  بنسبة  الخصوصية،  للمركبات 
76 في المئة، ونحو 23 في المئة بالنسبة إلى 
 15 لغاية  والتجاري  الخفيف  الشحن  رخص 

طناً.
الضفة  في  السياقة  تعليم  مدارس  عدد  وبلغ 
منها  كل  في  يعمل   ،300 من  أكثر  الغربية 

أربعة مدربين على نحو ست سيارات.
المركبات  بلغ عدد  نهاية عام 2020،  وحتى 
القانونية والمرخصة في سجالت وزارة النقل 
ألف   277 نحو  الفلسطينية  والمواصالت 

مركبة.

الفيلم الوثائقي هيزا يفوز بستة جوائز في مهرجان صقيلية
منظمة  جائزة  هيزا  الوثائقي  الفيلم  استحق 
مهرجان  في  اإلنسان  لحقوق  الدولية  العفو 
صقيلية الرابع عشر لمهرجان األفالم، كما 
أهدت المنتجة عفت باز جائزة الفيلم للنساء 
ضد  قاتلوا  الذين  والشهداء  المناضالت 

داعش.
أقيم مهرجان صقيلية الرابع عشر هذا العام 
في  تموز،   16 إلى   11 بين  ما  الفترة  في 
كابو في مدينة صقيلية،  لو  فيتو  بلدية سان 
وشارك في المهرجان 35 عمالً من الشرق 
أوروبا  األوسط،  الشرق  أفريقيا،  األقصى، 

وأمريكا.
كما وعقدت ندوات ومحاضرات إلى جانب 
فقط  النساء  شاركت  كما  األفالم،  عروض 

في العروض.  
والبيئة  اإلنسان  حقوق  جوائز  توزيع  وتم 

فيلم  فيلم، وأفضل  المهرجان ألفضل  خالل 
وثائقي.

الجائزة للنساء اللوايت قاتلن 
ضد داعش

حيث قالت فرانسيسا جوربو المتحدثة باسم 
منظمة العفو الدولية في حفل توزيع الجوائز 
في المهرجان: »قامت المخرجة دريا دنيز، 
من  هربت  التي  لهيزا،  قوية  قصة  بإخراج 

داعش ثم قاتلت داعش بعدها«.
واستلمت جائزة الفيلم الوثائقي المنتجة عفت 
باز وقالت: »تمنح هذه الجائزة للنساء اللواتي 

قاتلن ضد إرهاب داعش، واستشهدَن«.

جائزة العفو الدولية

اإلنسان  حقوق  الدولية  العفو  منظمة  تحمي 
في العالم، يوجد لديهم ما ال يقل عن مليونين 
عضو، وخمسة ماليين ناشط في جميع أنحاء 
الدولية  العفو  منظمة  جائزة  تحتل  العالم، 

مكانة عالية في مجال حقوق اإلنسان.
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الشهباء/ فريدة عمر ـ تميَزت المرأة في ثورة روج آفا بدورها الريادي في المجاالت 
السياسية، والعسكرية، واالجتماعية، فقد حققت المرأة فيها ما لم تتمكن من تحقيقه 
عبر سنوات في ظل حكم األنظمة الحاكمة، واالستبدادية، من خالل تنظيم نفسها 

بفكر القائد عبد اهلل أوجالن في مواجهة الذهنية الذكورية، والقوى الرأسمالية. 

ممارسات المحتل التركي عمل جبان وعلى المجتمع 
الدولي رفع الغشاوة عن أعينه

ازدياد جرائم العنف ضد النساء.. 
هل تحمي ألمانيا المرأة من عنف الرجل؟

تسع عالمات غير شائعة لسرطان الرئة

هذه األغذية تؤذي القدرة على التخطيط 
والعمل والتنفيذ 

أعراض نقص الزنك

مريض بكوفيد من كل ثمانية يحتفظ 
بعارض واحد على األقل طويل األمد

المستمرة  محاوالته  في  التركي  االحتالل  إَن 
إلفشال مكتسبات ثورة روج آفا، التي تحققت 
المرأة،  وبنضال  المنطقة،  شعوب  بإرادة 
النساء  تجاه  وبخاصة  جرائمه  حدة  من  زاد 
اللواتي حاربن داعش  والقياديات  الطليعيات، 

ببسالة نيابة عن العالم أجمع.
للدولة  تابعة  مسيرة  استهداف  كان  وآخرها 
التركية المحتلة في 22 تموز المنصرم سيارة 
على طريق قامشلو، والذي أدى إلى استشهاد 
قيادات وحدات حماية المرأة؛ جيان تولهلدان، 
كن  حيث  بوتان،  وبارين  خابور،  وروج 
لثورة  العاشرة  الذكرى  منتدى  في  يشاركن 
عند  استهدافهن  وتم  قامشلو،  في  آفا  روج 

خروجهن من الملتقى.
المرأة  لجنة  تحدثت عضوة  السياق  هذا  وفي 
السلطان،  خاتون  عفرين  مقاطعة  مجلس  في 
وأعربت خاتون في بداية حديثها عن استنكارها 
شمال  مناطق  في  التركي  االحتالل  لجرائم 
القياديات،  النساء  وخاصة  سوريا،  وشرق 
الشهيدات روج،  فيما استذكرت  والطليعيات، 
درب  في  والمناضالت  وجيان،  وبارين، 

الحرية كافة.
الثورة  هذه  مكتسبات  »إَن  خاتون:  وأكدت 
العماد  هي  فالمرأة  المرأة،  بإنجازات  تحقق 
الرئيسي لثورة روج آفا، فقد حاربت أعتى قوة 
بداعش،  المتمثلة  إرهابية  ومنظمة  ظالمية، 
الحرية والخالص  تنير درب  أن  واستطاعت 
التركي،  االحتالل  يستهدف  لذا  العبودية؛  من 

وبشكل ممنهج، القياديات واإلداريات«.

لن نصمت

وسنرفع  ذلك،  حيال  نصمت  »لن  وتابعت: 
وتيرة نضالنا ومقاومتنا، علينا جميعا التكاتف 
في وجه االحتالل التركي، الذي يحاول، وبكل 

الوسائل إبادتنا، وكسر إرادتنا«.
المرأة  لجنة  تحدثت عضوة  آخر  جانب  ومن 
عبدالو،  فكرت  عفرين،  مقاطعة  لمجلس 
التركي،  االحتالل  يمارسه  ما  »إن  وقالت: 
هو استكمال لما لم يستطع داعش القيام به في 

مناطقنا، وبحق النساء تحديدا«.
وبارين،  جيان،  »الشهيدات  وواصلت: 
والمقاومة،  الحرة  للمرأة  مثاالً  كَن  وروج، 
وعملن ألجل قضية شعبهَن، ومن أجل حرية 
النساء كلهّن؛ لذا استهدفتهن مسيرة لالحتالل 

التركي، وهذا موقف جبان«.

الصمت الدويل يفتح املجال 
الدولي حيال أمام جرائم االحتالل الرتيك الصمت  وتابعت فكرت: »ندين 

فعلى  مناطقنا،  في  التركي  االحتالل  يفعله  ما 
المجتمع الدولي، والدول الضامنة في المنطقة، 

أن تقوم بمسؤوليتها، فإن أي صمت حيال هذه 
الجرائم ال يدل سوى للشراكة، والرضا على 

جرائم المحتل التركي«. 
فيها  يستهدف  التي  األولى،  المرة  ليست  إنَها 
شمال  مناطق  بالمسيرات  التركي  االحتالل 
واستشهاد  حلنج  فمجزرة  سوريا،  وشرق 
استهداف  إلى  إضافة  ستار،  مؤتمر  إداريات 
الشبيبة في كوباني، واستهداف  إداري حركة 
وكذلك  تمر،  تل  في  بيرهات  سوسن  القيادية 
بقامشلو،  الصناعة  حي  في  مدنيين  استهداف 
والصمت الموجود يدفع االحتالل التركي إلى 

ارتكاب مثل هذه األفعال.      

األريكة،  على  نائمة  عاماً(   27( بسمة  كانت 
الرأس،  في  برصاصة  زوجها  قتلها  عندما 
على  الرصاص  أطلق  أنه  الشرطة  أخبر  ثم 
تنظيف  أثناء  الخطأ،  بطريق  أبناء  لثالثة  أم 
القتل  بتهمة  حالياً  الرجل  يُحاكم  المسدس، 
مدينة  في  اإلقليمية  المحكمة  أمام  الغادر 

غوتينغن األلمانية.
وفي أحد شوارع برلين، قُتلت أُم لستة أطفال 
طعناً، وتشتبه السلطات في أن طليقها، هو من 
الجريمة، وفي مدينة شفالمشتات  ارتكب هذه 
حتفها  عاماً(   53( امرأة  لقيت  هيسن  بوالية 
السابق أربع  في متجر، عندما أطلق شريكها 

طلقات عليها ثم انتحر.
لدى  قبل  أبلغت عنه من  قد  الضحية،  وكانت 
الجسدي، واإلكراه،  بتهمة االعتداء  السلطات 
والمطاردة، هذه فقط نماذج لثالث جرائم قتل، 
من بين أكثر من مائة جريمة من هذا القبيل، 

تقع سنويا في ألمانيا.

جرائم قتل!

في  آخذة  ألمانيا  في  الجريمة  أن  ورغم 
جرائم  عدد  فإن  عام،  بوجه  االنخفاض 
وتقول  االزدياد،  في  آخذ  المرأة  ضد  العنف 
اإلحصاءات، إن المتهم في هذه الجرائم غالباً 
ما يكون هو الزوج أو الشريك السابق، وأحياناً 
إليها،  به  تقرُّ الضحية  رفضت  الذي  الرجل، 
وكثيراً ما توصف هذه الجرائم بعبارات ملطفة 

مثل »مأساة عالقة«، أو »مأساة عائلية«.
قالت  فيزر  نانسي  األلمانية  الداخلية  وزيرة 
زونتاج«  آم  »بيلد  لصحيفة  تصريحات  في 
قتل!  جرائم  »هذه  الماضي:  أيار/مايو  في 
قتل  جرائم  بأنها  بوضوح  نسميها  أن  ويجب 
نساء…  ألنهن  يُقتلن  النساء  النساء…  ضد 
على الدولة أن تعترف بأن لدينا مشكلة كبيرة 

وخطيرة هنا، وال بدّ أن تتصرف حيالها«.
بوشمان  ماركو  األلماني  العدل  وزير  وأعلن 
مؤخراً عزمه إجراء تعديالت تشريعية، تسمح 

بتشديد عقوبات جرائم العنف ضد المرأة.

زيادة قضايا العنف املنزيل

فام«  دي  »تير  المرأة  حقوق  منظمة  وترى 
أن ألمانيا متأخرة للغاية في الجهود الحكومية 
الرامية إلى مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، 
قضايا  عن  المسؤولة  لورغي،  يامينا  تقول 
المنظمة: »لدى  المنزلي والجنسي في  العنف 
عام 2004  منذ  النساء  لحماية  قانون  إسبانيا 
جرائم  جميع  تسجل  مستقلة،  مراقبة  وهيئة 
بما  النساء،  كراهية ضد  عن  تنم  التي  القتل، 
في ذلك أعمال االنتقام من األطفال، منذ عام 

.»2020
تعرض  مخاطر  تقييم  أن  الخبيرة  وأوضحت 
المرأة للعنف على الصعيد الوطني في إسبانيا 
يُجرى باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مضيفة 
أنه عندما يتم رصد ارتفاع كبير في المخاطر، 
يُجبر مرتكب جرائم العنف على ارتداء أساور 

تتبع للموقع لمراقبة حظر االتصال.
حق  تعليق  أيضاً  يتم  قد  معينة  ظروف  وفي 
وتؤكد  المشتركين،  األطفال  مع  التعامل 
األخرى  األوروبي  االتحاد  دول  أن  الخبيرة، 

لديها بالفعل استراتيجية وطنية، وتنفق أمواالً 
أكثر بكثير، مما تنفقه ألمانيا في مكافحة العنف 

ضد المرأة.

ُدور إيواء للنساء

لمجلس  إسطنبول  اتفاقية  على  وبالتوقيع 
أوروبا التزمت ألمانيا بحماية المرأة من العنف 
والقضاء عليه، ومالحقة مرتكبيه جنائيا، لكن 
بحسب المعايير اإلرشادية في االتفاقية، ينقص 
إيواء  دار  ألف   15 حوالي  اآلن  حتى  ألمانيا 

للنساء.
تقول كريستينا فولف، التي توثق وتُقيم علمياً 
عمليات قتل النساء منذ عام 2019: »عمليات 
التي تمثل أقصى درجات العنف  النساء،  قتل 
ضد الفتيات والنساء، مسكوت عنها في ألمانيا، 
والدولة ليس لديها حتى تعريف للمصطلح«، 
مؤكدة ضرورة اإلسراع في إجراء تعديالت 
على القانون الجنائي، واإللزام بإجراء دورات 
تدريبية حول منع العنف منذ الطفولة، والحقاً 

خالل المراحل المهنية.
األلماني  االتحاد  عن  صادر  بيان  وحذر 
للُمحاميات من أنه -على عكس الرجال-هناك 
خطر حقيقي على النساء من التعرض للقتل أو 
اإلصابة بجروح خطيرة، إذا لم يعد يرغبن في 
وجاء  السابق،  شريكهن  مع  حياتهن  مواصلة 
في البيان »ال ينبغي للقضاء وال المجتمع أن 
يقابل هذا العنف القائم على النوع االجتماعي 

بتساهل أو تفهم أو عقوبات مخففة«.

القتل غري العمد وليس العمد

في  السابقة  حياته  شريكةَ  رجٌل  قتل  وإذا 
ما يُحكم عليه  سياق مواقف االنفصال، فغالباً 

بالقتل غير العمد وليس بالقتل العمد، إذ تأخذ 
المحكمة هنا في االعتبار حالة الجاني العاطفية 
المضطربة، بينما ال تنظر إلى تفكيره التملكي 
المرأة من  تعيش  بأن  الذي ال يسمح  األبوي، 

دونه، على أنه سبب لتشديد العقوبة.
ومنذ   ،2020 أبريل/نيسان  في  بسمة  قُتلت 
يناير/كانون الثاني 2021 يُحاكم زوجها -الذي 
المحكمة،  عاماً-أمام   20 من  بأكثر  يكبرها 
وتتابع وقائع المحاكمة عن كثب مبادرة »ضد 
في  احتجاجية  وقفة  نظمت  التي  النساء«  قتل 

الذكرى الثانية لوفاة المرأة.
النساء  »قتل  المبادرة:  باسم  متحدثة  تقول 
النظام  في  جذورها  ولها  هيكلية،  مشكلة 

األبوي، وليس في ثقافات أو تقاليد معينة«.
وتقول الناشطات في المبادرة إن: »المحاكمة 
للجاني  الجنائية  المسؤولية  حول  أكثر  تدور 
وليس حول العنف في الزواج ووضع بسمة«، 
لذكرى  مناسب  »إحياء  أجل:  من  ويعملن 

بسمة« ودعم أقربائها.
بانكوف  حي  في  تذكارية  مسيرة  نُظمت  كما 
في  الموت  ُطعنت حتى  التي  لألم،  برلين  في 
نهاية أبريل/نيسان الماضي. وتسعى السلطات 
لمعرفة ما إذا تم اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة 
أبلغت عن  أن  بعد  المرأة )31 عاماً(  لحماية 

زوجها مرارا بسبب العنف المنزلي.

العنف بني األزواج!

الجنائية  للشرطة  االتحادي  المكتب  يبدأ  لم 
في نشر إحصاءاته الخاصة حول العنف بين 
بيانات  األزواج إال في عام 2015. وبحسب 
المكتب، قُتلت 139 امرأة، و30 رجالً على يد 
شركائهن الحاليين أو السابقين في عام 2020.
ووفقاً لتحليل كريستينا فولف، فإن هناك عدداً 
النساء،  قتل  حاالت  من  بكثير  ذلك  من  أكبر 
على  قُتلن  الالئي  النساء  المثال  سبيل  على 
يد  على  أو  عمومتهن  أبناء  أو  إخوانهن  يد 
يكون  ما  غالباً  ذلك،  إلى  باإلضافة  مالحقين. 
الجريمة،  أحداث  في  متورطين  األطفال 
وأعربت كريستينا عن قناعتها بأن عدد جرائم 

قتل النساء في ألمانيا قد ازداد.
الجريمة  علم  معهد  مدير  أكد  المقابل،  في 
كينتسيغ،  يورج  األلمانية،  توبينغن  بجامعة 
أن هناك نقصاً في البيانات الشاملة حول قتل 
النساء في ألمانيا، إذ إن البحوث العلمية تركز 
حتى اآلن على ما يسمى بـ«جرائم الشرف« 

وجرائم القتل في الشراكة.
ومن المقرر بحث موضوع قتل النساء بألمانيا 
مع  بالتعاون  سنوات  ثالث  مدته  مشروع  في 
معهد البحوث الجنائية بوالية سكسونيا السفلى.
الدعاوى  ملفات  إلى  المشروع  ويستند 
بادن-فورتمبيرغ وبرلين  الجنائية في واليات 
عام  منذ  وراينالند-بفالتس  السفلى  وسكسونيا 
2017. وخالل هذه الفترة وقعت 352 جريمة 
قتل لنساء في الواليات األربع، ولم يتضح بعد 

ما إذا كن ضحايا، بسبب كونهن نساء.
وكاالت

إن نسبة وفاة المصابين بسرطان الرئة تعتبر 
بالمصابين  المرتبطة  بتلك  مقارنةً  مرتفعة 
تسع  مقدمة  السرطان،  من  أخرى  بأنواع 

عالمات غير شائعة لسرطان الرئة:
1- تغير طبيعة السعال الذي أصابك منذ فترة 
طويلة: قد يكون السعال الذي يالزمك من أهم 
بسرطان  اإلصابة  على  تدل  التي  العالمات 
الرئة، وفي حال تغيرت طبيعة السعال وأصبح 
يرافقه دم أو بلغم، فيجب عليك مراجعة طبيبك 

على الفور.
2- يمكن لأللم الذي يظهر على جانب واحد من 
التحذيرية  العالمات  إحدى  يكون  أن  صدرك 

لهذا المرض.
3- فقدان الوزن غير المبرر: إن فقدان عشرة 
أرطال )4.5 كيلوغرامات( أو أكثر من الوزن 
منك  محاولة  دون  أشهر،  ثالثة  غضون  في 
لفقدانها، قد تكون مؤشراً على أنواع كثيرة من 
السرطان، من بينها سرطان الرئة، ويمكن أن 
لكن  الوزن،  خسارة  إلى  الشهية  فقدان  يؤدي 
التمثيل  عملية  تعطيل  على  قادر  كذلك  الورم 

الغذائي في الجسم.

األسباب  من  العديد  هناك  الصوت:  بحة   -4
الصوت،  في  بحة  من  تعاني  تجعلك  التي 
وقد تكون ناجمة عن التهاب أو بسبب هتافك 
بحماس خالل مباراة كرة القدم، لكن في حال 
البحة لم تختِف بعد أسبوع أو أسبوعين، فيجب 
عليك مراجعة طبيب األذن واألنف والحنجرة.
صعوبة  واجهت  حال  في  التنفس:  ضيق   -5
فمن  عادية،  بأنشطة  قيامك  أثناء  التنفس  في 
ضيق  ألن  وذلك  طبيبك،  مراجعة  الطبيعي 
بسرطان  اإلصابة  عالمات  من  يعد  التنفس 

الرئة.
أوالً  تظهر  التي  السرطان  أنواع  بعض  أن 
في الرئة، تنتشر إلى داخل القفص الصدري، 
يتم  التي  السوائل  من  الكثير  األورام  وتفرز 
بدورها  وتؤثر  الصدري  القفص  داخل  دفعها 

على قدرة المريض على التنفس.
تفرز  المتكرر:  والتبول  الشديد  العطش   -6
أورام الرئة، في حاالت نادرة مواد تتسبب في 
ظهور نسبة عالية من الكالسيوم في الدم، وهو 
ما يمكن أن يزيد من شعورك بالعطش الشديد 

ويتسبب في كثرة التبول.

من  أكثر  الماء  تشرب  نفسك  وجدت  وإذا 
بعين  األمر  هذا  أخذ  عليك  فيجب  المعتاد، 
اإلصابة  من عالمات  يكون  قد  ألنه  االعتبار 

بسرطان الرئة.
7- تورم الخدين والرقبة: أن األورام في الرئة 
قد تفرز هرمونات تجعل المرضى، في حاالت 

نادرة يبدون وكأنهم تناولوا مادة الستيرويد.
وتشمل عالمات إفراز هذه الهرمونات زيادة 
في الوزن وتورماً في الوجه يشار إليه أحياناً 
كنت  حال  في  لكن  البدري(،  )الوجه  باسم 
األعراض  هذه  فكل  الورم،  إزالة  على  قادراً 

ستختفي.
من  الورم  انتقال  عند  الكالم:  في  مشاكل   -8
نوبات  المرضى  يواجه  قد  الدماغ،  إلى  الرئة 

ومشاكل في النطق.
9- تغير شكل األصابع: يعد هذا العارض من 
عالمات اإلصابة بسرطان الرئة، ومن الممكن 
أصابع  أو  يديك  أصابع  أطراف  تتضخم  أن 
قدميك، وقد تالحظ تغيرات على الزاوية التي 

تنمو منها األظافر.

أهمية الكشف املبكر

نظراً ألن المصابين بسرطان الرئة ال تظهر 
مراحله  في  المرض  هذا  أعراض  عليهم 
العالج  نجاح  نسبة  تكون  عندما  أي  المبكرة، 

المعرضون  يخضع  أن  المهم  من  فإن  فعالة، 
للتصوير  المرض  بهذا  اإلصابة  لخطر 
أن  حيث  سنوياً،  للصدر  المحوسب  المقطعي 
حجم الورم مهم جداً، فإن فرص بقاء المرضى 
على قيد الحياة ترتفع بشكٍل كبير إذا استطعنا 
الحجم،  صغير  يكون  حين  الورم  اكتشاف 

وتمكننا من التدّخل في وقٍت مبكر.

يمكن  المعالجة  عالية  األطعمة  تناول  إن 
المعرفي.  للتدهور  أسرع  بمعدل  يرتبط  أن 
الوجبات  المعالجة  عالية  األطعمة  أمثلة  ومن 
المجمدة  الميكرويف  ووجبات  الجاهزة 

والشعيرية سريعة التحضير.

القدرة عىل التخطيط والتنفيذ 
والعمل

يتناولون  الذين  البالغين  أن  الدراسة  ووجدت 
كميات كبيرة من األطعمة عالية المعالجة كان 
لديهم انخفاض أسرع بنسبة 25% في )وظيفتهم 
التنفيذية( وهي قدرتهم على التخطيط والتنفيذ 
أقل  يتناولون كميات  الذين  أولئك  والعمل من 

من األطعمة المصنعة.
الحرارية  السعرات  مقدار  عن  النظر  بغض 
تناوله  يحاول  الذي  الصحي  الطعام  وكمية 
ليس جيداً  المعالجة  فائق  الطعام  فإن  اإلنسان 

لصحة الدماغ واإلدراك.

أن  وجدت  أخرى  حديثة  دراسة  وكانت 
األشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من 
األطعمة فائقة المعالجة أكثر عرضة لإلصابة 

بالخرف.

اللحوم املصنعة

إن األطعمة عالية المعالجة تحتوي على القليل 
الكاملة(،  )الحبوب  الكاملة  المكونات  من 
أو  ألوان  أو  نكهات  على  غالباً  وتحتوي 
األبيض  الخبز  وتشمل  أخرى،  إضافات 
كريم  واآليس  والمقرمشات  والبسكويت 
والوجبات  السكرية  والمشروبات  والحلوى 

الخفيفة المقلية واللحوم المصنعة.

أذهاننا  إلى  يتبادر  الزنك،  معدن  يُذكر  عندما 
العديد  في  يدخل  مكون  فهو  المصانع،  صور 
يدخل في  أيضاً  الزنك  الصناعات، ولكن  من 
بالعديد  للقيام  نحتاجه  عنصر  وهو  أجسامنا، 

من الوظائف.
الجسم  أن  يعني  مما  نزر،  معدن  هو  الزنك: 
ذلك  ومع  صغيرة،  كميات  إلى  فقط  يحتاج 
فإنه من الضروري لما يقرب من 100 إنزيم 

إلجراء تفاعالت كيميائية حيوية.
يلعب الزنك دوراً رئيسياً في تكوين الحمض 
البروتينات،  وبناء  الخاليا،  ونمو  النووي، 
المناعة  نظام  ودعم  التالفة،  األنسجة  وشفاء 
الصحي، نظراً ألنه يساعد الخاليا على النمو 
والتكاثر، يلزم توفير كمية كافية من الزنك في 
أوقات النمو السريع، مثل الطفولة والمراهقة 
حاستي  في  أيضا  الزنك  ويشارك  والحمل، 

التذوق والشم.

ما عالمات نقص الزنك يف 
الجسم؟

ألن الزنك له وظائف عديدة في جميع الجسم، 
فإن نقص الزنك يؤثر في العديد من األنسجة 
والعظام،  الجلد،  مثل  المختلفة،  واألعضاء 
التناسلي،  والجهاز  الهضمي،  والجهاز 

والجهاز العصبي المركزي، والمناعة.
بشكل  ويظهر  نادراً  أمراً  الزنك  نقص  ويعد 
أكثر شيوعاً عند األشخاص الذين ال يمتصون 
الجهاز  اضطرابات  بسبب  جيداً،  الزنك 
أو  االلتهابية  األمعاء  أمراض  مثل  الهضمي 
الجهاز  في  جراحية  لعملية  خضعوا  الذين 

الهضمي.
تختلف مظاهر نقص الزنك حسب العمر، يعد 
اإلسهال عالمة شائعة عند الرضع واألطفال، 
أما لدى األطفال األكبر سناً، فإن الثعلبة وتأخر 
النمو وااللتهابات المتكررة من أكثر العالمات 

انتشاراً.
أن  يمكن  واألطفال،  الرضع  من  كل  في   
فقدان  إلى  النمو ويؤدي  الزنك  يضعف نقص 
سن  بلوغهم  عند  اإلنجاب  ومشاكل  الشهية 

الرشد.
حاستي  على  الزنك  نقص  يؤثر  أن  ويمكن 

التذوق والشم.
كبار  لدى  الزنك  نقص  يتسبب  أن  يمكن 
في  وتغيرات  الجروح  التئام  تأخير  في  السن 

الوظائف اإلدراكية والنفسية.
يمكن تلخيص أبرز عالمات نقص الزنك في 

ما يلي:
ـ فقدان حاسة الشم

ـ ضعف الشهية
ـ مزاج مكتئب

ـ ضعف المناعة
ـ تأخر التئام الجروح

ـ اإلسهال
ـ فقدان الشعر.

فوائد الزنك

ـ ضروري لعمل مئات اإلنزيمات
ـ تعزيز وظيفة المناعة

والحمض  البروتين  تصنيع  في  دوراً  يلعب  ـ 
النووي

ـ مهم اللتئام الجروح
ـ له دور في إشارات الخاليا وانقسامها

ـ يدعم النمو والتطور الصحي في أثناء الحمل 
والرضاعة والطفولة والمراهقة

ـ له دور في حاسة التذوق والشم.

ما فوائد الزنك للرجال؟

من  المنخفضة  المستويات  تكون  أن  يمكن 
المشكالت  من  متنوعة  لمجموعة  سبباً  الزنك 
رئيسي  معدن  فالزنك  بالصحة،  المتعلقة 
تستخدمه الخاليا الستقالب العناصر الغذائية، 
الحمض  وإنتاج  المناعة  وظائف  ترتبط  كما 
الخاليا بمستويات  النووي والبروتين وانقسام 

الزنك في الجسم. 

فوائد الزنك للنساء

بشكٍل  النساء  تحتاجه  أساسي  معدن  الزنك 
من  الرغم  على  جيدة.  بصحة  للبقاء  يومي 
الحاجة إلى الزنك بكميات صغيرة، فإن نقص 
الزنك يمكن أن يسبب بعض اآلثار مثل تساقط 

الشعر.

ما األغذية التي يوجد فيها 
الزنك؟

ـ اللحوم
ـ األسماك

ـ المأكوالت البحرية
الدواجن

ـ المحار، ويحتوي على كمية أكبر من الزنك 
في الوجبة الواحدة أكثر من أي طعام آخر.

ـ السلطعون
ـ جراد البحر

ـ البقول
ـ البذور

ـ حبوب اإلفطار المدعمة
ـ البيض ومنتجات األلبان

ـ الفاصوليا

ـ المكسرات
ـ الحبوب الكاملة.

هي  الكاملة  والحبوب  البقوليات  أن  صحيح 
مصادر جيدة للزنك، ولكنها تحتوي أيضاً على 
مادة )الفيتات( التي يمكن أن ترتبط بالمعادن، 

مما يقلل من امتصاصه.

مصادر الزنك

الغذاء كما أسلفنا، كما يوجد  الزنك في  يوجد 
في المكمالت الغذائية.

ال تتناول المكمالت الغذائية من دون استشارة 
الطبيب، والتأكد إذا ما كنت تعاني من نقص 

في الزنك.

كمية الزنك املوجودة يف جسم 
الرجل

هي  الرجل  جسم  في  الزنك  كمية  إجمالي 
2.5 غرام، ويتم تخزين معظم هذا الزنك في 

العضالت والهيكل العظمي والعظام.

كمية الزنك املوجودة يف جسم 
املرأة

حوالي  المرأة  جسم  في  الزنك  كمية  إجمالي 
معظم  تخزين  يتم  الرجل،  ومثل  غرام،   1.5
العظمي  والهيكل  العضالت  في  الزنك  هذا 

والعظام.

نقص الزنك

عادة ما تستخدم اختبارات مستويات الزنك في 
الدم أو البالزما لتقييم حالة الزنك.

الزنك   في األشخاص األصحاء، تكون كمية 
في مصل الدم أو البالزما من 80 إلى 120 

ميكروغراماً/ ديسيلتراً.
 70 من  أقل  الدم  في  الزنك  مستويات 
و74  النساء،  لدى  ديسيلتراً  ميكروغراماً/ 
ميكروغراماً/ ديسيلتراً لدى الرجال تشير إلى 
فإن  الزنك غير كاٍف، ومع ذلك،  أن مستوى 
قيود  لها  والبالزما  المصل  مقاييس  من  كال 

مهمة. 
بجنس  المصل  في  الزنك  تركيزات  ترتبط 
سحب  وقت  إلى  باإلضافة  وعمره  المريض 
الدم )الصباح مقابل المساء( وال ترتبط دائماً 

بتناول الزنك الغذائي أو التكميلي.
تتقلب مستويات الزنك أيضاً استجابة لعوامل 
في  والتغيرات  العدوى  ذلك  في  بما  أخرى، 
أثناء  في  والعضالت  الستيرويد  هرمونات 

فقدان الوزن أو المرض.

أظهرت دراسة واسعة نُشرت الجمعة أن من 
بين األشخاص المصابين بكوفيد-19، يحتفظ 
واحد من كل ثمانية بأحد األعراض المرتبطة 

بالمرض على المدى الطويل.
ومن بين هذه األعراض ما يلي:

ـ ألم البطن
ـ صعوبة وألم في التنفس

ـ آالم في العضالت
ـ فقدان حاسة الذوق أو حاسة الشم

ـ وخز
ـ انزعاج في الحلق

ـ هبات ساخنة أو باردة
ـ ثقل في الذراعين أو الساقين

ـ إرهاق عام
3-5 أشهر من اإلصابة

أن  يمكن  المرضى،  من   %12.7 لدى  أنه 
تُعزى هذه األعراض إلى كوفيد-19 بعد 5-3 

أشهر من اإلصابة.

يعانون  المرضى  بعض  أن  المعروف  من 
تفسيرها  يمكن  ال  ممتدة،  معينة  أعراض  من 
فقط على أنها اضطرابات نفسية جسدية، كما 

اقترح بعض األطباء في البداية.
شخص  آالف   4 من  أكثر  الدراسة  وشملت 
استجابات  مقارنة  وتمت  بكوفيد،  مصاب 
يصبهم  لم  أشخاص  استجابات  مع  هؤالء 
بأحد  الشعور  الممكن  من  ألنه  المرض،  هذا 
األعراض المذكورة دون أن يكون كوفيد هو 

السبب.
غير  من   %9 نحو  لدى  ُسجل  الواقع،  في 
الموصوفة  األعراض  أحد  بكوفيد  المصابين 
سابقاً  المصابين  بين  النسبة  وترتفع  سابقاً، 

بكوفيد إلى %21.4.

أعراض ممتدة

األشخاص  من   %12 على  قليالً  يزيد  ما  أن 
أعراض  من  يعانون  بكوفيد  أصيبوا  الذين 

ممتدة مرتبطة على وجه التحديد بالمرض.
من  تخلو  ال  الدراسة  هذه  فإن  ذلك،  ومع 
األعراض  انتشار  قياس  عدم  مثل  عيوب، 
األخرى المرتبطة بكوفيد الطويل، بما في ذلك 
أو  االكتئاب  من  حالة  الخصوص  وجه  على 

التشوش الذهني.

خاتون السلطان

فكرت عبدالو
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روناهي/ قامشلوـ  أطفالنا يعشقون الحياة ويحلمون أن يكونوا العبين يمثلون 
مدنهم في المحافل المحلية والدولية، ولكن يبدو أن األمن واالستقرار وتنامي 

ولذلك ال  المتعاملين معهم،  والخونة  للمحتلين  تروق  المواهب في مدننا ال 
يتوقفون عن استهدافهم لمدننا وسط صمت دولي مخزي.

قامشلو/ بيريفان خليل ـ من الطفلة سارا ومحمد، حتى آهنك وأحمد شيبي، يستمر المحتل التركي بقصفه العنيف ضد المدنيين في شمال وشرق 
سوريا، وخاصة األطفال منهم، ليقتلع جذور الطفولة منذ نعومة أظفارها، كل ذلك أمام مرأى العالم، الذي يدعي بإنسانيته. 

ليســـوا  زهـــــور مالعبنا 
الرياضة  إرهابييـن.. شهيد 

آهنك لترقد روحك بســـــالم

الطائرات المسيرة ال تفرق بين طفل ومسن

غدا الطفل »آهنك أكرم حسين« شهيداً جميالً 
بقصف من مسيرة للمحتل التركي على حي 
الصناعة في مدينة قامشلو بحسب بيان لنادي 
الداخلي  األمن  ولقوى  الرياضي  األسايش 
لشمال وشرق سوريا، كما نعت إدارة نادي 
بكرة  السابق  العبها  استشهاد  عامودا  أهلي 

القدم مظلوم أسعد في القصف نفسه.
في  الرياضي  األسايش  نادي  إدارة  ونعت 
لفئة  مرماها  وحارس  العبها  الجزيرة  إقليم 
حسين«  أكرم  »آهنك  القدم  بكرة  األشبال 
الذي استشهد بقصف لمسيرة للمحتل التركي 
ما  بحسب  قامشلو  مدينة  في  الصناعة  بحي 
ذكر في بيان لقوى األمن الداخلي في شمال 

وشرق سوريا.
الرياضي  األسايش  نادي  صفحة  ونشرت 
بياناً جاء فيه خبر استشهاد العبها وكان على 

الشكل التالي:
نبأ  تنعي  الرياضي  األسايش  نادي  »أسرة 
القدم  بكرة  األشبال  لفئة  العبها  استشهاد 

الخلوق »آهنك أكرم حسين«.

المدنيين  استهدفت  تركية  وذلك عبر مسيرة 
العزل بمنطقة الصناعة في مدينة قامشلو.

األسايش  لنادي  المشتركة  الرئاسة  تتقدم 
التعازي  باحر  الشهيد  لذوي  الرياضي 
وجل  عز  من هللا  راجين  القلبية،  والمواساة 

أن يلهمنا ويلهمكم الصبر والسلوان«.
لشمال  الداخلي  األمن  قوى  أشارت  بينما 
بيان نشرته على موقعها  وشرق سوريا في 
بحي  حصل  الذي  االنفجار  بأن  الرسمي 
الصناعة في مدينة قامشلو كان بسبب قصف 
حيث  التركي،  لالحتالل  مسيرة  طائرة  من 
قامت باستهداف سيارة ما أدى إلى استشهاد 
مكان  في  كانا  بينهم طفالن  أشخاص  أربعة 
اثنين حاالتهم  مواطنين  وإصابة  االستهداف 
لتلقي  المستشفى  إلى  نقلهم  وتم  حرجة، 

العالج.
المتكررة  االستهدافات  أن  البيان  في  ونوه 
الدولي  للصمت  نتيجة  إال  هي  ما  لالحتالل 
استقرار  تستهدف  التي  االنتهاكات  حول 

المنطقة.

نادي  حارس  الطفل  الشهداء  بين  وكان 
»آهنك  األشبال  لفئة  القدم  لكرة  األسايش 
ناديه  مع  قد حصد  كان  الذي  أكرم حسين« 
القدم  لكرة  األشبال  دوري  لقب  الموسم  هذا 

في إقليم الجزيرة.
هم  بل  إرهابيين  ليسوا  آفا  روج  أطفال  إن 
ومالعبها  مدننا  حدائق  بهم  تتزين  زهور 
العباً  يكون  أن  يحلم  طفالً  كان  وآهنك 
في  قامشلو  مدينته  يمثل  مرمى  وحارس 
المحافل المحلية والدولية ولكنه استشهد وهو 

مازال بعمر الزهور.
كما نعت أسرة نادي أهلي عامودا الرياضي 
القدم  بكرة  السابق  الجزيرة العبها  إقليم  في 
القصف،  بنفس  اسعد  الدين  سعد  مظلوم 
ولكل  لذويه  والسلوان  الصبر  وتمنت 

الرياضيين.
االتحادات  من  التعزية  برقيات  وتتالت 
واألندية والفرق والشخصيات الرياضية في 
األسايش  نادي  إلدارة  سوريا  وشرق  شمال 
قبل دولة  الجبان من  وأدنوا هذا االستهداف 

االحتالل التركي.

فريزر  آن  شيلي  الجامايكية  العداءة  سجلت 
برايس أسرع زمن في سباق 100 متر للعام 
الماسي  بالدوري  بولندا  لقاء  عبر  الحالي، 

أللعاب القوى.
عمرها  البالغ  الجامايكية  العداءة  وأحرزت 
بطولة  في  متر   100 سباق  لقب  عاماً   35
العالم التي جرت الشهر الماضي في أمريكا 
للمرة الخامسة، في رقم قياسي، لكنها غابت 

عن دورة ألعاب الكومنولث.
برايس، 66ر10  فريزر  آن  شيلي  وسجلت 
األمريكية  على  متفوقة  بالسباق  لتفوز  ثوان 

أليا هوبز التي جاءت في المركز الثاني.
وفازت الجامايكية شيريكا جاكسون بالميدالية 
ثانية  لسباق 200 متر في 84ر21  الذهبية 
جزر  من  اويبو  ميلر  شوان  على  متفوقة 

الباهاماس والتي حصدت الميدالية الفضية.
وحصد األمريكي ترايفون بروميل الميدالية 
الذهبية لسباق 100 متر للرجال في 95ر9 
براسي  مارفين  مواطنه  على  متفوقا  ثانية 

الذي تغلب عليه في بطولة العالم.

الحرب السورية الزالت تحصد أرواح البشر 
الشيوخ، وال  بعد مضي أحد عشر عاماً، فال 
النساء، وال الرجال، وال حتى األطفال، الذين 
يسلم من  فلم  الحروب،  هم في مقدمة ضحايا 
هؤالء من الحرب وغطرستها، ويأتي المحتل 
التركي، ومرتزقته، وداعش في قائمة مرتكبي 

المجازر بحق شعوب المنطقة.
تجاه  الدموية  آلته  باستخدام  المحتل  ويستمر 
شعوب المنطقة دون تفرقة، فمن الشهباء، وتل 
رفعت، إلى منبج، وكوباني، فعين عيسى، وتل 
مستمرة  المجازر  قامشلو،  إلى  وصوالً  تمر، 
العالم  الرأي  وأمام مرأى  نفسه،  الفاعل  بفعل 
بالصمت  يتمسكان  اللذين  الدولي،  والمجتمع 
تجاه ما يحصل من جرائم، في داللة واضحة 
بأن ما يفعله المحتل بحق اإلنسانية، ليس من 

اهتماماتهم.

عام مشبع بالجرائم

بحق  التركي  المحتل  اعتداءات  إلى  وبالعودة 
شعوب شمال وشرق سوريا، في عام 2021 
تعرض  الديمقراطية  سوريا  قوات  كشفت 
إلى 47 هجوماً  مناطق شمال وشرق سوريا 
برياً، ومحاولة توغل من قبل تركيا، والفصائل 

الموالية لها.
هجوم   1300 لـ  المنطقة  تعرضت  فيما 
نحو  إلى  وصلت  بحصيلة  الثقيلة،  باألسلحة 
ودبابة،  هاون  مدفعية،  قذيفة  آالف  سبعة 
وتعرضت المنطقة إلى 89 هجوماً بالطائرات 
التركي  القصف  طال  كما  التركية،  المسيرة 
تل  عيسى،  )عين  بلدات  وثالث  قرية،   58
تمر، زركان( ومدن القامشلو، وكوباني وجل 
آغا، فيما سجلت 52 عملية قنص نفذها جيش 
القرى  في  مدنيين  طالت  التركي  االحتالل 

الحدودية. 
استشهاد 89  التركية عن  الهجمات  وأسفرت 
التركي  نفذت مرتزقة االحتالل  فيما  مواطنا، 
عملية إعدام ميدانية بحق مدني في قرية غرب 
عين عيسى، فيما أصيب 134 مدنياً بجروح، 
عملية   700 من  أكثر  “قسد”  وأحصت  كما 
تل  سبي/  وكري  عفرين  في  لمدنيين  خطف 

أبيض وسري كانيه.
كما أن المحتل طال بجرائمه المقابر، فلم تسلم 
من غطرسته، وجرفت مقابر في قرى عفرين، 
ومدينة سري كانيه، وكري سبي، فضالً عن 
العامة،  والمرافق  والمدراس  المساجد  تدمير 
ومؤسسات خدمية، إضافة القتحام 22 موقعاً 
أثرياً بقصد السرقة، باإلضافة إلى كل ما سبق 
فقد استشهد 148 قيادياً وعسكرياً خالل صد 
خاليا  عناصر  ومالحقة  التركية،  الهجمات 

مرتزقة داعش في عام 2021.

حصيلة العدوان الرتيك من 
املجازر

الهجمات  ازدادت  فقد   2022 عام  في  أما 
في  فشلت  أن  بعد  التركي،  المحتل  قبل  من 
في  خاصة  األراضي  من  المزيد  احتالل 
شمال وشرق سوريا، وقد كانت اإلحصائيات 
واضح  دليل  المنطقة،  في  لالعتداءات  العامة 
الهجمات  عدد  بلغ  نيسان  ففي  ذلك.   على 
مدفعية  قذيفة   596 الثقيلة:  باألسلحة  البرية 
بالطيران  الجوية  والهجمات  وهاون،  ودبابة 
المسير، ثالث عشرة هجمة، وعشرين هجمة 
بالطائرات المسيرة االنتحارية، وثالثين هجمة 
هجمة  عشرة  وتسع  الموجهة،  بالصواريخ 
باألسلحة  أخرى  وهجمات  القنص،  بأسلحة 

الرشاشة )دوشكا،BKC(: )122 مرة(.
أما كمية المتفجرات التي ألقاها االحتالل خالل 
تلك الهجمات على منازل المدنيين، ومزارعهم 
المتفجرة،  المواد  من  طناً   23 إلى:  فوصلت 
 36 بلغت  فقد  المتضررة  للمنازل  وبالنسبة 
ثالثة  المتضررة  المدنية  المؤسسات  منزال، 
مؤسسات )مؤسسة للكهرباء، مدرسة، مؤسسة 
المدنيين عشرون، عدد  الشهداء  للمياه(، عدد 
الجرحى  عدد  خمسون،  العسكريين  الشهداء 

المدنيين: 23 مدنياً.
أما في النصف األول من شهر حزيران، فقد 

تم رصد االعتداءات التالية:
1 – انتهك الطيران الُمسيَّر لالحتالل التُّركّي 
ةً أجواء شمال وشرق سوريّا، تَمَّ في  /35/ مرَّ
في  المدنيّين  للُسّكان  مبنى  استهداف  إحداها 

قامشلو.
2 – قصَف االحتالل التُّركّي المناطق اآلهلة 
بالُسّكان بـ/982/ قذيفة مدفعيّة ثقيلة/ األوبيس 

مة دوليّاً. وقنابل عنقوديّة ُمحرَّ
اآلهلة  القرى  عشرات  استهداف  تَمَّ   –  3
وزركان”،  تمر،  “تل  منطقتي  في  بالمدنيّين 
جمعة”  وتل  شنّان،  “تل  قريتا  ة  وخاصَّ
وخاصَّة  المدفعيّة،  بالقذائف  اآلشوريّتين، 
المراكز الدّينيّة، حيث استهدف كنيسةً، وألحق 

بها دماراً هائالً.
4 – استهداف قرية “أم الكيف” بريف تل تمر 

بـ/150/ قذيفة مدفعيّة ثقيلة/ أوبيس.
قرية  في  راعيّة  الّزِ المحاصيل  حرق   –  5
ما  َجنيِها،  من  األهالي  ومنع  ديب”،  “قصر 
د األمن  يلحق أضراراً بالغة بالمزارعين ويُهدِّ

الغذائّي في المنطقة.
عيسى”  “عين  بلدة  طال  عنيٌف  قصٌف   –  6
الشَّرقّي  ريفها  في  القرى  من  والعشرات 
قذيفة  بـ/324/  استهدفها  حيث  والغربّي، 

إضافة  وهاون،  وأوبيس  وصاروخيّة  مدفعيّة 
بهدف  البلدة؛  مركز  في  المدنيّين  قنص  إلى 
كما  منازلهم،  عن  للنُّزوح  ودفعهم  إرهابهم 
استهدَف السيّارات الماّرة على الطريق الدّوليّة 

.)M4(
الّريف  طاَل  وممنهٌج  عنيٌف  قصٌف   –  7
استهدف  حيث  منبج،  لمدينة  الغربّي  الّشمالّي 
مثل  الّريف  في  التحتيّة  البنى  قذيفة  بـ/365/ 
المعابد  وكذلك  )سيريتل(،  االتّصاالت  برج 

الدّينيّة )قصف جامع( ومنازل المدنيّين.
بريف  الشَّهباء  مناطق  استهداف  تَمَّ   –  8
شّران”  “شّرا/  ناحيتا  وكذلك  الّشمالّي،  حلب 
وذلك  الجنوبّي،  عفرين  بريف  و”شيراوا” 
من  وصاروخيّة،  مدفعيّة  قذيفة  بـ/141/ 
)عيادة  صحّي  لمركز  مباشر  استهداف  بينها 
طائرة  عبر  رفعت”  “تل  بلدة  في  طبيب( 
ُمسيَّرة انتحاريّة، وكذلك طاَل القصُف منازَل 
في  وتسبََّب  المناطق،  تلك  قرى  في  المدنيّين 
وألحق  المدنيّين  صفوف  في  إصابات  وقوع 
القصَف  بممتلكاتهم، مثل  ماديّة كبيرة  خسائَر 
قرية  في  وأغنامه  راعي  فيها  استهدَف  الذي 

“تنّب” بناحية “شيراوا”.
9 – استمرار عمليّة بناء المستوَطنات في عدّة 
مناطق بريف منطقة عفرين المحتلّة، لتوطين 
مثل  فيها،  لتركيا  التابعة  المرتزقة  عوائل 
ناحية “شيه/  بناؤها في  يَتُمُّ  التي  المستوَطنة، 
لة  شيخ الحديد” بريف عفرين الغربّي، والُمموَّ
لحركة  والتّابعة  القطريّة  “شام”  جمعيّة  من 

اإلخوان المسلمين اإلرهابيّة.
واالنتهاكات،  الجرائم  حصيلة  ترتفع  وبذلك 

التي يرتكبها المحتل التركي في المنطقة.

مجزرتان خالل ثالثة أيام

وفي تزايد لحاالت القتل واالستشهاد بالسالح 
الدموي لدولة االحتالل التركي، يسعى المحتل 
واقتطاع  المنطقة  في  األمن  زعزعة  إلى 
أجزاء أخرى من األراضي السورية، فقصفها 
تدريجي مقارنة  الهمجي يستمر وفي تصاعد 
بالسابق، خاصة بعد إعالنها عن احتالل جديد 

للمنطقة.
ضاربة  المدنيين  تستهدف  مسيراتها  وعبر 

اعتبار  دون  الدولية،  السيادة  الحائط  عرض 
التي  الضامنة،  الدول  أو  دمشق،  لحكومة 
اتفقت معها على أساس وقف إطالق النار منذ 
عدوانها واحتاللها األخير لسري كانيه وكري 

سبي في 2019.
وضمن ثالثة أيام فقط، ارتكب المحتل التركي 
سوريا،  وشرق  شمال  أهالي  بحق  مجزرتين 
استهدف  حيث  ذاته،  النزيف  مشهد  ليتكرر 
المحتل التركي قرابة ثمانية أطفال في مناطق 

مختلفة.
مسيرة  عبر  ومرتزقته  المحتل  واستهداف 
انتحارية مركز مدينة تل رفعت بتاريخ الرابع 
تسعة  إثره  على  أصيب  الجاري،  تموز  من 

مواطنين، بينهم ستة أطفال.
وتكرر المشهد في حي الصناعة بقامشلو يوم 
السبت السادس من تموز باستهداف المدنيين، 
هما  طفالن  بينهم  مواطنين،  أربعة  فاستشهد 

)آهنك، وابن عمه أحمد شيبي(.

ماذا فعل لهم آهنك وأحمد!؟

أهالي  مع  »روناهي«  لصحيفتنا  لقاء  وفي 
المصابين، وشهداء التفجير، الذي حصل بحي 
التركي  الصناعة أكدوا، بأن ما يفعله المحتل 
حد  ووضع  محاسبته،  ويجب  الإنساني  عمل 
لفلذات  االنتقام  ضرورة  على  مشددين  له، 

أكبادهم.
وعم  شيبي،  أحمد  الشهيد  والد  حسين  علي 
لدى  التفجير  على  شاهداً  كان  آهنك،  الشهيد 
جسمه،  في  عدة  بشظايا  أصيب  وقد  وقوعه، 
جسمه،  أعضاء  ببعض  بكسور  فأصيب 

وبجروح متعددة في بطنه.
سمع  االستهداف  قبل  أنه  إلى  أشار  حسين 
صوت دوي لمروحية، ومن ثم تم االستهداف 
الشهداء  من  عدد  مع  كبير  دمار  وحصول 

والجرحى.
وأفاد بأنه من هول المنظر، وعلى الرغم من 
إال  الضحايا،  إلنقاذ  يسرع  أن  حاول  إصابته 
فعل  على  يقَو  ولم  كاهله،  أثقلت  الجروح  إن 
إلى  وأحمد  آهنك،  مع  إسعافه  فتم  لهم،  شيء 
المشفى، وعلم بعدها بنبأ أفجعه، وهو استشهاد 

ابنه أحمد، وابن أخيه الذي رباه آهنك. 
تحدث عن تلك الفاجعة بنبرة تحسر على عمر 
االستهداف  ضحايا  هم  الذين  األطفال،  أبنائه 
فعل  ماذا  أبناؤنا،  فعل  التركي مسائالً: »ماذا 
المصير،  هذا  مصيرهم  ليكون  وأحمد  آهنك، 
لن نتنازل عن حقوق أطفالنا.... ليسمع العالم 
أثأر  أن  قبل  أبداً  ارتاح  لن  كله كالمي هذا... 

ألبنائي«.

»كفى حرق قلوبنا«

حي  من  مواطن  يوسف  هوزان  وصف  فيما 
للمصاب  الزوار  أحد  بقامشلو،  العنترية 
باالستهداف التركي، بأن ما يفعله المحتل عمل 
ليس  أبرياء،  األطفال  أن  إلى  الفتاً  الإنساني، 
لهم ذنب ليقتلوا في هذه الحرب، »ما ذنب ذلك 

الطفل«.
ليست  الكرد  مع  عداوتها  تركيا  بأن  وأفاد 
إلى  مستمرة  ضدهم  فحربها  اليوم،  وليدة 
المحتل  لجرائم  حل  بوضع  وطالب  اليوم، 
المنطقة،  على  طيران  حظر  بفرض  مطالباً 
»الطائرات المسيرة ال تعرف ال األطفال، وال 
النساء، وال الكبار، ليوضع حد للمحتل، كفى 

حرق قلوبنا، كفى حرق قلوب األمهات«.

اإلنسانية متوت يف سوريا

لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مكتب  أن  ويذكر 
حزيران   28( بتاريخ  كشف  قد  المتحدة، 
مدنيًا   306887 عن  يقل  ال  ما  إن   )2022
لقوا حتفهم في سوريا خالل الصراع منذ آذار 
2011، أو ما يعادل نحو 1.5 بالمائة من عدد 

السكان قبل الحرب، فيما قال إنه »أعلى تقدير 
حتى اآلن«.

اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  وثق  كما 
وفق مصادره استشهاد 158 طفالً، 33 أنثى 
و125 ذكراً، أي بمعدل 26 طفالً في كل شهر 
خالل النصف األول من العام الجاري، ليرتفع 

ذلك العدد بعد شهر تموز إلى 172 طفال.
فيما كان يبلغ العدد اإلجمالي ألطفال سوريا، 
نفسه  المصدر  بحسب  الحرب  طالتهم  الذين 
عام  خالل  عاماً   18 سن  دون  طفالً،   359

.2021
السورية  الشبكة  ثاني صادر عن  تقرير  وفي 
لحقوق اإلنسان في اليوم العالمي للطفل، وثقت 
اندالع  منذ  طفالً   29791 استشهاد  الشبكة 

الحرب السورية عام 2011 ولغاية 2021.
ومن جانب آخر أحصت األمم المتحدة في آب 
2021، مقتل أو إصابة ما يقرب من 12000 
ثماني  كل  واحد  طفل  أي  سوريا،  في  طفل 
ساعات على مدار السنوات العشر األولى من 
الحرب، مشيرة إلى أن األرقام الفعلية قد تكون 

أعلى من ذلك بكثير.

أربع أزمات تطـارد 
يوفنتوس قبل 
بداية الموسم

مع اقتراب انطالق الموسم الكروي الجديد 
بفريق  القلق  من  حالة  تحيط  إيطاليا،  في 
التي  الفنية  المشاكل  ظل  في  يوفنتوس، 

يعاني منها.
في  كثيراً  عانى  قد  بيانكونيري  وكان 
دون  منه  خرج  الذي  الماضي  الموسم 
التتويج بأي لقب ألول مرة منذ 11 عاما، 
للموسم  التحضيرية  مرحلته  أثارت  بينما 
المقبل الشكوك حول إمكانية عودته للهيمنة 

على البطوالت المحلية.
باحتالل  واألسود  األبيض  الفريق  واكتفى 
المركز الرابع في الموسم الماضي، الذي 
أبطال  دوري  في  المشاركة  له  ضمن 

أوروبا.

إصابات الوسط

المشكلة األكبر التي يعاني منها يوفنتوس، 
هي اإلصابات التي يتعرض لها العبو خط 
بول  الفرنسي  غرار  على  الفريق،  وسط 
بوغبا، العائد هذا الصيف للسيدة العجوز، 

بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد.
الركبة  في  مشكلة  من  بوغبا  وعانى 
يوفنتوس  تدريبات  في  مشاركته  خالل 
يواجه  وربما  الجديد،  للموسم  التحضيرية 
المالعب  عن  الغياب  خطر  إثرها  على 
يهدد  قد  مما  لشهرين،  تصل  قد  لفترة 
فرصه في المشاركة مع منتخب فرنسا في 

مونديال قطر 2022.
ضربة  يوفنتوس  تلقى  بوغبا،  وبجانب 
ويستون  الوسط  العب  بإصابة  أخرى 

ماكيني.
الكتف  في  إلصابة  ماكيني  وتعرض 
تصل  لفترة  إثرها  على  وسيغيب  األيسر، 

إلى شهر.

رحيل منتظر

رحيل  الماضية  القليلة  األيام  شهدت 
الفريق بشكل  الويلزي آرون رامزي عن 

رسمي.
بيان رسمي عن توصله  وأعلن يوفي في 

العقد  إنهاء  حول  الالعب  مع  التفاق 
خارج خطط  بات  أنه  خاصة  بالتراضي، 
للموسم  أليغيري  ماسيميليانو  الفني  المدير 

الجديد.
رحيل  النادي  يترقب  رامزي،  وبجانب 
أو  ميلو  وآرثر  رابيو  أدريان  الثنائي 
أحدهما، إذ تتزايد حولهما تكهنات مغادرة 

النادي هذا الصيف.

جبهة ضعيفة

خالل  ليوفنتوس  اليسرى  الجبهة  ظهرت 
للغاية،  ضعيفة  التحضيرية  المباريات 
أليكس  للبرازيلي  الباهت  األداء  بسبب 

ساندرو.
وخالل مباراة برشلونة الودية فشل ساندرو 
في مجاراة نسق المباراة، وعانى بشدة في 
جناح  ديمبلي  عثمان  الفرنسي  مواجهة 
برشلونة، الذي صال وجال في هذه الجبهة 

وسط بحرية تامة أمام أنظار ساندرو.
كما نجح البارسا في استغالل هذه الجبهة 

الضعيفة لهز شباك اليوفي.
إليجاد  بحاجة  أليغري  المدرب  وبات 
منذ  المستمرة  المعضلة،  لهذه  سريع  حل 
وخالله  الموسم،  انطالق  قبل  سنوات، 

أيضاً.

المهاجم ملف 

ال زال يوفنتوس يبحث عن مهاجم جديد، 
األساسي  للمهاجم  الجاهز  البديل  ليكون 
انتهاء  بعد  خاصة  فالهوفيتش،  دوسان 
لصفوف  وعودته  موراتا  ألفارو  إعارة 

أتلتيكو مدريد.
يوفنتوس  اإليطالية  الصحافة  وربطت 
بالعديد من المهاجمين في الفترة الماضية، 
مهاجم  ديباي  ممفيس  رأسهم  وعلى 
مهاجم  فيرمينو  وروبيرتو  برشلونة، 
تشيلسي،  مهاجم  فيرنر  وتيمو  ليفربول 
االنتقاالت  من  المتبقية  الفترة  وتبقى 
الصيفية مفتوحة على كل االحتماالت، في 

انتظار الحسم من جانب إدارة النادي.

شيلي برايس تحرز ذهبية الدوري 
الماسي أللعاب القوى

علي حسين

هوزان يوسف
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متالزمة الحب والشعر والجنون
»الشعراء الملعونون« مصطلح أطلقه فيرلين في القرن 

التاسع عشر وانتشر بعده انتشارًا واسعًا

قصيدة »أرجوحة الوطن«

أو  المنحوسين  للكتاب  مكرس  الحديث  هذا 
المفجوعين، الذين جنوا أو عانوا أو انتحروا، 
عام  كتاباً  نشر  قد  فيرلين  بول  الشاعر  وكان 
الملعونون«، وهم  بعنوان: »الشعراء   1884
كوربيير،  تريستان  تصنيفه:  بحسب  ثالثة 
طبع  ثم  ماالرميه،  وستيفان  رامبو،  وآرثر 
أضاف  حيث   ،1888 عام  ثانية  مرة  الكتاب 
إليهم ثالثة آخرين، منهم هو بالذات، فهو أيضاً 
ومسحوقاً،  ومنبوذاً  ملعوناً  شاعراً  نفسه  يعدّ 
الذي  المصطلح  هذا  انتشر  ثم  صدق،  وقد 
اخترعه فيرلين انتشاراً واسعاً بعدئذ، ووسعوا 
من تطبيقه لكي يشمل شعراء آخرين كثيرين 
لم يشملهم فيرلين بتصنيفاته، نذكر من بينهم: 
دو  وجيرار  كيتس،  وجون  بايرون،  اللورد 
بودلير،  وشارل  بو،  آالن  وإدغار  نيرفال، 
خلفوا  ولكنهم  إلخ،،،  آرتو،  وأنطونين 
المقصود  ما  لكن  يخلدهم،  إبداعاً  وراءهم 
الشاعر  معنى  ما  الشهير؟  المصطلح  بهذا 
ذلك  معناه  المنبوذ؟  أو  المنحوس  أو  الملعون 
على  يعيش  الذي  األطوار،  الغريب  الشخص 
هامش المجتمع، إنه شخص يرفض االمتثالية 
استفزازية،  بطريقة  ويتصرف  االجتماعية، 
بل وخطرة، إنه شخص ال اجتماعي بالمعنى 
الحرفي للكلمة، شخص مولع بالتدمير الذاتي 
نفسه  يدمر  شخص  فإنه  آخر:  بمعنى  للذات، 
بنفسه ويتلذذ بذلك، بل ويجد فيه متعة ما بعدها 
قبل  مبكراً  يموت عموماً  متعة، وهو شخص 

أن يكتشف الناس عبقريته ألنه سابق لزمانه.
هذا التعريف ينطبق كل االنطباق على بودلير، 
الذي حاول االنتحار أكثر من مرة، لكنه ُجّن 
في نهاية المطاف وهو في السادسة واألربعين 
شارل  معاناة  يتخيل  أن  يستطيع  من  فقط، 
هل  الحارقة  المعاناة  هذه  لوال  ولكن  بودلير؟ 
كان سيتحفنا بأروع قصائد الشعر الفرنسي؟ ال 
شيء بال شيء، ال شيء بال مقابل، وقل األمر 
آرتو،  وأنطونين  ورامبو،  فيرلين،  عن  ذاته 
دوموباسان،  وغي  وكافكا،  ودستوفسكي، 
آالن  وإدغار  ونيتشه،  نيرفال،  دو  وجيرار 
بو، وفرجينيا وولف، وستيفان زفايغ، والقائمة 
كانوا  األدباء  جميع  أن  يعني  ال  هذا  طويلة، 
كانوا  أنهم  يعني  ال  هذا  الحياة،  في  فاشلين 
جميعاً على حافة الجنون، فهناك أمثلة مضادة 
يقف على رأسها فيكتور هيغو مثالً، فقد كان 
ناجحاً جداً حتى على المستوى المادي، حيث 
من  حياة  وعاش  الماليين،  كتبه  عليه  أدرت 
أسعد وأمتع ما يكون، ولكنه دفع الثمن باهظاً 

أيضاً، فأخوه الشقيق مات مجنوناً في المصح 
العقلي، وكذلك ابنته آديل، وأما ابنته األخرى 
فقد غرقت  )ليوبولدين(  قلبه  على  الغالية جداً 
فقط،  عشرة  التاسعة  في  وهي  البحر،  في 
كارثة  قصيرة،  بفترة  وزواجها  وبعد عرسها 
الذي  المسكين  زوجها  معها  وغرق  حقيقية، 
ينقذها،  ينتشلها، لكي  لكي  غطس عليها فوراً 
قصة  البحار،  لجج  إلى  معها  جرته  ولكنها 
إن  ما  قصة  رهيبة،  من  أكثر  قصة  رهيبة، 
سمعت بها حتى وقف شعر رأسي، ماذا كنت 
الحادثة؟ هل  لو حصلت معي هذه  أنا  سأفعل 
عروسي  على  وأنقض  بنفسي  سأغامر  كنت 
أرجو  أنتشلها؟  لكي  البحر  أعماق  في  الغالية 
لألسف  ولكن  ظنكم!  حسن  عند  أكون  أن 
أكثر من  وأناني  بأني جبان  ينبغي االعتراف 
اللزوم، على أي حال سوف يكون أسعد يوم 
انتشالها حية ال  في  أنجح  أني  لو  في حياتي، 
لو غرقت معها  أن أغرق معها.. ولكن حتى 
كيف  التاريخ،  في  بطل  أعظم  أصبح  فسوف 
يمكن أن أعيش بعدها وقد غرقت أمام عيني؟ 
زوجها،  )اسم  فاكري  لشارل  خاصة  تحية 
صهر فيكتور هيغو(، كان سباحاً ماهراً، وكان 
بإمكانه أن ينجو بجلده بسهولة لو أراد بعد أن 
انقلب بهما القارب في عرض البحر، واقتربا 
من الشاطئ كثيراً، ولكن بعد أن حاول انتشالها 
ست مرات متتالية وفشل فضل أن يغرق معها 
ال أن يتركها تغرق لوحدها، قصة وال أروع! 
كان يعشقها منذ فترة طويلة، ولكن لم يتزوجها 

إال قبل بضعة أشهر فقط، عندما سمع فيكتور 
تحت  ومادت، من  بالقصة جن جنونه،  هيغو 
قدميه، األرض، وظل يرثيها ويبكيها سنوات 
وسنوات، وال ننسى أن فيكتور هيغو قبر ولديه 
وبالتالي  وفرنسوا،  شارل  حياته:  في  االثنين 
فالرجل دفع ثمن الشهرة والمجد غالياً، ولكن 
فيكتور  بلغها  مثلما  المجد  قمة  أحد  يبلغ  لم 
الثامن  القرن  في  فولتير  عدا  ما  اللهم  هيغو، 

عشر وسارتر في القرن العشرين.
ولكن دعونا من فيكتور هيغو اآلن، ولنتحدث 
الذي  بودلير،  أولهم  فعالً،  المنحوسين  عن 
وال  األمجاد  وال  حياته  في  الشهرة  يعرف  لم 
األموال وال أي شيء، لم يعرف إال الخيبات 
كالقنبلة  موته  بعد  انفجرت  شهرته  الكبار، 
»هناك  نيتشه:  يقل  ألم  نيتشه،  مثل  الموقوتة 
أناس يولدون بعد موتهم«؟ حتى أمه لم تعرف 
قيمته إال بعد رحيله عن هذا العالم فجن جنونها، 
بطريقة  كانت ستعامله  ألنها  كثيراً  وتحسرت 
مثل  إلى  أنه شاعر عبقري  لو عرفت  أخرى 
هذا الحد، حتى أمه لم تعرف من هو بالضبط، 
إال  الحياة  تمنحه  لم  باآلخرين؟  بالك  فما 
التعاسة، ولكن القصائد العبقرية منحته لحظات 
مكثفة جداً من السعادة، عندما كانت القصيدة 
يتوهج،  تنجح معه، عندما كانت تجيء، كان 
يتألق، يرتفع إلى أعلى عليين، كان يعرف أنه 
كل  مقابل  ولكن  القاضية!  بالضربة  انتصر 
الثمن باهظاً من حياته  قصيدة ناجحة كم دفع 
وأعصابه وجنونه؟ عندما نشر ديوانه الشهير 

عنه  قالت  ماذا  تعرفون  هل  الشر«  »أزهار 
يلي:  ما  الواحد  بالحرف  »الفيغارو«؟  جريدة 
مجانين،  مستشفى  عن  عبارة  الديوان  »هذا 
مستشفى مفتوح على كل عاهات الروح، على 
من  كان  ذلك  أن  ليت  ويا  القلب،  تعفنات  كل 
ال  وعاهات  علل  فهي  ال،  أبداً  الشفاء،  أجل 
مريض  شخص  بودلير  دواء،  وال  لها  عالج 
ميؤوس منه، نقطة على السطر«.. والغريب 
حيث  من  صحيح  الكالم  هذا  أن  العجيب 
التشخيص، ولكن ناقد »الفيغارو« فاته الشيء 
لهذه  الخارق  الجمال  ذلك  وهو:  أال  األساسي 
القصائد العبقرية حتى ولو كانت تتحدث عن 
الوجود،  تراجيديا  عن  الوجود،  في  ما  أبشع 

عن قفا الوجود.
»مدام  رائعته  على  فلوبير  حاكموا  أن  بعد 
بوفاري« بأشهر معدودات، جاء دور بودلير، 
فقد حاكموه في باريس وحكموا عليه بغرامة 
على  أحد  يسانده  فلم  ولألسف  كبيرة،  مالية 
عكس فلوبير، حيث تدخلت أخت اإلمبراطور 
ولكن  غرامة،  أي  دفع  من  وأعفوه  »ماتيلد« 
بودلير أجبر على دفع 50000 فرنك فرنسي، 
من أين يأتي بها وهو المفلس المثقل بالديون؟ 
يتحاشى  لكي  بلجيكا؛  إلى  هرب  السبب  لهذا 
كشف  لقد  أشهر،  ثالثة  لمدة  السجن  عقوبة 
عن  بالمناسبة  الباريسيون  والشعراء  الكتاب 
عدا  ما  منهم  أحد  يسانده  فلم  وخورهم  جبنهم 
فيكتور هيغو، الذي أرسل له من منفاه البعيد 
»أزهار  الدهر:  على  تبقى  رائعة  كلمات 

تشع  شرك  أزهار  األبصار،  تخطف  شرك 
رأيتم  هل  والنجوم«!  كالكواكب  العالم  على 
هنا  آخر؟  كبيراً  شاعراً  يمجد  كبيراً  شاعراً 
الحظوا  هيغو،  فيكتور  عظمة  تكمن  أيضاً 
المفارقة: يحاكمون فلوبير وبودلير  معي هذه 
على رائعتين من روائع األدب الفرنسي بدالً 
من أن يشكروهما وينحنوا أمامهما؟ ولكن من 
بوفاري«  »مدام  رواية  أن  وقتها  يعرف  كان 
من  يصبحان  سوف  الشر«  »أزهار  وديوان 

أمجاد األدب الفرنسي الكبرى؟
باتريك بوافر دارفور:  الفرنسي  الكاتب  يقول 
كانت  بودلير  حياة  من  األخيرة  السنوات 
عبارة عن كوابيس ال نهاية لها، اللهم ما عدا 
إلى كتابة  فيها  التي يتوصل  النادرة  اللحظات 
هذه  قصائد »مريضة« جديدة، الحظوا معي 
قصائد  الذهبية:  الكلمة  هذه  الرائعة،  الكلمة 
لبودلير،  هجاء  هذا  أن  تتخيلون  قد  مريضة! 
كان  بودلير  مديح،  أكبر  هذا  تماماً،  العكس 
به،  مريضاً  كان  والشعر  بالشعر،  مريضاً 
ولوال ذلك لما نتجت »أزهار الشر«: أي أهم 
ذنب  ما  الفرنسي،  الشعر  تاريخ  في  ديوان 
بودلير إذا كان العالم ذاته مريضاً أيضاً؟ لماذا 
تحاسبونه على وصف الجانب المعتم والمظلم 
االهتمام  على  تحاسبونه  لماذا  الوجود؟  من 
بقفا الوجود؟ كان بودلير يحبل بالشعر، يعيش 
مخاضاته العسيرة، قبل أن ينفجر به، أخيراً، 
كفلق الصبح، هذا هو الشعر، الشعر ال يعطي 
نفسه بسهولة وإال ألصبح جميع الناس شعراء.
الشعر نادر جداً على عكس ما نظن، القصيدة 
أنفاسك  تحرق  أن  بعد  إال  نفسها  تعطي  ال 
يعطيك  لكي  كلك  تعطيه  قد  الشعر  حرقاً، 
حطام  على  شيء،  أي  يعطيك  ال  وقد  بعضه 
المعاناة واالحتراق تولد القصائد العبقرية، هذه 
الشر«  بـ»أزهار  المدعوة  المريضة  القصائد 
هي عبارة عن جواهر ال يجود بها الزمان إال 
مصائب  كل  بودلير  رأس  على  لتنزل  قليالً، 
والفواجع  النكبات  كل  لتدمره  إذن،  األرض 
الكبار،  الخيبات  به  لتفتك  تدميراً،  الشخصية 
ال يهم! المهم في نهاية المطاف أن تجيء هذه 
العبقرية،  القصائد  هذه  المريضة،  القصائد 
بعد  كثير،  تمنع  بعد  نفسها  تعطي  أن  المهم 
بالنسبة  المهم  هو  هذا  انتظار،  وطول  تلهف 
لشارل بودلير، الباقي تفاصيل، الحياة كلها ال 

تساوي شيئاً أمام قصيدة واحدة لها معنى!
وكاالت

تفاصيل  الوطن«  »أرجوحة  قصيدة  تحكي 
الواقع الراهن، وتأخذنا إلى المناطق المظلمة 
الحقوقية  والناشطة  للشاعرة  البالد،  جسد  في 
ولدت  إبراهيم،  عيسى  شيماء  التونسية 
برزت   ،1980 عام  تونس  العاصمة  في 

كناشطة نسوية في المجتمع المدني التونسي، 
الثورة  بعد  الدين  اجتماع  علوم  في  وباحثة 
على  تحافظ  أن  وقررت   ،2011 التونسية 
االنتخابات  في  نفسها  ورشحت  الثورة  روح 
التشريعية التونسية 2014 عن حزب التحالف 

الديمقراطي.
والدين(  والنسوية  )الجندر  بعنوان  كتاب  لها 
)رسالة  وحيدة  ورواية   ،2002 عام  صدر 
منها  شعرية  دواوين  عدة  ونشرت   ،)104
ومقامات  وازي،  حازي  الجمعة،  )بيانو 

ألرجوحة الموت(.
التي  القصائد  إحدى  هي  الوطن«  »أرجوحة 
ألرجوحة  »مقامات  ديوانها  ضمن  نشرتها 
وهي   ،2013 عام  صدرت  والتي  الموت«، 
قصيدة أدبية، عبرت الشاعرة من خاللها عن 
الراهن،  الواقع  وتفاصيل  المفتوحة  الجراح 

وخيباته،  انتصاراته  بين  أرجوحة  كان  فالبلد 
وريح  مكانين،  بين  نفسك  تجد  القصيدة  ففي 
درب  وتسلك  والتهميش  القمع  تقلع  هادئة 

الحرية،
تقول أبيات القصيدة:

الوطن
ً ظمأ

يقفز فوق سحابة عشب تائهة

ً لم يكن الوطن أبدا

قاموس السلم أو احلرب

الوطن كان حني لم تكن اللغة

ً الثورة لم تنتصر يوما

خارج أسوار القصيدة

هكذا قال الوطن.

االحتالل  جيش  قصف  ـ  األخبار  مركز 
التركي عدة قرى في الريف الشمالي لمدينة 
بعشرات  القرى  تلك  واستهدفت  منبج، 

قذائف المدفعية.
حيث تعرضت قرى عون الدادات وتوخار 
متواصل  لقصف  والجات  والهوشرية 
المركز  ذكره  لما  وفقاً  األحد،  صباح  منذ 
اإلعالمي لمجلس منبج العسكري. وأضاف 

قذيفة   55 من  أكثر  أن  اإلعالمي  المركز 
أصابت القرى المذكورة حتى لحظة إعداد 

الخبر.
قمة  بعد  الجديد  التركي  التصعيد  يأتي 
شهر  من   5 الـ  في  ُعقدت  التي  سوتشي 
آب الجاري وجمعت بين الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين ونظيره في دولة االحتالل 

التركي رجب طيب أردوغان.
الجاري  آب  من  الرابع  في  أنه  يذكر 
مركز  التركي  للمحتل  مسيرة  استهدفت 
إصابات  بوقوع  وتسببت  رفعت  تل  ناحية 
نساء  بينهم  من  المواطنين  صفوف  في 
السادس  في  السبت  يوم  أنه  كما  وأطفال، 
تابعة  مسيّرة  استهدفت  الجاري،  آب  من 
قامشلو  مدينة  في  التركي سيارة  لالحتالل 

ما تسبب بوقوع شهداء وجرحى.

التيار  زعيم  يواصل  ـ  األخبار  مركز 
محاصرة  الصدر،  مقتدى  الصدري 
الشيعي،  التنسيقي«  خصومه في »اإلطار 
تياره  نفوذ  من  مستفيداً  التراجع،  ويرفض 
البرلمان  قدم عضو  العراقي،  الشارع  في 
العراقي برهان المعموري طلباً رسمياً إلى 
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، 
لحل البرلمان طبقاً للمادة 64 من الدستور 

العراقي.
 المعموري الذي أرفق طلبه بقائمة موقّعة 
هو  الكتل  مختلف  نواب  من  الغرض  لهذا 
الذي  الصدرية  الكتلة  من  الوحيد  النائب 
مقتدى  الصدري  التيار  زعيم  استثناه 
الصدر، من قرار استقالة نواب كتلته كونه 

نائباً مستقالً متحالفاً مع التيار الصدري.
البرلمان  حل  طلب  في  المعموري  واستند 
إلى مادة دستورية، هي موضع خالف اآلن 
التنسيقي،  واإلطار  الصدري  التيار  بين 
في  أخفق  البرلمان  بأن  الطلب  وبرر 
للمادة 76  انتخاب رئيس للجمهورية طبقاً 
من الدستور العراقي وتكليف مرشح الكتلة 

األكبر لرئاسة الوزراء.
جمع  لقاء  من  واحد  يوم  بعد  الطلب  يأتي 
الصدر،  مقتدى  الصدري  التيار  زعيم 
جينين  العراق  في  المتحدة  األمم  بممثلة 
اللقاء  بعد  عقدت  كانت  التي  بالسخارت، 
مؤتمراً صحافياً مقتضباً أكدت فيه أن اللقاء 
مع الصدر كان إيجابياً، فيما أكد مراقبون 

مطلعون أنه لم يحقق أي نتائج.
إلى ذلك وفيما يستمر الصدر بتحريك ورقة 
اإلطار  قوى  في  خصومه  ضد  الشارع 
متوقعاً  كان  الذي  اللقاء  فإن  التنسيقي، 
الفتح«  »تحالف  بزعيم  الصدر  يجمع  أن 
»اإلطار  في  المنضوي  العامري،  هادي 
التنسيقي«، تأجل، طبقاً لمصادر من داخل 
اإلطار، إلى ما بعد العاشر من شهر محرم.

االنتهاء من إنارة 75% من شوارع 
وأحياء الرقة

توقف مفاعل أوكراني في مدينة زابوريجيا

قصف مدفعي لجيش االحتالل 
التركي على  ريف منبج الشمالي

الصدر يحاصر اإلطار التنسيقي 
ويرفض االنسحاب

مركز األخبار ـ أوضح رئيس دائرة اإلنارة 
أن  الرقة  بمدينة  الشعب  بلدية  في  العامة 
الدائرة انتهت من إنارة أكثر من 75 % من 
الدائرة  أن  مؤكداً  المدينة،  وأحياء  شوارع 
مستمرة في أعمالها حتى إنارة كافة شوارع 

وأحياء المدينة.
وتستمر دائرة اإلنارة العامة في بلدية الشعب 
شوارع  إنارة  في  اليومية  بأعمالها  بالرقة 
المنصرم  األسبوع  خالل  وأطلقت  المدينة، 
الثكنة  حي  يستهدف  جديد  إنارة  مشروع 
عمليات  إلى  باإلضافة  الرقة،  مدينة  وسط 
في  اإلنارة  شبكات  لكافة  اليومية  الصيانة 

شوارع وأحياء المدينة.
اإلنارة  أعمال  العامة  اإلنارة  دائرة  ونفذت 
إلى  بنسبة وصلت  الرقة  مدينة  في شوارع 
حي  إنارة  على  اآلن  جاٍر  والعمل   ،%75
إنارة،  جهاز   25 تركيب  تم  حيث  الثكنة، 
بطاقة 200 واط، موفرة للطاقة، باإلضافة 
إلى تركيب أعمدة جديدة، وبحسب المشرف 
العمل  من  االنتهاء  سيتم  المشروع  على 

خالل األسبوع القادم.
وانتهت دائرة اإلنارة العامة في الرقة خالل 

الشهر المنصرم، من إنارة الطريق الواصل 
بين مدرسة خديجة في الطرف الغربي من 
الحوض  مرآب  إلى  وصوالً  الرقة  مدينة 
جهاز   24 تركيب  وتم  متر،   600 بطول 
إنارة، باإلضافة إلى عمليات طالء وصيانة 

األعمدة.
رئيس  هاوار  لوكالة  تحدث  الصدد  وبهذا 
دائرة اإلنارة العامة في بلدية الشعب بمدينة 
»نعمل  قال:  الذي  الصالل،  شواخ  الرقة 
مدينة  في  اإلنارة  مشاريع  استكمال  على 
الرئيسة  الطرق  إنارة  إلى  الرقة، باإلضافة 
وإنارة األحياء الفرعية، والمناطق المحيطة 
 75 أنجزت  العامة  اإلنارة  دائرة  بالمدينة، 

المدنية من  أرجاء  كافة  في  اإلنارة،  % من 
شوارع وحدائق«.

تم  فقد  للحدائق  »بالنسبة  الصالل:  ولفت 
وحديقة  البجعة  حديقة  إنارة  من  االنتهاء 
أنزور،  جواد  وحديقة  نيسان،  من  السابع 
جديدة  وإع   أعمدة  تركيب  تضمنت  التي 
يتم دراستها حالياً، تتعلق بتوريد مواد إنارة 
خاصة بالبلدية، هذه المواد يتم البدء بها من 
وسنستهدف  دراستها،  تمت  التي  المشاريع 
من خاللها حي السباهية، ومفرق الجزرة، 
والجامع  الدولة،  وسيف  الحصيوة،  وحي 

القديم، وحي األكراد«.
وأكد الصالل: »سنعمل على استكمال إنارة 
وسط  الفردوس  حي  من  الرئيسة،  الطرق 
طريق  ومن  النووي،  المسجد  إلى  المدينة 
إلى  وصوالً  البولمان  كراج  إلى  البلدية 

شارع المنصور«.
في ختام حديثه، طالب شواخ الصالل أهالي 
العامة  اإلنارة  دائرة  مع  بالتعاون  الرقة 
للحفاظ على الممتلكات العامة لمنع سرقتها 

وتخريبها«.

مركز األخبارـ  توقف أحد المفاعالت النووية 
أوروبا  في  النووية  للطاقة  أكبر محطة  في 
العمل في مدينة زابوريجيا األوكرانية  عن 
التي تخضع لسيطرة القوات الروسية، كما 
للطاقة  األوكرانية  الشركة  السبت  أعلنت 
موسكو  تتبادل  قصف  بعد  وذلك  النووية، 

وكييف االتهامات بالمسؤولية حول شنه.
 وبثت شركة »إينيرغو - أتوم« نص رسالة 
»بعد  فيها:  أكدت  »تلغرام«  تطبيق  على 
النووي،  زابوريجيا  مفاعل  على  الهجوم 
أحد  في  والطوارئ  الحماية  نظام  انطلق 
تشغيل  وضعية  في  كان  الثالثة  المفاعالت 

ثم توقف«. 
ألحق  القصف  أن  نفسه  المصدر  وأضاف 
على  تحتوي  بمحطة  جسيمة«  »أضراراً 
عن  فضالً  واألكسجين،  األزوت  غاز 

»مبنى فرعي«. 
وقالت الشركة إنه »ما زالت هناك مخاطر 
إشعاعية  ومواد  الهيدروجين  لغاز  تسرب 

أن  وتابعت  مرتفع«.  اندالع حريق  وخطر 
»القصف أحدث مخاطر جدية على النشاط 
إنتاج  عمليات  أن  مؤكدةً  للمفاعل«،  اآلمن 
ما  األوكراني  والطاقم  متواصلة  الكهرباء 

زال يعمل فيه.
الجمعة  األوكرانية،  السلطات  واتهمت 
ثالث  بشن  الروسية،  القوات  الماضي 
المركزي  المفاعل  من  بالقرب  ضربات 
يخضع  أنه  مع  الجنوب،  في  لزابوريجيا 
الهجوم  بداية  منذ  الروسية  للسيطرة 
الجيش  ويؤكد  أوكرانيا،  على  العسكري 
األوكرانية  القوات  أن  جانبه  من  الروسي 
في  تسببت  التي  الضربات  مصدر  هي 

اندالع حريق تم إخماده. 
الفائت،  تموز   21 في  روسيا  واتهمت 
بواسطة  ضربات  بشن  األوكرانية  القوات 
المفاعل  هذا  من  بالقرب  مسيرة  طائرة 
كييف  تؤكد  المقابل  في  األكبر،  النووي 
ومتفجرات  ثقيلة  أسلحة  تخزن  موسكو  أن 

المفاعل  فوقها  يمتد  التي  األراضي  على 
القوات  عليه  تسيطر  الذي  المركزي، 

الروسية منذ آذار الماضي. 
الثالثاء  يوم  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 
الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
إلى  بعثة  إلرسال  مساعيها  تواصل  التي 
في  مستقر«  »غير  الوضع  بإن  المكان، 

محطة زابوريجيا النووية.

فقدان طفلين لحياتهما في مخيم واشو كاني 
بالحسكة جراء حريق

فقد طفالن  ـ  األخبار  مركز 
أسرة واحدة في مخيم  من 
مدينة  غرب  كاني  واشو 
جراء  لحياتهما،  الحسكة 
خيمتهم،  في  اندالع حريق 
بأن  مطلعة  مصادر  وقالت 
الطفلين عبد محمود سمعو 
وزاهر  أعوام(،  )ستة 
)خمسة  سمعو  محمود 
أعوام( فقدا حياتهما، جراء 
خيمتهما  في  اندلع  حريق 
السبت  الليل  منتصف  بعد 

في السابع من هذا الشهر، 
كاني  واشو  مخيم  ضمن 
من  للمهجرين  المخصص 

منطقة سري كانيه.

المصادر  تلك  وأشارت 
اندلع  الذي  الحريق  أن  إلى 
أدى  األسرة  خيمة  في 
خيم  خمسة  احتراق  إلى 
تتمكن  أن  قبل  مجاورة، 
فرق اإلطفاء في المخيم من 

إخماده.
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أزمة تايوان.. هل انتهت صالحية رؤية كيسنجر الصينّية؟

بيلوسي رئيسة مجلس  نانسي  اُعتبرت زيارة 
بعد  أمريكّي  منصٍب  ثالث  األمريكّي  النواب 
من  شكالً  تايوان  جزيرة  إلى  ونوابه  الرئيس 
االنتقاد  من  موجةً  أثار  ما  األمريكّي  التحدّي 
والتهديد الصينّي وتزامنت بمناورات عسكريّة 
صينيّة، وإذ تصرُّ بكين على أن الجزيرة جزٌء 
وتسّميها  استقاللها  وترفض  أراضيها  من 
المراقبون  وصف  فقد  الصينيّة«،  »تايوان 
بعدما  بسمعتها،  الضرر  ألحقت  بأنّها  الزيارة 
انتهت الزيارة ولم تنفذ تهديداتها الحالة مرتفعة 

السقف.  

تأكيٌد أمرييّك للزعامِة عىل 
أبواب الصني

األمريكّي  النواب  مجلس  رئيسة  قررت  حين 
جولتها  ضمن  تايوان  زيارة  بيلوسي  نانسي 
اآلسيويّة، كان بديهيّاً توقُع أن تتسبَب الزيارةُ 
بأزمٍة خطيرةٍ قد تصُل حدَّ الصدام العسكرّي 
المباشر، واألرجح أن هذا السيناريو ارتسم في 
أذهاِن العديِد من صناعِ السياسِة في واشنطن، 
من  الرغِم  على  مضت  الزيارةَ  أّن  وبما 
والحال  مستبعداً،  يبدو  المتوقعة، ال  المخاطر 
كذلك، أنَّ التشويَش على استراتيجية الصين، 
التي تتسم بالهدوء والبطء والثبات، على رأس 

األهداِف العميقة للواليات المتحدة. 
بكين  حددت  بساعات،  نانسي  زيارة  قبيل 
أهدافاً عالية في حال تّمِت الزيارة، واألرجح 
تكتيكّي  خطأ  العسكرّي”  بـ”الرد  التهديدَ  أنَّ 
عكسيّاً  مفعوالً  أعطى  الصينّي  الخطاِب  في 
في  هذا  وسجل  الحازمة،  الصين  لصورةِ 
رصيد الواليات المتحدة كدولٍة وجدت فرصة 

وفي  العالمّي  للنظام  المطلقة  زعامتها  لتأكيد 
المكان األوضح الذي تتعرض فيه لتهديد هذه 
الرغِم من  أبواب الصين، على  المكانة: على 
العالي”  “السقِف  دون  كان  الصينّي  الردَّ  أنَّ 
إجراءاتها  أنَّ  إال  البداية،  في  به  أوحت  الذي 
أولياً  سيناريو  لترسم  تصاعديّاً  منحى  أخذت 
ما  وهو  تجاريّاً،  وعزلها  تايوان  لمحاصرة 
بمنتجاِت  المعروفة  للجزيرة  مدمراً  سيكوُن 
أكدت  زيارتها،  بعد  التكنولوجيّة.  الصناعات 
طوكيو،  في  األمريكّي  النواب  مجلس  رئيسة 
أن  اآلسيوية،  جولتها  في  األخيرة  المحطة 
عزل  للصين  تسمح”  “لن  المتحدة  الواليات 

تايوان.
وتعتبر الصين الجزيرة، التي تتمتع بحكم ذاتي 
جزءاً  نسمة،  مليون   23 سكانها  عدد  ويبلغ 
بتدريبات  الزيارة  على  أراضيها، وردّت  من 
عسكريّة واسعة غير مسبوقة حول الجزيرة، 
ال سيما إطالق صواريخ بالستية كان يمكن أن 
نانسي  تعلق  ولم  المنطقة،  في  بعضها  يسقط 
لكنها  مباشر  بشكل  المناورات  على  بيلوسي 
أن  يجب  األمريكيّين  السياسيّين  أن  أكدت 
وقالت  بحرية،  تايوان  إلى  السفر  من  يتمكنوا 
في  صحافي  مؤتمر  في  األمريكيّة  المسؤولة 
عن  تايوان  عزل  يحاولون  “قد  إنهم  طوكيو 
أخرى،  أماكن  في  المشاركة  أو  الزيارات 
لكنهم لن يعزلوا تايوان عبر منعنا من السفر 
بأنها  تايوان  نانسي  ووصفت  هناك”،  إلى 
العالم”،  في  حرية  الدول  أكثر  من  “واحدة 
كشف  على  بعملها  “فخورة”  أنها  مؤكدة 
من  القارية،  بالصين  المتعلقة  القلق  مصادر 
انتشار  إلى  المفترضة  التجارية  االنتهاكات 

األسلحة وتجاوزات حقوق اإلنسان.

بايدن يُدشن التوتر

جو  األمريكّي  الرئيس  أثار  أيار/مايو،  في 
بايدن، غضب بكين أيضاً خالل زيارته اليابان، 
عن  ستدافع  األمريكيّة  القوات  إن  قال  عندما 
السيطرة  الصين  حاولت  إذا  عسكريّاً  تايوان 
عليها بالقوة، لكن بايدن والمسؤولين المرافقين 
له أصروا في ذلك الوقت على أن نهجهم المتبع 
يتغير. فمنذ 1979،  لم  تايبيه  منذ عقود تجاه 
فقط  واحدة  صينيّة  بحكومة  واشنطن  تعترف 
الدعم  تقديم  تواصل  بينما  بكين  حكومة  هي 
بيعها  عبر  سيما  ال  التايوانيّة،  السلطات  إلى 
كميات كبيرة من األسلحة، لكن الصفقة، التي 
األسبق  الخارجية  وزير  برعاية  حينها  تمت 
هنري كيسنجر، كانت ذات بعد سياسّي ضمن 
توازنات الحرب الباردة، حيث قطعت الطريق 
أمام أي تحسن نوعي للعالقات غير المستقرة 
أساساً بين االتحاد السوفييتي والصين، واُعتبر 
بداية  الصين  على  األمريكّي  االنفتاح  هذا 
بكين  تشهده  الذي  االقتصادّي  التعافي  طريق 
بالرأسمالية،  االشتراكية  تغذية  ولفكرة  حالياً 
وتتعلق زيارة نانسي بيلوسي بقانون العالقات 
في  الكونغرس  عليه  صّوت  الذي  تايوان  مع 
1979 ويحكم العالقات بين الواليات المتحدة 
وتايوان، وكذلك السياسة بين الواليات المتحدة 
التي  واالتفاقات  التشريعات  وبكل  والصين 
أرست طبيعة العالقة بينهما. ومنذ بداية الغزو 
الروسي ألوكرانيا، تحسبت الواليات المتحدة 
من سيناريو غزو الصين لتايوان، وشكلت هذه 
المخاوف دافعاً كبيراً للواليات المتحدة إلسناد 
أوكرانيا عسكريّاً والتضييق على الروس بكافة 
الوسائل، ألن من شأن نجاح موسكو أن يشرع 
الباب أمام بكين أيضاً لتكرار النموذجِ ذاته من 
التدّخل العسكرّي في تايوان، وارتأت واشنطن 
أبواب  النقاط على  لتسجيل  الوقت مناسب  أن 
بكين في ظل التقديرات العسكريّة األمريكيّة، 
األركان  هيئة  رئيس  عنه  عبر  ما  وآخرها 
األمريكيّة الجنرال مارك ميلي من أنه “ليس 
أو تحذيرات من أي شيء  إشارات  هناك أي 
المحللون  ويتفق  تايوان.  لغزو  حالياً”  وشيك 
على نطاق واسع بأنه على الرغم من خطواتها 
العدائيّة، إال أن بكين ال ترغب في الدخول في 
نزاع عسكرّي مع الواليات المتحدة وحلفائها 
تايوان، على األقل حالياً. وقال االستاذ  بشأن 
المساعد في قسم العلوم السياسيّة التابع لجامعة 
تيتوس  تايوان  في  الوطنيّة”  يات-سين  “سان 
الصينّي(  )الرئيس  يريده  ما  “آخر  إن  تشين 

شي )جينبينغ( هو اندالع حرب بالخطأ”.

حسابات واشنطن وموسكو

وبما أنَّ الصين ليست في وارِد فتحِ جبهِة حرٍب 
الالفَت  فإنَّ  المنظور،  المدى  على  جديدةٍ، 
التشجيع الضمنّي أو الرغبة الضمنيّة في كّلٍ 
من واشنطن وموسكو في أن تباشَر بكين فتَح 
وليس  آسيا،  شرق  في  المؤجلِة  الجبهِة  هذه 

واشنطن  في  الديمقراطيين  أنَّ  المستبعِد  من 
استعداداً  إلى تحقيِق مكاسَب خارجيٍّة  يسعون 
تشرين  في  للكونغرس  النصفيِّة  لالنتخاباِت 
شعبيِّة  تراجعٍ  ظّلِ  في  المقبل،  الثاني/نوفمبر 
بايدن على خلفيِّة الوضع االقتصادّي والتضخِم 
الكبير، وأعلن البيت األبيض الخميس )5 آب/
الحربيِّة  السفِن  من  مجموعةً  أنَّ  أغسطس( 
األمريكيِّة بقيادةِ حاملِة الطائرات “يو إس إس 
في  تايوان  منطقة  في  ستبقى  ريغان”  رونالد 
في  بالستيّة  صواريخ  الصين  إطالق  أعقاب 
األبيض  البيت  باسم  المتحدث  وقال  المنطقِة، 
في  العمِل  عن  نتراجَع  “لن  كيربي:  جون 
يتفق  بما  الهادئ  المحيط  غرب  وسماء  بحار 
في  عقود،  منذ  فعلنا  كما  الدولي،  القانون  مع 
دعم تايوان والدفاع عن منطقة محيطين هندي 
موسكو  وأصدرت  ومفتوحة”،  حرة  وهادئ 
سلسلة بيانات خالل اليومين الماضيين للتعبير 
عن تأييدها لكل خطوة تتخذها الصين لحماية 
خارجية  وزير  ووصف  وسيادتها.  وحدتها 
موسكو  تحالف  الفروف  سيرغي  روسيا 
وأن  الدولي،  للقانون  دعامة  بأنه  بكين  مع 
محاوالت واشنطن إظهار هيمنتها على أماكن 

جديدة في العالم ستفشل.

مأزق يابايّن

اليابان  عالقاِت  على  بثقله  التوتر  ويلقي 
والصين، واستدعت وزارة الخارجيّة الصينيّة 
السفيَر اليابانّي لديها بعدما أثار غضبها انتقاد 
اليابان لمناورات صينيّة حول تايوان في إطار 
كما  السبع،  الصناعيّة  الدول  لمجموعة  بياٍن 
تقدّمت اليابان باحتجاج دبلوماسّي رسمّي ضد 
في  الصواريخ  من  خمسة  سقوط  جّراء  بكين 

المنطقة االقتصاديّة الخالصة التابعة إليها.
وقال األستاذ في جامعة ميكاي والزميل الكبير 
في معهد اليابان للشؤون الدولية تيتسو كوتاني 

إن التدريبات الصينيّة يمكن أن تمنح الجمهور 
طوكيو  لقدرة  واقعية”  “أكثر  رؤية  الياباني 
قوتها  عززت  التي  ببكين  مقارنةً  الدفاعيّة 
العسكريّة بشكل ثابت، وصّرح لوكالة فرانس 
العسكريّة  “التدريباِت  أن  تقرير  في  برس 
أوكرانيا  في  يحدث  ما  أن  أظهرت  األخيرة 

يمكن أن يحدَث في آسيا”.

ممر التجارة.. األسوأ مل يأِت بعد

أعلنت بكين أنّها أوقفِت التعاون مع الواليات 
ذلك  في  بما  المجاالِت،  من  عدد  في  المتحدة 
الحواُر بين كباِر القادةِ العسكريّين ومحادثاِت 
الصينيّة  الخارجيّة  وزارة  قالت  كما  المناخ، 
منعِ  في  واشنطن  مع  التعاوَن  علّقت  إنّها 
المخدراِت  وتهريِب  الحدوِد  عبر  الجريمة 
بين  من  الشرعيين،  غير  المهاجرين  وإعادة 
بياٍن صدر بعد  ثمانية إجراءات محددة. وفي 
وقٍت قصير من مغادرة نانسي بيلوسي اليابان، 
أعلنِت الصين أيضاً إلغاَء اجتماعٍ ثنائي مزمع 
ومن  البحرّي،  العسكرّي  لألمن  آلية  بشأن 
يتأثَر  أن  الحالي،  التوتِر  بمستوى  المتوقع، 
الصعوبات  وتتفاقم  سلباً  العالمّي  االقتصادُ 
واإلجراءات  المستقبلية،  التداعياِت  بسبب 
انتهاء  بعد  الصين  تتخذها  قد  التي  الالحقة 
منطقة  في  المناورات  وتجري  المناورات. 
العالم،  في  الشحن نشاطاً  أكثر طرق  تعد من 
الموصالت  أشباه  توريد  في  وتستخدم 
والمعدات اإللكترونيّة المنتَجة في مصانع في 
المتخصص  البارز  المحلل  وقال  آسيا،  شرق 
االستخبارات”  “وحدة  لدى  العالميّة  بالتجارة 
نك  إيكونوميست”  “ذي  لمجموعة  التابعة 
إن  برس  فرانس  لوكالة  مذكرة  في  مارو 
بشكل  كان  وإن  هذه،  النقل  طرق  “إغالق 
لتايوان  ليس  عواقب،  على  ينطوي  مؤقت، 
المرتبطة  التجارة  لحركة  أيضاً  بل  فحسب، 

أعلنت  وبالفعل،  الجنوبية”.  وكوريا  باليابان 
طريقاً   18 ستعّطل  المناورات  أن  تايوان 
دولياً يمر عبر منطقة بيانات الرحالت التابعة 
إليها، بينما أفادت عدة شركات طيران دولية 
وكشف  جوية.  رحالت  مسار  ستحّول  بأنها 
أجرته  رصٍد  في  سفن،  وأصحاب  محللون 
وكالة رويترز، أنه على الرغم من أن موانئ 
تايوان تعمل كالمعتاد، فإن بعض سفن الشحن 
حول  مسارها  توجيه  تعيد  النفط  وناقالت 
الجزيرة لتجنب مواجهة مع الجيش الصينّي، 
ما يطيل أمد رحالتها بنحو نصف يوم، وتلقي 
العميق  التأثير  على  الضوء  التطورات  هذه 
الذي يمكن أن يحدثه نزاع متعلق بتايوان على 
التجارة العالميّة، نظراً ألن مضيق تايوان الذي 
يبلغ عرضه 180 كيلومتراً، وممر شحن آخر 
إلى الشرق من الجزيرة، هما ممران رئيسيان 
إلى  آسيا  البضائع من شرق  تنقل  التي  للسفن 

الواليات المتحدة وأوروبا.

هل انتهت رؤية كيسنجر؟

هناك  العسكرّي،  االنتشار  إلى  التجارةِ  من 
ساحِة  في  مهدها  في  زالت  ما  جديدةٌ  أزمةٌ 
جديدةٍ  لمرحلٍة  مقدمةً  تكون  وقد  آسيا،  شرق 
في العالقات الدوليّة وفق المنظور األمريكّي، 

بزيارة  نيكسون  ريتشار  الرئيس  قام  حين 
كيسنجر  رؤية  وفق   ،1972 عام  الصين 
آسيويٍّة  قوةٍ  دعُم  هي  الفكرة  كانت  السياسيّة، 
كجداٍر  والتوّسعِ  التطور  إمكانياِت  ومنحها 
إضافّي في وجه االتحاد السوفييتّي، من دون 
ان يتطلَب ذلك ارتباطاً عسكريّاً بين واشنطن 
تحييِد  في  األمريكّي  النهُج  واستمر  وبكين. 
الصين عن روسيا حتى اليوم، لكن ربما تشكل 
زيارة بيلوسي، في حال لم تكن الزيارة تأتي 
بالوضعِ  متعلقة  األفق  ضيقة  حسابات  ضمن 
على  عالمةً  المتحدة،  الواليات  في  الداخلّي 
كانت  ما  واشنطن  تسلَك  أن  في  كبيٍر  تحوٍل 
تتفاداه على الدوام، وهو عدُم مواجهِة الصين 
ستكوُن  عبٌء  وهو  واحٍد،  وقٍت  في  وروسيا 
الداخِل األمريكّي، في  تبعاٌت حاسمةُ على  له 
يواجه  الذي  الجيِش  على  الضغِط  زيادةِ  ظّلِ 
بالفعل نقصاً في األفراد، كما أنه سيمثل عبئاً 
لم يعد يرغب الشعب األمريكّي في تحمله، أما 
على  االنفتاح  رؤية  صاحب  نفسه،  كيسنجر 
السوفييتي،  االتحاد  على  والتركيز  الصين 
البلدين  تجاه  السابقة  بطروحاته  مقتنعاً  يعد  لم 

الخصمين.
المركز الكردي للدراسات

تل كوجر/ مثنى المحمود ـ تشكل تهديدات دولة االحتالل التركي المتواصلة، حالة عامة تسيطر على الشارع الشعبي، وتختلف اآلراء، ويبقى الثابت 
في أذهان أبناء المنطقة ضرورة الحفاظ على وحدة المناطق في شمال وشرق سوريا.

أهالي تل كوجر: قواتنا السد المنيع في وجه العدوان 
وحامية حمى الوطن 

خالد إبراهيم: المحتل التركي هدفه إبادة الشعوب وإحياء داعش

كلها،  المجالس  في  الدائر  الحديث  وسط 
مناطق  به  تمر  الذي  الراهن،  الوضع  عن 
تركي  تهديد  من  سوريا،  وشرق  شمال 
مناطق  جل  على  سافرة  وتعديات  مستمر 
الخريطة  تغيير  بهدف  سوريا،  وشرق  شمال 
السياسية وإعادة هيمنة الدولة التركية الفاشية 
بين  المواطنين  آراء  تختلف  المنطقة،  على 
خائف من المجهول، وبين مراهن على قدرة 
العدوان،  رد  على  الديمقراطية  سوريا  قوات 
يسود  والعرض،  األرض  على  والمحافظة 
الترقب  من  حالة  كوجر  تل  بلدة  في  المجتمع 

والتأهب لكل السيناريوهات المحتملة.

محاولة إلفراغ املنطقة من 
سكانها األصليني

بشن  التركي  االحتالل  دولة  تهديدات  وحول 
وشرق  شمال  مناطق  على  جديدة  هجمات 
محمود  مصطفى  المواطن  قال  سوريا؛ 
لصحيفتنا: »إن تهديدات تركيا ال تتعدى زوبعة 
هذه  من  االستفادة  تحاول  وتركيا  الفنجان، 
التهديدات للضغط في أماكن أخرى، وتحاول 
التي  المقايضات  خالل  من  مكتسبات  إحراز 

تعودت عليها«.
 ويرى المواطن سليم الرجب: بأن »التهديدات 
تركي  لهجوم  فعلي  تمهيد  إال  هي  ما  التركية 

جديد شبيهه، لما قام به أردوغان عندما احتل 
سري كانيه، وكري سبي، وعفرين، وغيرها 
من المناطق في شمال وشرق سوريا«. فدولة 
االحتالل التركي تسعى عبر الحرب الخاصة 
استهداف  وكذلك  الهجمات  بشن  والتهديد 
إفراغ  إلى  سوريا  وشرق  شمال  في  األهالي 
واستبدالها  األصليين  سكانها  من  المنطقة 

بآخرين.

املقاومة الخيار األوحد لشعوب 
املنطقة

الشارع  وأحاديث  المجالس  أروقة  جميع  في 
هو  المقاومة  على  الرهان  يبقى  الشعبي، 
كوجر،  تل  بلدة  أبناء  لدى  األعلى  الصوت 
الخيار  عن  تحدثوا  المنطقة  أهالي  جل  أن  إذ 
بها  تمر  التي  الظروف،  في ظل  لهم  األقرب 
الرحيل:  خالد  المواطن  قال  ذلك  حول  البالد 
»إن خيار المقاومة يبقى الخيار األوحد لدينا، 
فئات  لكل  الوحيد  السبيل  هي  المقاومة  ألن 
الشعب لردع أي اعتداء تركي على مناطقنا، 
إذا ما قرر الطاغية أردوغان شن أي هجوم«. 
وأكد الرحيل: »إن خيار المقاومة هو الخيار، 
ومن  النصر،  المنطقة  لشعوب  يضمن  الذي 
هنا ال بد من ضرورة توحيد الصفوف وجعل 

الوطن فوق جميع االعتبارات«.

إسماعيل،  رائد  المواطن  تحدث  جانبه  ومن 
قوات  ودعم  الجهود  توحيد  ضرورة  عن 
ضد  المناضلين  وجميع  الديمقراطية،  سوريا 
الظالم  دولة  تنتهجها  التي  اإلرهاب  سياسة 
الذي هو  المقاومة،  التركية، مؤكدا على مبدأ 
خيار الشعب عندما تقتضي الحاجة، فال حياة 

مع ظالم محتل.

هناك إميان راسخ برشعية 
اإلدارة الذاتية

وعلى الرغم من معاناة المواطنين، لما تعانيه 
من  من حصار  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 

لضرب  الدائمة  والمحاوالت  الجهات،  جميع 
المواطن  إيمان  يبقى  المنطقة،  استقرار 
ايجاد  على  وقدرتها  الذاتية،  اإلدارة  بشرعية 
حلول لمسألة التهديدات التركية ويراهن جميع 
اإلدارة  أن  على  كوجر  تل  بلدة  وبنات  أبناء 
حيث  الوطن  حدود  تأمين  على  قادرة  الذاتية 
حكمة  في  إيمان  »لدينا  الجميل:  سالم  يقول 
إيمان  هو  البالد،  تسيير شؤون  القائمين على 
الوطن  هذا  بأن  أشعر  كمواطن  وأنا  مطلق، 

يمتلك كل مسببات الدفاع عنه«.
وأضاف الجميل: »الوطن ال يمكن تجزئته أو 

المساس بشبر واحد من أرضه المقدسة«.
أبناء  من  المواطنين  آراء  أن  يبدو  ما  وعلى   
تل كوجر تؤكد استعدادهم لرفد قوات سوريا 
إشارة  رهن  وأنهم  بالمقاتلين،  الديمقراطية 
فعلية  اعتداءات  أي  حدوث  حال  في  القيادة، 
ويراهن  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على 
الجميع على سالمة الوطن حيث ال مجال في 
لتبقى  االستسالم،  أو  للتراجع  المرحلة  هذه 
الدولة  لهجمات  للتصدي  والنضال  المقاومة 
جميع  وتعادي  تحارب  التي  المحتلة،  التركية 
اليوم  وهي  سوريا،  وشرق  شمال  شعوب 
المنطقة،  أبناء  بعرق  بُني  وطن  وجود  تهدد 
وحرر بدماء الشهداء األبرار، وال يمكن قبول 
المساس به، أو حتى التفكير في احتمالية فقدان 

جزء آخر من ترابه. 

العالقات  لدائرة  اإلدارية  الهيئة  عضو  أّكد 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  الخارجية 
سوريا خالد إبراهيم، أّن الدولة التركية تعادي 
مستقل،  شعبي  ديمقراطي  مشروع  إقامة 
وأشار إلى أن االتّفاقيات بين القوى الحاكمة 
وتفسح  التركية،  الدولة  اعتداءات  تعّمق 

المجال إلعادة إحياء داعش.

شمال  مناطق  الحتالل  التركية  الدولة  تسعى 
واألساليب،  الطرق  بمختلف  سوريا  وشرق 
اإلبادة،  مخططات  تتكشف  المقاربات  وبهذه 
تشّن  إذ  المنطقة،  شعوب  ضد  تحيكها  التي 
المنطقة  أهالي  على  هجماتها  االحتالل  دولة 
الطائرات  فيها  بما  األسلحة  أنواع  مستخدمةً 
عمليات  تنفيذ  تواصل  أنّها  كما  المسيّرة، 
والتغيير  والسلب  والنهب،  االختطاف، 

الديمغرافي في المناطق المحتلّة.
الهيئة  عضو  تحدث  الموضوع  هذا  حول 
اإلدارية لدائرة العالقات الخارجية في اإلدارة 
إبراهيم،  خالد  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
التركية  الدولة  »تاريخ  فقال:  هاوار  لوكالة 
وشّن  والتهديدات،  بالعداء،  يتّسم  المستبدة 
الكردي،  الشعب  على  والهجمات  الحروب 
الشرق األوسط، وهي تستمر  وجميع شعوب 
بمحاوالتها في إبادة الشعوب منذ قرن وحتّى 
اآلن، لقد بنت الدولة التركية نفسها على أساس 
كياٍن  إقامة  تعادي  فهي  لذا  الشعوب،  معاداة 

شعبي ديمقراطي مستقل«. 
إبادة  هو  »هدفها  قائالً:  حديثه  إبراهيم  وتابع 
الشعوب، وعدم السماح لهم بخطو أي خطوة 
دولةً  تبقى  كي  والديمقراطية،  الحرية  نحو 

مهيمنةً وحاكمة على المنطقة«.
وأوضح إبراهيم: »تقوم الدولة التركية بالتغيير 
المحتلة،  المناطق  جغرافية  في  الديمغرافي 
فحزبا العدالة والتنمية والحركة القومية ينفّذان 
وقد  مصالحهما،  مع  يتماشى  بما  اعتداءاتهما 
معارضةً  أنها  يُفترض  التي  القوات،  شّكال 
إسالمويا  فكراً  تتبنى  ولكنّها  السوري،  للنظام 

فرض  وتحاول  للديمقراطية،  معادياً  متطرفاً 
األوسط  الشرق  على  اإلجراءات  هذه  مثل 

بشكٍل عام«.
الشعب  لمقاومة  االنتباه  إلى  إبراهيم  ولفت   
كبير  إرث  ذو  الكردي  الشعب  »إّن  الكردي: 
في  خبرةٌ  ولديه  والمقاومة،  النضال  من 
التاريخ، وقراءة لجميع السياسات المتبعة من 
قبل الدول الحاكمة لكردستان، وهذا يظهر من 
التي يجريها في  التغييرات والتحوالت  خالل 

المنطقة«.
سالٍم  مشاريع  المنطقة  »تشهد  إبراهيم:  وبين 
وديمقراطية ومساواة، وكل هذا من أجل بناء 
الدولة  لذا فإّن  سوريا ديمقراطية ال مركزية، 
الكاذبة،  الذرائع  من  العديد  تتخذ  التركية 
على  استثنائية  بحرب  للقيام  عديدة  وبأساليب 

الكيان القائم في المنطقة«.
على  الحرب  شّن  سبب  على  إبراهيم  وعلّق   
أهالي المنطقة بقوله: »الدولة التركية المستبدة 
خطراً  وديمقراطيتهم  الشعوب  تضامن  تعد 
بالحرية  المطالبة  الشعوب  تعدّ  إنّها  عليها، 
إحياء  إلعادة  لها،  عدوة  والديمقراطية 
الميثاق  وتطبيق  العثمانية،  اإلمبراطورية 

الملّي«. 
هي  المنطقة،  شعوب  أّن  إلى  إبراهيم  وأشار 
والسالم  األخوة  إلى  تدعو  عريقة  شعوب 
الذاتية،  اإلدارة  تأسيس  وبعد  الدوام،  على 
الحتالل  تسعى  المحتلة  التركية  الدولة  بدأت 
المرتزقة  مجموعات  شّكلت  وقد  المناطق، 

مثال  خير  داعش  ومرتزقة  مشاريعها  لتنفيذ 
على  بالهجوم  اآلن  تقوم  وهي  ذلك،  على 
المشروع  الدفاع  ومناطق  كردستان  باشور 
هذه  التركية عبر  الدولة  تقوم  أيضاً،  وشنكال 
الهجمات بجعل الشعوب تواجه اإلبادة يومياً«.
وسلّط إبراهيم الضوء على الممارسات، التي 
المناطق  في  التركي  االحتالل  دولة  بها  تقوم 
كانيه  وسري  سبي  كري  عفرين،  المحتلة؛ 
قائالً: »تجري الدولة التركية عمليات التغيير 
الديمغرافي في المناطق المحتلة كل يوم وجميع 
وبالدعم  ترتكبها،  التي  والجرائم  الممارسات 

من مرتزقتها، هي جرائم حرب وجرائم ضد 
اإلنسانية، لكن يمكن رؤية أّن هناك اتّفاقاً بين 
القوى الحاكمة، وإن لم يكن علناً فهو بالسر«.

االتفاقيات  إلى  باإلشارة  إبراهيم  وأردف 
سوريا،  وشرق  شمال  أهالي  ضد  المبرمة 
السائد  والصمت  االتفاقيات  هذه  »إن  بالقول: 
الدولة  العتداءات  المجال  يفسحان  اآلن، 
لتنفيذ  تسعى  ال  وهي  مناطقنا،  على  التركية 
إحياء  أيضاً إلعادة  اإلبادة فحسب، بل تسعى 
داعش من جديد، ألن شعوب المنطقة هزمت 
من  الكثير  بتقديم  عسكرياً  داعش  مرتزقة 

تزال  ال  ذلك  من  الرغم  وعلى  التضحيات، 
وبأوامر  داعش  لخاليا  نشاطاً  تشهد  المنطقة 

تركية«.
واختتم عضو الهيئة اإلدارية لدائرة العالقات 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  الخارجية 
الرغم  »على  حديثه:  إبراهيم  خالد  سوريا؛ 
لمحاربة  الدولي  التحالف  مع  قراٍر  اتّخاذ  من 
أّن هجمات  إاّل  العالمي،  الصعيد  داعش على 
جديد،  من  داعش  إحياء  تعيد  التركية  الدولة 
وهذا ال يشكل خطراً على منطقتنا فحسب بل 

على العالم أجمع«.
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تنظيم المجتمع اإليزيدي وتطوير وعي النساء 
مهمة تقع على عاتق اإليزيديين

“الظواهري”... من أوكار اإلخوان إلى اإلرهاب المفتوح

هيفيدار خالد

ثمانيةُ أعوام مّرت على المجزرة التي تعّرض 
لها الكرد اإليزيديّين في قضاء شنكال بالعراق 
المجزرة  هذه  داعش،  مرتزقة  ارتكبها  والتي 
كانت األكثَر دمويةً ووحشيّة في القرن الحادي 
كّل  مضّي  من  الرغم  وعلى  والعشرين. 
اإليزيدي،  الشعب  جرَح  أنَّ  إاّل  األعوام  هذه 
تضميدُه  يتّم  لم  اإليزيديّات،  النساء  وخاّصةً 
العدالة  تحقيق  ينتظرن  زلن  ما  إنهن  إذ  بعد، 

حتى اآلن.
الثالث من شهر آب من عام 2014 شّن  في 
قضاء  على  واسعاً  هجوماً  داعش  مرتزقةُ 
اإليزيدي  الشعِب  أبناِء  إبادة  بهدف  شنكال 
أصحاب أقدِم ديانٍة في العالم، والذ بالفرار كّل 
من الجيش العراقي وقّوات البيشمركة التابعة 
كانا  اللذين  الكردستاني  الديمقراطي  للحزب 
متواجدين في المنطقة بهدِف حمايتها، وتركا 
جميع  مجهوالً.  مصيراً  يواجهون  اإليزيديّين 
أبناء الشعب اإليزيدي الذين خرجوا من قراهم 
وبلداتهم ومدنهم سواًء بالسيارات أم سيراً على 
األقدام توجهوا إلى جبل شنكال مالذهم اآلمن، 
الصيف،  في  الحرارة  درجات  ارتفاع  أنَّ  إالَّ 
ضاعف من معاناتهم وأدى إلى تدهور أوضاع 
العوائل وخاصة النساء واألطفال بشكٍل كبير، 
المئات من  العشراُت وربما  فقد  الطريق  ففي 

األطفال والشيوخ حياتهم عطشاً وتعباً.
وأمام مرأى ومسمع العالم والمجتمع الدولّي، 
األطفال  وقُتل  والظلم  للويالت  تعرضوا 
ونُهبت  والشباب  والشيوخ  والنساء  األبرياء 
تدمير  إلى  باإلضافة  حرقها،  وتّم  منازلهم 
بيع  تّم  كما  المقدّسة،  ورموزهم  مزاراتهم 
بمدينة  األسواق  في  واألطفال  النساء  مئات 
الكثير  مصير  يزال  وما  العراقية،  الموصل 
منهم مجهوالً حتى هذه اللحظي، وحين صمَت 
تصدّى  الفظائع،  تلك  كّل  عن  أجمع  العالم 
ومقاتالت  الشعب  حماية  وحدات  مقاتلو 
وحدات حماية المرأة إلى جانب مقاتلي قوات 
عن  الدفاع  لمهّمة  »الكريال«  الشعبي  الدفاع 
اآلالف  إنقاذ  من  تمّكنوا  حيث  اإليزيديّين، 
منهم من براثِن الموت وأوصلوهم إلى مناطَق 
الذي  الحصار  وبسبب  ذاته،  الوقت  في  آمنة. 
الذين  اإليزيديين  داعش على  فرضه مرتزقة 
احتموا في جبال شنكال، فقدَ عددٌ من األطفال 
وجوعاً،  عطشاً  حياتهم  السّن  وكبار  الصغار 
القوات من فتح ممّر آمن  إلى أن تمكنت هذه 
آفا  روج  مناطق  إلى  خالله  من  عبروا  لهم 

حيث تّم استقبالهم هناك وتقديم ما يلزمهم من 
كله  ذلك  من  واألهم  ومسكن،  وشراٍب  طعاٍم 
األمن واألمان، كما ساهموا في تنظيم المجتمع 
اإليزيدّي لنفسه وإنشاء قّوات دفاع خاّصة به 
التي  الهجمات  كافة  أمنه ووجوده من  لحماية 

تستهدف وجودهم فيما بعد.
ما  بشاعة  تُظهر  التي  والصور  المشاهد 
تفارق  ال  جرائم  من  اإليزيديّون  له  تعّرض 
مخيّلتي، بل تتكرّر على الدوام أمام عينّي وال 
المروعة  المشاهد  تلك  أبداً،  نسيانها  يمكنني 
التي التقطتها عدسات الصحفيّين والمصّورين 
لها  تعّرض  التي  الفاجعة  يغّطون  كانوا  الذين 
الكارثة  لنا حجم وبشاعة  اإليزيديّون، تكشف 
من  الفراِر  رحلِة  في  النساء  شهدتها  التي 
إلى جانِب حاالِت  الحياة  الموت والبحث عن 
خطٍف للنساء وقتٍل لألطفال والمسنّين وتهجيٍر 
لألهالي وإبعادهم عن موطنهم األصلي وحرق 

وتدمير بيوتهم وممتلكاتهم.
إنّها بكّل تأكيد جرائُم إبادة جماعيّة تعّرَض لها 
الشعُب اإليزيدي، تُضاف إلى الجرائم الكثيرة 
التي تعّرض لها على مّر التاريخ وسط صمت 
نقلتها  التي  ذاتها  المشاهد  في  العالم وخذالنه. 
وسائل إعالم محلية، رأينا صرخات األّمهات 
وهم  اليائسين  الجياع  الحفاة  األطفال  وأنّات 
جفّت  وقد  الموت  من  النجاة  دروَب  يسلكون 
والتعب  الصيف  حّر  من  وُحلوقهم  أعينهم 
التي  والدروب  والطرق  الجبال  ووعورة 
سلكوها حتّى وصلوا إلى روج آفا حيث األمن 

واألمان.
الكثير منهم  فقد  إذا  بتاتاً،  لم يكن األمر سهالً 
تنتِه  ولم  األمان  بّر  إلى  يصل  أن  قبل  حياته 
تضاعفت  بل  آفا،  روج  في  هناك  معاناتهم 
منازلُهم  تزال  ال  حيث  وطأةً،  وازدادت 
بالهم،  تشغل  هناك  ديارهم  في  وممتلكاتهم 
افترقوا  الذين  ذويهم  مصير  إلى  باإلضافة 
عنهم وال يعلمون شيئاً عنهم، فمرتزقة داعش 
يتمّكنوا  لم  الذين  ارتكبوا فظائع بحّق األهالي 
في  للنساء  وبيعٍ  وتعذيٍب  قتٍل  من  الفرار  من 
األسواق كالجواري والسبايا والعبيد، إذ بِيعت 
ُوزعن  أو  مالية  مبالغ  مقابل  والفتيات  النساء 
أنواعِ  ألشدّ  النساء  وتعرضت  المرتزقة  على 
واالعتداءات  والجسدي  النفسّي  التعذيب 
إنهاء  إلى  ببعضهنَّ  األمر  ووصل  الجنسيّة، 

حياتهّن كي ال يلقين هذا المصير.
كافيةً  تكن  لم  مضت  التي  الثمانية  األعواُم 
اإليزيدّي  الشعب  وينسى  الجرُح  يندمَل  ألن 
المرجّوة  العدالة  ينتظر  الجرائم وما زال  تلك 

العدالة  النساء منهم،  وإنهاء معاناتهم، خاّصةً 
التي تتطلّب بذل نضال وجهود جبّارة وعمل 
النساء  لمعرفِة مصير عشرات  يهدُف  دؤوب 
مرتزقة  يد  على  خطفهم  تّم  مّمن  واألطفال 
وإعادتهم  إليهم  والوصول  اإلجرامية  داعش 
إلى عوائِلهم وأُسرهم داخل الوطن وخارجه، 
باإلضافة إلى تحرير النساء اللواتي تّم سبيهّن 
ونفسيّة  جسديّة  جسيمة  النتهاكات  وتعرضَن 
من قبل مرتزقة داعش وإعادة تأهيلهّن نفسياً.

الجرائم  بهذه  التفكير  مجّرد  الحقيقة،  في 
بسهولة  الوصول  خاللها  من  المرء  يستطيُع 
والفظائع  الجرائم  تلك  كّل  أّن  مفادها  لنتيجة 
التي ارتكبها إرهابيّو داعش هي امتداد للجرائم 
زالوا  وما  العثمانيّون  األتراك  ارتكبها  التي 
المكوناِت  بحّق  يومي  شبه  بشكٍل  يرتكبونها 

والشعوب المظلومة في المنطقة.
يتّخذ  أن  اإليزيدي  الشعب  على  يتعيّن  واليوم 
التدابير الالزمة لقطع الطريِق أمام تكراِر مثل 
أنفسهم  تنظيِم  خالل  من  بحقّهم  المجازر  تلك 
عن  الدفاع  في  تساهم  تنظيمية  أُطر  ووضع 
المكتسبات  على  والحفاظ  اإليزيدي  المجتمع 
التي تحقّقت، ومن المالَحظ أنّهم بدأوا بالفعل 
بتلك التدابير، حيث تّم تأسيس منظومٍة دفاعية 
باسم وحدات حماية شنكال، وذلك إبّان معارك 
تحرير المنطقة من داعش، إلى جانب تأسيس 
إيزديخان  وأسايش  الشنكالية  المرأة  وحدات 
الفتيات  من  واسعة  مشاركة  شهدت  التي 
اإلدارة  اإليزيديّون  أّسس  كما  اإليزيديات 
المرأة  فيها  تشغل  والتي  شنكال  في  الذاتية 
كافِّة  في  تمثيلها  حيث  من  وهاّماً  كبيراً  حيّزاً 
واللجان  والهيئات  والمجالس  المؤّسسات 
التابعة لإلدارة الذاتية وتبّوؤها مراكز سياسيّة 

ومجتمعيّة ُعليا.

وباألخّص  الُمشّكلة  القوات  لهذه  كانت  لقد 
كبير  أثٌر  الشنكالية  المرأة  وحدات  لمقاتالت 
ودوٌر محورّي في معارك تحرير مدينة الرقة 
من  اتّخذ  الذي  داعش  مرتزقة  من  السورية 
المدينة عاصمة لخالفته المزعومة، إذ تمكنّت 
تّم  اللواتي  النساء  من  العشرات  تحريِر  من 

خطفهّن على يد مرتزقة داعش.
وفي هذه المرحلة التاريخيّة الحّساسة والهامة، 
أينما ُوجدوا  يقُع على عاتق جميع اإليزيديين 
وعلى وجه الخصوص المرأة اإليزيديّة الكثير 
من المسؤوليّات المتعلّقة بإعادةِ تنظيِم المجتمع 
تجاه  وعيه  تطوير  في  والمساهمة  اإليزيدي 
في  والنضال  وخصوصيّاتها  المرأة  قضايا 
من  والتخلّص  المشروعة  حقوقها  نيلها  سبيل 
عليها  تُفرض  التي  الذكورية  الهيمنة  ذهنيّة 
الخارجية  الهجمات  لكافِّة  التصدي  وكذلك 
الشعب اإليزيدي  التي تستهدف وجودَ وإرادةَ 
التركية  الدولة  وخاصةً  اإليزيدية،  والمرأة 
المنطقة  في  األصيلة  الشعوب  تستهدف  التي 
دائماً وتحاول النيَل من المكتسبات التي حققتها 

على األرض.
رياديّةً  أصبحت  اليوم  اإليزيدية  المرأة 
من  أكثر  المجتمع  في  كبير  دوٍر  وصاحبة 
تغييراٍت  تحقيَق  وتستطيع  مضى،  وقٍت  أّيِ 
وحماية  األرض  على  وحقيقية  جذرية 
بدماء  ُحقّقت  التي  والمكتسبات  اإلنجازات 
المئات من الشهداء الذين استشهدوا على هذه 
أجلها،  بالنفيس والغالي من  األرض وضّحوا 
كافة  هجمات  وجه  في  واحداً  والوقوف صفاً 
القوى التي تستهدف كيانهم ووجودهم، كي ال 
تتكرر المجازر مرةً أخرى بحّقِ أبناِء الشعب 

اإليزيدّي وخاصةً بحق النساء واألطفال.

خورشيد دلي

جماعة  لدخوله  قطب،  سيد  بفكر  إعجابه  من 
اإلخوان اإلرهابية، مروراً بتأسيسه ما يسمى 
زعامة  إلى  وصوالً  اإلسالم”،  جهاد  “تنظيم 
وراء  الظواهري  أيمن  وقف  “القاعدة”، 

اإلرهاب في أفريقيا وآسيا والخليج وأمريكا.
لقب  بجدارة  “الظواهري”  استحق  هنا  إلى 
تصطاده  أن  قبل  العالمي”،  اإلرهاب  “رمز 
المخابرات األمريكية بقصٍف صاروخي على 
العاصمة  قلب  في  يسكنها  كان  شقة  شرفة 
هذه  في  سكنه  ولعل  كابول،  األفغانية، 
التي  التساؤالت،  عشرات  يطرح  المنطقة 
كيف  وهو:  واحد،  سؤال  في  تلخيصها  يمكن 
المخابرات  تالحقه  “الظواهري”  مثل  لرجل 
األمريكية منذ نحو ثالثة عقود يسكن في قلب 

كابول ويخرج إلى شرفة شقته؟
“الظواهري”  أن  يرى  َمن  ثمة  الواقع،  في 
أفغانستان  من  األمريكان  خروج  أن  اعتقد 
بالطمأنينة  اإلحساس  أعطاه  سنة،  نحو  قبل 
وإدارة  بل  فيها،  والتجول  كابول  في  لإلقامة 
نشاطه منها، دون أن يدرك أن نهايته ستكون 
ماليين  المتحدة  الواليات  جنّدت  فطالما  فيها، 

وإمكانات  الجواسيس  ومئات  الدوالرات 
رأسه،  إلى  للوصول  متطورة  تكنولوجية 
ومن  الدن”،  “بن  معلمه،  مقتل  بعد  خاصةً 
بعده تصفية سلسلة من زعماء تنظيم “داعش” 
اإلرهابي، على رأسهم أبو بكر البغدادي، في 

منطقة على الحدود السورية-التركية.
مقتل  في  قالت  األمريكية  المتحدة  الواليات 
على  قانونية  أسانيد  لديها  إن  “الظواهري” 
مخططي  أهم  من  كان  “الظواهري”  أن 
طالت  التي  والهجمات  نيويورك،  تفجيرات 
عددًا من سفاراتها في أفريقيا، وكذلك الهجوم 
اليمن،  على مدّمرتها “يو إس إس كول” في 
وأبعد من ذلك، فإن اتفاق الدوحة بين اإلدارة 
عدم  على  نّص  “طالبان”  وحركة  األمريكية 
أمنها  يهدد  شخص  أي  أفغانستان  استضافة 
القومي، وهو ما يعني أن الواليات المتحدة قد 
تشدد على حركة “طالبان” في األيام المقبلة، 
أفغانية محتجزة  مليارات  لدى واشنطن  حيث 

في بنوكها.
األمريكية  لإلدارة  بالنسبة  األهم  لكن 
مقتل  من  بها  خرجت  التي  الرسائل  تلك 
“الظواهري”، إذ إن مقتله بعملية استخباراتية 
إن  القول  من  األمريكية  اإلدارة  مّكن  دقيقة 
نشاطها  في  يؤثر  لن  أفغانستان  من  انسحابها 

ضد المنظمات اإلرهابية وقادتها، وإنها قادرة 
المناسب،  الوقت  في  إليهم  الوصول  على 
مع  “بايدن”،  إلدارة  مضاَعفَةٌ  هنا  واألهمية 
اقتراب موعد ذكرى الحادي عشر من سبتمبر/
االنتخابات  استحقاق  موعد  وعقبه  أيلول، 
شعبية  تراجعت  حيث  للكونجرس،  النصفية 
وسط  الديمقراطي،  وحزبه  “بايدن”  الرئيس 
في  يُسهم  قد  “الظواهري”  قتل  بأن  اعتقاد 
في  عموماً  والديمقراطيين  صورته  تحسين 

الداخل األمريكي.
دون شك، فإن مقتل “الظواهري” وّجه ضربة 
التنظيمات  وباقي  “القاعدة”  لتنظيم  قوية 
اإلرهابية مثل “داعش” واإلخوان”... خاصةً 
الفترة  في  يحاول  كان  “الظواهري”  أن 
األخيرة جمع هذه التنظيمات تحت راية واحدة 
جميعها  بأن  اعترافه  بعد  اإلرهابي  للنشاط 
ستُمنى  فإنها  صفوفها  تتوحد  لم  وإن  فشلت، 
إن  أيضاً  القول  يمكن  مقتله،  ومع  بهزيمة، 
أزمة  بسبب  طرق  مفترق  أمام  بات  التنظيم 
“خالفة” كحال “داعش”... لكن كل ما سبق 
خاصةً  وتنظيماته،  اإلرهاب  نهاية  يعني  ال 
بعد أن انتشرت األخيرة بشكٍل كبير في عدد 
يعني  ما  واآلسيوية،  األفريقية  الدول  من 
إلى  العالم، ال سيما اإلدارة األمريكية،  حاجة 

وقانونية  واجتماعية  ثقافية  مسارات  إضافة 
استهداف  واجتماعية الستراتيجية  واقتصادية 
رؤوس اإلرهاب ورموزه، إذ دون ذلك ستبقى 
النهج  إطار  في  والتطرف  اإلرهاب  مكافحة 
األمني، وهو ما لن يقضي عليه في ظل انتشار 
فقيرة  بيئات  في  وتغلغلها  التنظيمات،  هذه 
“المظالم”  استغالل  على  وقدرتها  ومتوترة، 
الخلل والفوضى لممارسة اإلرهاب  ومظاهر 

من أوسع أبوابه.

 في إرهاب
 الدولة
القوميّة

حقيقة  مثل  مثلها  اإلرهاب  حقيقة  إّن 
األنبياء  وحقيقة  اجملتمع  وحقيقة  الثورة 
بصورة  ترتبط  فكّلها  واملفكّرين... 
فاألمويون  التاريخ،  إلى  بالنظر  مباشرة 
كتب  وكذلك  الرسول  تاريخ  عن  كتبوا 
العباسيون، لكن كّل عصر كتب التاريخ 
كانت  إمبراطورية  وكل  بطريقته، 
يالئمها،  ال  ما  وحترق  الكتب  في  تنبش 
فبالضرورة عندما جاء العباسيون قضوا 
قضوا  وكذلك  جسديًّا،  األمويني  على 
بصلة،  إليهم  ميّت  ما  وكل  آثارهم  على 
السلطة  استلموا  عندما  فالعباسيون 
الرّضع  األطفال  حّتى  أموي،  كل  قتلوا 
منهم،  يسلموا  لم  والعجائز  والنساء 
األموية،  على  ثورة  العباسية  كانت  وقد 
وجاءت لتحارب اإلرهاب األموّي، عن طريق 
التي  الثورة  العّباسي، فما هذه  السّفاح 
يأتي فيها أبو العّباس أول خليفة عّباسي 
ويقول عن نفسه إنّه سّفاح؟ أي يتباهى 
يتباهى  أيًضا  احلجاج  وكان  إرهابّي،  بأنّه 
بإرهابيته، حّتى وصل األمر بداعش أنّه لم 

يعتبر كلمة إرهابّي شتيمة، بل مدًحا.

أوروبا  في  العلمية  الثورة  كانت  لقد 
الكنيسة،  وسلطة  البابا  سلطة  ضّد 
ففصل الدين عن الدولة، وقد كانت ثورة 
بحقّ ضّد إرهاب رجال الدين الذين حرّموا 
واملنطق،  العقل  مع  يتماشى  شيء  كّل 
املاليني  التفتيش  محاكم  أعدمت  وقد 
وجاء  واإلحلاد،  والكفر  الزندقة  بتهم 
عصر التنوير والثورة الفرنسية، وخرجت 
في  لتقع  الدينّي  اإلرهاب  عباءة  من  أوربا 
شرك أعتى إرهاب على وجه األرض، وهو 
وهو  بأسره،  العالم  دّمر  الذي  اإلرهاب 
احلدود  فرسمت  القومّية،  الدولة  إرهاب 
سيول  تتوقف  ولم  بالدم،  الدول  بني 
العشرين،  القرن  نهاية  حتى  قط  الدماء 
يوم  في  فيها  قتل  سربرنيتشا  فمجزرة 
واحد ثمانية آالف بوسني على يد القوات 
وصربيا  مسلمون  والبوسنة  الصربية، 
 - اإلرهابّي  هو  منهم  فمن  مسيحّيون، 
جماعة  كّل  فكأّن  التاريخ؟  في   - ترى  يا 
على  ويجب  إرهابّية،  مبراحل  مترّ  أن  يجب 
ويجب  إرهابّية،  بحاالت  مترّ  أن  دولة  كّل 
إلى  والدين  إرهاب  إلى  العرق  يتحّول  أن 
في  واملسيحيون  فاملسلمون  إرهاب، 
يوغسالفيا ينحدرون من أصل واحد، فما 
يجمعهما هو العرق لكّن الدين يفرّقهم، 
على  تتأسس  أن  يجب  القومية  فالدولة 
كان  سواء  فحسب،  واإلرهاب  العنف 
االقتتال طائفيًّا أم عرقيًّا، ال فرق، فيجب 
ومنطية  الدولة،  قالب  في  اجلميع  ميرّ  أن 
إلى  يسعى  خائنًا  سيكون  وإال  الدولة 
بأقالم  رُسمت  التي  الدولة  هذه  متزيق 
باإلنسانية وهم  أشخاص ال عالقة لهم 
يسلمون  فالذين  احلقيقيون،  اإلرهابيون 
منطقة لدولة أخرى بتوقيع واتفاقية هم 
اإلرهابّيون احلقيقّيون، فمن سّلم عفرين 
الشعب  وليس  احلقيقّي،  اإلرهابّي  هو 
الذي يناضل ويقّدم التضحيات، فاإلعالم 

يصّور اجلاّلد ضحّية والضحية جاّلداً. 

القومية  الدولة  حروب  كانت  لقد 
فلم  بأسره،  والعالم  أوروبا  على  وباالً 
احلرب  هذه  من  األوسط  الشرق  يسلم 
فقد  اليابان،  وال  الصني  وال  الدموية 
دمرت هيروشيما ونكازاكي وحلبجة عن 
األولى  العاملية  احلرب  وكانت  أبيها،  بكرة 
هذا  يحصل  لم  الدماء،  مسرح  والثانية 
عدد  يكون  أن  قط،  التاريخ  في  الشيء 
تستطع  لم  نسمة،  مليون   50 القتلى 
األوبئة أن تفعل هذا الفعل الشنيع وهذا 
هذا  وراء  يقف  فمن  الوحشّي،  اإلرهاب 
تشاوشيسكي  أعدمنا  إذا  هل  اإلرهاب؟ 
تنتهي  والقذّافي...  حسني  وصدام 
تنتهي  هتلر  اختفى  إذا  هل  املسألة؟ 
مبارك،  حسني  حوكم  قد  فها  القّصة؟ 
فهل انتهى اإلرهاب في مصر؟  لقد مات 
الفراعنة والنماردة قبل آالف السنني لكّن 
نظام الفراعنة مازال يسري بل بات أكثر 

توّحًشا من ذي قبل.

ومضات

صالح الدين مسلم

روناهي/ الشداديـ  بعد قرابة الشهر من التوقف، عادت صهاريج المياه المتعاقدة مع بلدية 
الشعب بالشدادي للعمل من جديد، بعد تزويدهم بكمية الديزل الالزمة لتشغيل آلياتهم. 

بعد شهر من التوقف صهاريج المياه تعود للعمل 
في الشدادي

لماذا تلجأ أمريكا الستيراد النفط رغم إنتاجها الوفير؟

أجهزة إلكترونية وحوسبة واتصاالت... مخاوف التصعيد تهدد صادرات تايوان

ويتبع لبلدية الشعب في الشدادي 29 صهريًجا 
لتوزيع  معهم  البلدية  تعاقدت  قد  كانت  مدنيًّا، 
إلى  باإلضافة  الشدادي،  ريف  على  المياه 
خمسة صهاريج تتبع للبلدية مهمتها نقل المياه 

داخل أحياء مدينة الشدادي. 
مع  العمل  عن  المتعاقدة  الصهاريج  وتوقفت 
صرف  عدم  بسبب  المنصرم؛  الشهر  بداية 
كميات المازوت المخصصة لهم، والتي توزع 

عليهم بسعر 85 ليرة سورية. 
وكان يحصل أهالي ريف الشدادي على المياه 
 5500 بسعر  للبلدية  التابعة  الصهاريج  من 
وصل  العمل  عن  توقفها  وبعد  سورية،  ليرة 
إلى  المياه  من  الواحد  المكعب  المتر  سعر 

15000 ليرة سورية. 
الشدادي  بلدية  في  المياه  مكتب  عضو  وقال 
عاودت  البلدية  إن  لروناهي:  صالح  محمد 

توقف  بعد  الشدادي  ريف  إلى  المياه  توزيع 
تزويد  على  االتفاق  تم  حيث  الشهر،  قرابة 
بـ  صهريجاً   29 عددها  البالغ  الصهاريج 
بسعر  شهرياً  صناعياً  مازوت  برميل   12
410 ليرات للتر الواحد، على أن توزع هذه 
بسعر  الشدادي  ريف  في  المياه  الصهاريج 

7000 ليرة للمتر المكعب الواحد. 
خالل  الصهاريج  توقف  »أزمة  وأضاف 
الشهر الماضي تسببت برفع سعر المياه لدى 
أصحاب الصهاريج المدنية من 12000 ليرة 
إلى 15000 ليرة؛ ما سببت تذمراً لدى غالبية 
من  تعاني  المنطقة  إن  وخصوصاً  األهالي، 

مشاكل اقتصادية«.
باشرت  الصهاريج  أن  إلى  الصالح  ونّوه 
مدينة  أحياء  إلى  جميعها  وتوجهت  عملها، 
الشدادي لسد حاجة األهالي فيها، كما ستغطي 
في القرى لتغطية احتياجات األهالي من المياه 

الصالحة للشرب. 
اآلبار  من  المياه  على  الصهاريج  وتحصل 
عن  تزيد  مسافة  تقطع  حيث  الحسكة،  شمال 
بينما  المياه،  مصادر  إلى  للوصول  كم   75
والمسؤولة  للبلدية  التابعة  الصهاريج  تحصل 
عن توزيع المياه في أحياء مدينة الشدادي من 
تبلغ  والتي  المدينة،  في  الوحيدة  المياه  محطة 
استطاعتها 30 مترا مكعبا فقط، وهي ال تكفي 

لسد احتياجات المدينة من المياه. 
مشروع  أطلقت  المحلية  اإلدارة  هيئة  وكانت 
استجرار مياه الفرات في بداية العام المنصرم، 
حاجة  يغطي  أن  المفروض  من  كان  والذي 
باإلضافة  المياه  من  وريفها  الشدادي  مدينة 
إلى 20% من احتياجات مدينة الحسكة، إال أن 
مدينة الشدادي، والريف التابع لها، لم تحصال 
من  الرغم  على  المشروع  من  المياه  على 

وصول المياه إلى الحسكة. 

والمخاوف  المرتفعة،  النفط  أسعار  تثير 
العالمي،  االقتصاد  صفو  بالطاقة  المتعلقة 
وتسببت التكلفة المرتفعة لوقود السيارات في 
المتحدة،  بالواليات  كبيرة  اقتصادية  صدمة 

.»Yahoo Finance« وفقاً لما ذكر موقع
وكانت أسعار وقود السيارات قد شرعت في 
ارتياح  إلى  أدى  ما  أمريكا؛  داخل  التراجع 
لكن  الصيفي،  السفر  موسم  نهاية  في  بسيط 
هذه األسعار ال تزال تحوم عند 4.16 دوالر 

للغالون على الصعيد الوطني.
لوكالة  وفقًا  تعد،  المتحدة  الواليات  أن  ورغم 
للنفط  منتج  أكبر  األمريكية،  الطاقة  معلومات 
في العالم منذ عام 2018، بما في ذلك النفط 
والوقود  األخرى  البترول  وسوائل  الخام 
االكتفاء  عن  بعيدة  تزال  ما  فإنها  الحيوي، 

الذاتي، وتستورد كميات ضخمة من النفط.
ومن المتوقع مع زيادة االستثمارات في الوقود 
مصادر  على  أكثر  واالعتماد  األحفوري، 
الطاقة المتجددة، أن يخف اعتماد أمريكا على 
االستيراد، ولكن مع ذلك فإن هناك من يتساءل 
عن سبب استمرار واردات الواليات المتحدة 

من الخام.

أسباب متنوعة

وهي   ،Rystad Energy شركة  ووجدت 
شركة أبحاث طاقة خاصة، في تحليل أجرته 
عام 2020 أن حقول النفط في الشرق األوسط 
لديها أقل تكلفة إنتاج في العالم عند 31 دوالًرا 
برميل  استخراج  تكلفة  تصل  بينما  للبرميل، 
 43 إلى  أمريكا  في  العميقة  المياه  من  النفط 
برميل  شقيقه  عليه  ويتفوق  للبرميل،  دوالًرا 
النفط الصخري الذي يزيد ثمن استخراجه عن 

44 دوالًرا.
األمريكي  اإلنتاج  معظم  أن  الثاني،  والسبب 
عن  عبارة  وهو  الخفيف،  الخام  من  هو 
نسبة  على  يحتوي  أنه  يعني  ما  خفيف،  زيت 
في  أقل،  كثافة  وذي  الكبريت  من  منخفضة 
الرئيسي غني  حين أن خام األورال الروسي 
مصافي  معه  تتعامل  خام  وهو  بالكبريت، 

التكرير األمريكية جيدا.
الذي  الكبريت  الخام عالي  النفط  وكان معظم 
تحتاجه الواليات المتحدة يأتي أقرب جيرانها 

- المكسيك وكندا - لكن أحياناً تطلب المصافي 
المزيد من السوق، خاصة بعد أن كانت أمريكا 
تستورد ذلك النوع من الخام من فنزويال ومن 
الواردات  على  حظر  فرض  قبل  روسيا  ثم 

البترولية من كال البلدين.
الواليات  فإن  »بلومبيرغ«،  لوكالة  ووفقاً 
الروسي،  النفط  تستورد  كانت  المتحدة عندما 
الواقعة  المصافي  إلى  للتدفق  يميل  كان  فإنه 
على الساحل الشرقي والساحل الغربي، بعيداً 
عن قلب مركز النفط والغاز في منطقة ساحل 

الخليج.
بشكل  البالد  طرفي  على  المصافي  وتعتمد 
أكبر على الواردات لتلبية احتياجاتها من الخام 
في  اإلنتاج  مراكز  من  األنابيب  خطوط  ألن 
تكساس ونورث داكوتا إلى السواحل محدودة، 
»جونز«  قانون  يشترط  ذلك،  على  وعالوة 
عدم  األمريكي  العلم  ترفع  التي  السفن،  على 
يحد  ما  األمريكية  الموانئ  بين  الشحنات  نقل 
األمريكي  الخام  النفط  شحن  على  القدرة  من 

إلى المدن على طول السواحل.

قصة »االحتياطي االسترياتيجي«

أمريكا  تحتفظ  تزال  ال  ذلك،  رغم  ولكن 
يحتوي  كان  إذ  النفط،  من  كبير  بمخزون 

احتياطي النفط االستراتيجي في العام 2019 
أكبر  جعله  ما  برميل،  مليون   645 على 

مخزون احتياطي للنفط في العالم.
جيرالد  الراحل،  األمريكي  الرئيس  وكان 
فورد، قد وقع في العام 1975، قانوناً إلنشاء 
للطوارئ  احتياطي  خام  نفط  مخزون  أول 
البالد  أصيبت  أن  بعد  المتحدة،  الواليات  في 
قبل بضع  نفطي  بسبب حظر  كبيرة؛  بصدمة 
بين  أكتوبر  حرب  تداعيات  جراء  سنوات 

العرب وإسرائيل.
وبحسب شبكة »سي إن إن« يتكون االحتياطي 
طول  على  مواقع  أربعة  من  االستراتيجي 
التي تحوي  ولويزيانا  تكساس،  سواحل خليج 
يبلغ  األرض،  تحت  عميقة  تخزين  كهوف 
تحت  قدم  و4000   2000 بين  ما  عمقها 
السطح، وبلغت كمية النفط األكبر، الذي احتفظ 
اإلطالق،  على  االستراتيجي  االحتياطي  به 

727 مليون برميل في العام 2009.
وال يستطيع أحد سوى رئيس الواليات المتحدة 
النفط  احتياطي  استخدام  لسماح  أمر  بإصدار 
قليلة  مرات  حدث  أمر  وهو  االستراتيجي، 
جدا، كان آخرها عندما سمح الرئيس الحالي، 
مليون  الماضي  آذار  أواخر  في  بايدن،  جو 
لمدة  احتياطياتها  من  يوميًا  النفط  من  برميل 
قلق  يؤكد  تاريخي  حجم  وهو  أشهر،  ستة 
الطاقة،  أسعار  ارتفاع  بشأن  األبيض  البيت 

ونقص اإلمدادات في أعقاب الهجوم الروسي 
ألوكرانيا.

وقال البيت األبيض وقتها: أن بايدن سيستدعي 
اإلنتاج  لتشجيع  الباردة«  الحرب  »سلطات 
بطاريات  لصناعة  الحيوية  للمعادن  المحلي 
أخرى،  واستخدامات  الكهربائية  السيارات 
العناصر  قائمة  إلى  البطارية  مواد  وستُضم 
للعام  الدفاعي  اإلنتاج  قانون  يغطيها  التي 

.1950
اإلفراج  إن  البيان:  في  األبيض  البيت  وقال 
االستراتيجي »غير  البترولي  االحتياطي  عن 

مسبوق«.
القياسي كمية  السحب  وأضاف: »سيوفر هذا 
حتى  جسراً  لتكون  اإلمدادات  من  تاريخية 

نهاية العام عندما يرتفع اإلنتاج المحلي«.
وكان بايدن، وجه في وقت سابق من مارس، 
النفط  بسحب 30 مليون برميل من احتياطي 
في  وطرحها  طارئة  بصورة  األمريكي 
لوكالة  الجماعي  العمل  إطار  في  السوق، 

الطاقة الدولية.
وقال مكتب إدارة الطاقة األحفورية والكربون 
إن  وقتها،  األمريكية  الطاقة  لوزارة  التابع 
»هذه العملية هي جزء من عمل منسق مع 30 
دولة عضوا في وكالة الطاقة الدولية لإلفراج 
النفط  احتياطيات  من  برميل  مليون   60 عن 

االستراتيجية لديها«.

تشتهر الكثير من الدول بصناعاتها والمنتجات 
الخارج، ولكل  إلى  التي تصدرها  والبضائع، 
دولة ما يميزها، وعلى غرار صناعة السيارات 
في ألمانيا، والساعات في سويسرا، والعطور 
أوكرانيا،  في  والقمح  والحبوب  فرنسا،  في 
الرقمية،  المعالجات  بصناعة  تايوان  تتميز 
اإللكترونية«،  »الرقائق  البعض  يسميها  التي 
اإللكترونيات  تدخل في صلب صناعة  والتي 

والكهربائيات.
اجتياح  من  المخاوف  نتيجة  تساؤالت  وتبرز 
هذا  وانعكاس  للجزيرة،  محتمل  صيني 
وعمليات  العالمي،  االقتصاد  على  السيناريو 
أنحاء  جميع  في  التوريد  وسالسل  الصناعة 
التي  المشاكل االقتصادية  يفاقم من  العالم؛ ما 
ظهرت بعد جائحة كورونا، وتأثرت بالهجوم 

الروسي على أوكرانيا.
تايوان  يحذر رئيس شركة  اإلطار،  هذا  وفي 
لصناعة أشباه الموصالت )TSMC(، والتي 
تكنولوجية شهيرة،  لشركات  معالجات  تصنع 

من أن أي حرب محتملة بين الصين وتايوان 
»ستجعل الجميع خاسرين«.

مقابلة  TSMC، في  ليو، رئيس  وقال مارك 
إذا  إنه  األحد،  أن«،  أن  »سي  شبكة  مع 
المعالجات  فإن مصنع  تايوان،  الصين  غزت 

»سيكون غير قابل للتشغيل«.
قادراً  يكون  »لن  المصنع  أن  ليو:  وأوضح 
التوريد  سالسل  على  يعتمد  ألنه  العمل  على 

العالمية«.
وشركة TSMC لصناعة المعالجات الرقمية 
بهذا  العالم«  في  تقدما  األكثر  »الشركة  هي 
لشركات  المعالجات  و«تصنع  المجال، 
وكوالكوم   )Apple( آبل  مثل  أميركية 
)Qualcomm(، وهي تسيطر على أكثر من 
50% من سوق أشباه الموصالت في العالم«، 

وفقا لموقع »سي أن بي سي«.
وأشباه  الرقمية،  المعالجات  أن  ويذكر 
من  الكثير  صناعة  في  تدخل  الموصالت 
ومنها  يوميا،  تستخدم  التي  المنتجات، 

وجميع  والسيارة  الذكي،  والهاتف  الكمبيوتر 
األجهزة اإللكترونية األخرى.

تصاعدت  وقت  في  التصريحات،  هذه  وتأتي 
في  وتايوان  الصين  بين  التوترات  حدة  فيه 
األيام األخيرة، مع زيارة رئيسة مجلس النواب 

األمريكي، نانسي بيلوسي، للجزيرة.
منتصرين،  تجلب  ال  »الحرب  ليو:  وقال 

الجميع خاسرون«.
وقارن ليو أي نزاع محتمل في تايوان بالهجوم 
الروسي على أوكرانيا، قائالً: إنه في حين أن 
النزاعين مختلفان تماماً، فإن التأثير االقتصادي 

على الدول األخرى سيكون مماثالً.
وبحلول عام 2020، كانت تايوان هي الرائدة 
عبر  العالمية،  الموصالت  أشباه  صناعة  في 
من  أكثر  تمثل  التي  TSMC وحدها،  شركة 
50% من السوق العالمية، وفقا لموقع »فوكس 

تايوان«.
للحوسبة  عالمي  مركز  هي  وتايوان 
واالتصاالت وإدارة البيانات، ولديها مجموعة 

في  العاملة  )سيرفرات(  الكبيرة  الخوادم  من 
في  غوغل  بيانات  مركز  أن  ويعتقد  البالد. 
في  األكبر  هو   )Changhua( »شانغوا« 
كابالت  بشبكة  جيدا  تايوان  وترتبط  آسيا. 
البحر،  العالمية تحت سطح  األلياف الضوئية 

وفقاً لموقع »آسيا تايمز«.
من  المائة  في   70 حوالي  الصادرات  وتمثل 
ومنتجات  تايوان،  في  المحلي  الناتج  إجمالي 
اإللكترونيات  هي:  الرئيسية  الصادرات 
المعلومات  تقنية  منتجات   ،)%33.1(
والبصرية  السمعية  والمنتجات  واالتصاالت 

 ،)%8.8( األساسية  المعادن   ،)%10.8(
اآلالت   ،)%7.1( والمطاط  البالستيك 
)7.5%(، وفقا لموقع »تريدنغ إكونوميكس«.

مليار   447.6 قيمته  ما  تايوان  وشحنت 
جميع  إلى  البضائع  من  أميركي  دوالر 
لموقع  وفقاً   ،2021 عام  في  العالم  أنحاء 
أبرز  عدد  الذي   ،»worldstopexports«

عشر صادرات في تايوان، ومنها:
مليار   219.3 الكهربائية:  والمعدات  اآلالت 
دوالر أميركي )49% من إجمالي الصادرات(.
مليار   57.6 وكمبيوتر:  إلكترونية  أجهزة 

دوالر )%12.9(.
آلالت  رئيسياً  منتجاً  أيضاً  تايوان  وتعتبر 
ومعدات الرياضة واللياقة البدنية، وهي رائدة 
عالمياً في صناعة معدات الغولف حيث يتركز 
80% من اإلنتاج العالمي فيها، وفقاً لـ«تايوان 

نيوز« و«سي دبليو« )مجلة كومنويلث(.
وكاالت


