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للنشر والتوزيع
للكومينــــات: مؤسسة روناهي مواطنــــون ورؤســــاء مشتركــــون 

نؤيد محاسبة العمالء وإنزال أقصى العقوبات بهم
أبناء مقاطعة كوباني يلّبون 

نداء اإلدارة الذاتية عبر 
تنظيم أنفسهم وفق مبادئ 

حرب الشعب الثورية

الجهاد الجريح الذي يكافح للوصول للدوري 
بجانب عفرين  الممتاز منذ سنوات سيلعب 
الممتاز  الدوري  من  هبط  الذي  الحزين 
الموسم الماضي إلى دوري الدرجة األولى، 
في مجموعة واحدة ضمن منافسات دوري 
الدرجة األولى للرجال بكرة القدم موسم 

2022ـ 2023...«10

الذاتية  اإلدارة  نداء  كوباني  مقاطعة  أبناء  لّبى 
أرجاء  المعلنة في  الطوارئ  اإلعالن عن حالة  في 
شمال وشرق سوريا، استعدادًا لمجابهة الهجمات 
التركية على المنطقة، عبر افتتاحها لدورات تعليم 
اإلسعافات األولية، وطريقة استخدام السالح...«3 

أّكد مواطنون ورؤساء مشتركون للكومينات على تأييدهم لعملية القسم التي أطلقتها 
قوات سوريا الديمقراطية ضد جواسيس وعمالء االحتالل التركي، وقالوا: “سنخرج الخونة 
من بيننا بكل قوتنا”، مؤكدين على ضرورة أن يتم محاسبتهم من ِقبل عوائل الشهداء...«4

من خالل عملها الخاص تواجه كفوكة ظاهر األزمة االقتصادية

مدرسة في دبي لتعليم ركوب اإلبل

من  أساسي  كجزء  الزراعة  النساء  ترى 
وعلى  بها،  بدأن  من  أول  ألنهن  حياتهن 
الرغم من صعوبتها، لكنهن يطورَن الزراعة 
بشغف، حيث أصبحت الزراعة صعبة للغاية 
في مناطق شمال وشرق سوريا بسبب نقص 
المياه، ال سيما مياه نهر الخابور الذي قُطع من 

قبل االحتالل التركي.
تطوير  على  مصممات  القرى  نساء  لكن 
وتنمية الزراعة وإعالة أسرهن، إحدى هؤالء 
في  تعيش  التي  ظاهر،  كفوكة  هي  النساء 
حيث  تمر،  تل  لناحية  التابعة  نجمة  تل  قرية 
زرعت وهي في الستين من عمرها بستان من 
الخضروات إلنقاذ منزلها وأسرتها من األزمة 
االقتصادية، وهي تعمل دائماً في البستان تحت 

حرارة الشمس.

»الزراعة جزء من حيايت«

وجدت  طفولتها  منذ  أنها  ظاهر  كفوكة  قالت 
في  دائماً  »كنت  الزراعة:  في  تعمل  نفسها 

ذلك  في  طفولتي،  منذ  والبساتين  الحقول 
الوقت كان الجميع يعمل في الزراعة، تعلمنا 
القطن وبساتين الخضروات وزراعة  زراعة 
الزراعة،  عن  التخلي  أستطيع  ال  األشجار، 
الزراعة  تطوير  اإلمكانات  بكل  أحاول  لذلك 
الشخص  يتجول  عندما  منها،  العيش  وكسب 
بين المزروعات يشعر بالراحة واالسترخاء، 
بستاني  إلى  أذهب  بالملل،  أشعر  وعندما 

وأعمل هناك«.
الخضروات،  بستان  »إنشاء  إن:  وبينت 
يتطلب الكثير من العمل، عندما أزرع، أحرث 
األرض بالمحراث والمجرفة وأجهزها وأقّسم 
نوع  أزرع  قسم  كل  وفي  أقسام  إلى  أرضي 
والباذنجان  البندورة  مثل  الخضروات،  من 
والذرة  والقثاء  والخيار  والملوخية  والفلفل 
بالبذور،  شيء  كل  أزرع  والكوسا،  والبامية 
ما عدا البندورة والباذنجان والفلفل أحتاج إلى 
إلى  تحتاج  الزراعة  بعد  لزراعتها،  مشاتل 
الماء والمبيدات حتى ال تقضي عليها الديدان، 
فمنذ  جداً  صعبة  اآلن  أصبحت  سقايتها  لكن 
بداية الحرب، قطع االحتالل التركي مياه نهر 

الخابور، وهذا هو سبب عدم تمكن المزارعين 
من زراعة محاصيل مثل القطن والقمح«.

منذ  الخابور  نهر  مياه  نَر  »لم  وأضافت: 
ماء  بئر  حفر  إلى  اضطررنا  لذلك  سنوات، 
بساتيننا وإعالة  لنتمكن من زراعة  بنا  خاص 
المرأة، ألن  بها هي  أسرنا، فمن يعمل ويهتم 
المرأة هي أكثر من يتحّمل أصعب الظروف 
كحرارة الشمس في الصيف والبرد في الشتاء، 

والمرأة هي من يعيل األسرة«. 
 

»التنمية الزراعية الحل األمثل«

ولفتت كفوكة ظاهر إلى العمل وأهمية التنمية 
جداً  مهمة  الزراعية  »التنمية  الزراعية: 
الحساسة  المرحلة  هذه  في  خاصةً  للجميع، 
للحصار،  ونتعرض  الحرب  فيها  تدور  التي 
اآلن هناك أزمة اقتصادية، وحتى نتمكن من 
إنقاذ أنفسنا منها، نحتاج أن نعتني بأنفسنا وأال 
أجل  من  نعمل  لم  إذا  أحد.  من  العون  ننتظر 
أنفسنا، فلن ينقذنا أحد. اليوم، يوفر هذا البستان 

قوت أسرتي، وأصنع طعامي من منتجاته كما 
سأقوم بتجفيفها وتخزينها لفصل الشتاء، حيث 
شيء  كل  في  االحتياطات  اتخاذ  إلى  نحتاج 
جداً  الصعب  من  بالطبع،  جيدة.  حياة  لنعيش 
بالنسبة لي وفي سني هذا أن أزرع بستان، لكن 
أطفالي،  مثل  بستاني  عنه.  التخلي  يمكنني  ال 
عندما عملت فيه تعبت كثيراً، لكن اآلن عندما 

التعب.  هذا  نسيت  وعائلتي،  أنا  منه  استفدت 
أيضاً،  بستاني  المحاصيل من  ببيع  أقوم  اآلن 
رزقي  بها  أكسب  التي  الطريقة  هي  وهذه 
وأعيل أسرتي. األرض تمنحنا وتعطينا بقدر 

ما نمنحها من عمل وجهد«.
وكالة أنباء املرأة

دبي  في  رسمياً  طابعاً  اإلبل  ركوب  يكتسب 
في  مرخصة  مدرسة  أول  افتتاح  بعد  اآلن، 
على  والتدريب  للتعليم  مخصصة  اإلمارات 

هذه التسلية الشعبية.
القرن  حتى  الممارسة  هذه  أثر  اقتفاء  ويمكن 
الذي  األمر  اإلمارات،  في  الميالدي  السابع 
يجعلها جزءاً من التراث الثقافي للدولة، ورغم 
مرخصة  مدرسة  سوى  اليوم  توجد  ال  ذلك 

واحدة فقط لتدريس هذه الرياضة.
ركوب  سئمت  إنها  كروكنبرجر  ليندا  وقالت 
دفعها  مما   2021 عام  في  بمفردها  الِجمال 
الصحراء  في  اإلبل  ركوب  مركز  الفتتاح 
مؤسس  شريك  مجرد  ليست  أنها  إذ  العربية، 
في  مدربة  أيضاً  ولكنها  محلي،  شريك  مع 

المدرسة.

أماكن  »هناك  األلمانية:  المدربة  وأضافت 
العادة مثل  تقدم في  لكنها ال  للركوب،  أخرى 
اتخذنا  الحيوان،  مع  المتعمقة  التجربة  هذه 
واحد،  يوم  في  كيلومتراً   50 لمسافة  مساراً 
نركب الخيل طوال الليل ونُخيّم في الصحراء 

أو نركب في سباقات قصيرة«.
بشعبية  الهجن  مهرجانات  تحظى  األيام  هذه 
الهجن من  سباقات  وتُعد  اإلمارات،  دولة  في 
قيمة  وتصل  الضخمة،  التجارية  األعمال 
مئات  إلى  السباقات  ألكبر  المالية  الجوائز 

اآلالف من الدوالرات
 20 بُعد  على   2021 في  المدرسة  وتأسست 
كيلومتراً )12 ميالً( بقليل من دبي، على أعتاب 
صحراء المرموم في مستوطنة زراعية تسمى 
الليسيلي، في هذه المنطقة المحافظة اجتماعياً، 
نساء  رؤية  المألوف  غير  من  إنه  ليندا  تقول 

يسرن في الشوارع، وقبل افتتاح المدرسة، لم 
تكن النساء هنا يركبن اإلبل مطلقاً.

عدد النساء أكرث

منتظماً،  راكباً   30 اآلن  المدرسة  وتضم 
ليندا:  وأوضحت  النساء،  من  غالبيتهم 
وجه  على  النساء  نستهدف  لم  البداية،  »في 
لكوني  »نظراً  أضافت:  ثم  الخصوص«، 
امرأة، وجزء من المدرسة، اعتقد األشخاص 
أن األمر فريد من نوعه، ما جذب الكثير من 

االهتمام«.
وقالت مدربة ركوب اإلبل، التي وصفت هذه 
الحيوانات بأنها »عمالقة طيبون«، إنها تشعر 

بالفخر في كل مرة تركب فيها الجمل.
فإن  الحقيقة،  في  إلي،  »بالنسبة  وأضافت: 
تواصل مع  لديك  يكون  أن  الرائع هو  الشيء 
الجمل، وأن تفهمه، وأن تكّون فريقاً معه عند 
لكي  )اإلبل(  إليه  تحتاج  لما  وتنتبه  الركوب، 
ما  تفهم  حتى  لها  تقديمه  يمكنني  وما  تفهمني 

يجري«.
فيها  التي ترى  األولى  المرة  وكانت هذه هي 
جمالً  نيوزيلندا،  من  القادمة  أومالي،  ميشيل 
غمار  تخوض  أن  وقررت  اإلطالق،  على 
تجربة تعلم ركوب الجمال مع أطفالها الصغار.
ومنذ آالف السنين، كانت شبه الجزيرة العربية 
ًللنقل  تاريخيا  تستخدم  وكانت  لإلبل،  موطناً 
والطعام، وفي الوقت الحاضر أصبحت اإلبل 
بجوائز  اإلمارات  في  الهجن  بسباقات  تشتهر 

تصل إلى اآلالف من الدوالرات.
وقال عبيد الفالسي المالك والمؤسس المشارك 
النساء  أعداد  في  زيادة  هناك  إن  المركز  في 
الالئي يتعلمن ركوب اإلبل، واصفاً ذلك بأنه 
مصدر فخر للمركز وأنه شيء فاق التوقعات.
الهجن  مهرجانات  تحظى  األيام  هذه  وفي 
سباقات  وتُعد  اإلمارات،  دولة  في  بشعبية 
الهجن من األعمال التجارية الضخمة، وتصل 
قيمة الجوائز المالية ألكبر السباقات إلى مئات 

اآلالف من الدوالرات.
وكاالت

زاد حجم تجويف أرضي، ظهر في تشيلي 
في 30 تموز الماضي، إلى مثليه حتى بلغ 
قطره 50 متراً وعمقه 200 متر، مما دفع 
المسؤولين إلى طلب التوقف عن العمل في 

منجم نحاس قريب.
وقالت الهيئة الوطنية للجيولوجيا والتعدين 
الشهر  من  السادس  في  متأخرة  ساعة  في 
الجاري، إنها ال تزال تحقق في ظهور هذا 
ألكاباروسا،  منجم  من  بالقرب  التجويف 
الكندية  مايننج  لوندين  شركة  تديره  الذي 
شمالي  كيلومتراً   665 نحو  بعد  على 

سانتياغو.
باإلضافة إلى األمر بوقف جميع األعمال، 
قالت هيئة الجيولوجيا والتعدين إنها بدأت 
تقدم  أن  دون  عقوبات«،  فرض  »عملية 

تفاصيل عما سيشمله هذا اإلجراء.
األسبوع  ذكرت  قد  لوندين  شركة  وكانت 
يؤثر  ال  األرضي  التجويف  أن  الماضي 
على العمال، أو أي فرد في منطقة المنجم 

وأنها تعمل على تحديد سبب ظهوره.
األرضي  التجويف  ظهور  بداية  وفي 
بالقرب من بلدة تييرا أماريال بلغ عرضه 
في  المياه  مشاهدة  وأمكن  متراً   25 نحو 

قاعه.
إنها  والتعدين  الجيولوجيا  هيئة  وقالت 
وضعت مضخات لسحب المياه من المنجم، 
وستفحص في األيام القليلة المقبلة غرفاً به 
تحت األرض للكشف عما إن كان قد شهد 

إفراطاً في عمليات االستخراج منه.

تجويف غامض في األرض في 
تشيلي يتسع بشكٍل كبير وسريع

االستيطاني..  تنفيذًا لمخططه 
المحتل التركي يغّير ديمغرافية 

المحتلة  المناطق 

الجهاد وعفرين بمجموعة واحدة في الدوري السوري

جرائم متكررة بحق عالم 
المرأة الرقيق مردُّه 

السلطة الذكورية وتأييد 
لها المجتمع 

أعادت الجرائم األخيرة بحق النساء خالل 
الفترة الفائتة، في دول مختلفة من الشرق 
األوسط، الجدل بشأن مكانة المرأة في 
هذه المجتمعات، فمتى ستنتهي هذه 
الجرائم، التي تقع ضحيتها المرأة؟ وهل 
ستبقى المهمش األول واألخير بمجتمع 

يقوده الفكر الذكوري؟..«2 

انخفاض منسوب المياه 
في ممر أوروبي رئيسي 

يهدد بوقف حركة 
التجارية الشحن 

نهر  أن  من  األلمانية،  السلطات  حذرت 
المائية  الممرات  أحد  وهو  الراين، 
الرئيسية في أوروبا، على بعد أيام فقط 
من إغالقه أمام حركة الشحن التجارية، 
بسبب مستويات المياه المنخفضة للغاية 

الناجمة عن الجفاف...«7

تكريم الفنانة الراحلة 
زليخة وتثمين التراث 

الشاوي«...«9 الموسيقي« 
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لدغة العقرب.. األعراض والعالج

فوائد المانجو الصحية الرائعة

إن كنت تعاني من االمساك.. تعّرف على عدة طرق تساعدك على التخلص منه

تعد لدغة العقرب مؤلمة جدًا على الرغم من 
عدم تهديدها لحياة اإلنسان.

أبرز أعراض لدغة العقرب

لدغة  أعراض  ألبرز  توضيح  اآلتي  في 
العقرب:

1ـ أعراض لدغة العقرب الخفيفة:
ناتجة  العقرب  لدغة  أعراض  معظم  تكون 
عن ردود فعل تجاه اللدغة، إذ تشكل أقل من 
10% من كل اللدغات أعراًضا شديدةً وعادةً 
تستمر األعراض لمدة 24 ساعة فقط، وتشمل 

أعراض لدغة العقرب الخفيفة ما يأتي: 
ـ وخز، أو ألم، أو تنميل في مكان اللدغة. 

ـ تورم محدود، ويمكن أن يكون معدوم.
ـ احمرار الجلد.

ـ ألم شديد.
ـ دفء مكان لدغة العقرب. 

ـ تنميل ووخز ينتقل إلى الذراع أو الساق. 
2ـ أعراض لدغة العقرب الشديدة:

أما في حال حدوث أعراض خطيرة فتتطور 
في غضون 2-3 ساعات من اللدغة، وتحدث 

بسبب انتشار السُّم إلى باقي أنحاء الجسم.
تشمل أعراض لدغة العقرب الخطيرة ما يأتي:

ـ صعوبة في التنفس. 
ـ تعرق شديد.

ـ غثيان.
ـ استفراغ وتقيؤ. 

ـ ارتفاع ضغط الدم. 
ـ تسارع في نبضات القلب أو عدم انتظامها.

ـ ارتعاش وتشنج العضالت. 
سيالن اللعاب. 

والرقبة  الرأس  في  عادية  غير  حركات  ـ 
والعينين.

ـ رؤية ضبابية.
ـ كالم غير واضح وصعوبة في البلع. 

كما يمكن أن يُصاب األشخاص الذين تعّرضوا 
للدغة العقرب من قبل بالصدمة التأقية، وتُعد 
لتهديد  وكافية  جدًا  شديدة  الحساسيّة  تفاعالت 
الفعل  رد  أعراض  وتشمل  المصاب،  حياة 
ما  التأقية  بالصدمة  يعرف  ما  أو  التّحسُّسي 

يأتي:
ـ االستفراغ والتقيؤ. 

ـ الغثيان. 
ـ الطفح. 

ـ صعوبة التّنفس.

مضاعفات لدغة العقرب

تهدد  ال  العقرب  لدغة  أن  من  الرغم  على 
غار وكبار الّسن  الحياة، ولكن يُعد األطفال الّصِ
الفئة األكثر عرًضة لإلصابة بمضاعفات  هم 

خطيرة. 
على الرغم من عدم اإلبالغ عن وفاة ناتجة من 
لدغة عقرب منذ ما يُقارب 50 عاًما، إاّل أنّه 
من الممكن حدوث مضاعفات خطيرة جدًا إذا 

عانى الشخص من ما يأتي:

ـ ارتفاع درجة حرارة الجسم.
ـ فشل العديد من أجهزة الجسم.

ـ الوذمة الرئوية.
ـ انحالل الربيدات الذي يحدث عند تلف أنسجة 

العضالت وخروج بروتين الميوغلوبين.

ماذا يجب أن تفعل يف حال 
التعرُّض للدغة العقرب؟

األمراض  على  السيطرة  مركز  يُوصي 
اآلتية  الخطوات  البالغون  يتخذ  بأن   )CDC(

ضوا للدغة العقرب: إذا تعرَّ
م  مقدِّ أو  السُّموم  مراقبة  بمركز  االتصال  ـ 
اإلرشادات  على  للحصول  الطبية  الرعاية 

والنصائح.
ـ وضع الثلج على مكان اللدغة لتخفيف األلم 

م. والتّورُّ
ـ محاولة إبقاء المصاب هادئًا.

ـ تناول مسكنات األلم، مثل: األيبوبروفين.
العقرب  للدغة  األطفال  ض  تعرُّ حال  في  أما 
على  اعتمادًا  التصرف  الوالدان  على  فيجب 
الطبيب  وتبليغ  للدغة،  األطفال  فعل  ردة 

للحصول على الّرعاية الطبية الفورية.

عالج لدغة العقرب

ال تحتاج أغلب اللدغات إلى عالج طبي على 
الرغم من الحاجة لتلقي الرعاية في المستشفى 

إذا كانت األعراض شديدة.
يُعطى األطفال والبالغين الذين لديهم أعراض 
تفاقم  لمنع  العقرب  سم  مضادات  حادة 

األعراض.

ولها  اللذيذ  بطعمها  المانجو  فاكهة  تتميز 
لجسمك.  المهمة  الصحية  الفوائد  من  العديد 
طعمها  إلى  باإلضافة  العظيمة  المانجو  فوائد 
عرش  على  ملكة  منها  جعل  اللذيذ  الحلو 
الفواكه، وأُطِلق عليها لقب ملكة الفواكه فهي 
الغذائية  والمواد  العناصر  من  بالعديد  غنية 
الضرورية للحفاظ على الصحة من فيتامينات 

ومعادن ومضادات أكسدة.

فوائد املانجو

الغنية  االستوائية  الفواكه  من  المانجو  تعد 
القدم  منذ  تشتهر  مما جعلها  الغذائية  باأللياف 
الجهاز  مشكالت  وعالج  المعدة،  تهدئة  في 
الهضمي واإلمساك، وعالج مشكالت القولون 
التي  المانجو  فوائد  أهم  والبواسير،  العصبي 

تعود على الصحة في ما يأتي:
1ـ غنية بالفيتامينات والمعادن:

الفيتامينات  من  العديد  المانجو  تحوي 
والنحاس،  بالبوتاسيوم،  غنية  فهي  والمعادن، 
هـ،  وفيتامين  ج،  فيتامين  ب6،  وفيتامين 
الفوليك،  وحمض  أ،  وفيتامين  ك،  وفيتامين 

والنايسين وغيرها العديد.

2ـ السيطرة على ضغط الدم:
حيث  بالبوتاسيوم،  غني  مصدر  المانجو  تعد 
أن كل 100غرام من المانجو يحتوي على ما 
ال  وما  البوتاسيوم  من  مليغرام   156 يقارب 

يتجاوز 2 مليغرام من الصوديوم.
في  السوائل  لموازنة  جدًا  مهم  والبوتاسيوم 
الجسم، ويساعد في الحفاظ على انتظام ضربات 
والسيالت  اإلشارات  إرسال  وتنظيم  القلب، 
العصبية، ومهم النقباض العضالت، وبالتأكيد 
معروف بدوره الكبير في المساعدة على تقليل 

ضغط الدم.
3ـ تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

احتواء فاكهة المانجو على األلياف يجعل لها 
الهضمي،  الجهاز  عمل  تنظيم  في  كبير  دور 
وجد  كما  والبواسير،  االمساك  من  والوقاية 
تهدئة  على  تساعد  أنزيمات  المانجو  في 
المعدة واألمعاء. ومن المعروف بأن األلياف 
السيطرة على مستويات  لها دور في  الغذائية 
الكوليسترول في الجسم وخفضها، مما يجعل 
والشرايين  القلب  صحة  تعزيز  في  دور  لها 

أيًضا.
4ـ مفيدة لصحة الجلد والعيون:

الجلد  صحة  على  تعود  عديدة  فوائد  للمانجو 
والعيون، وهذا يعود إلى كون المانجو مصدر 

واأللفا  كاروتين،  وبيتا  أ،  لفيتامين  ممتاز 
كاروتين، والفالفونيدات. ومن المعروف دور 
قوية  أكسدة  كمضادات  ومشتقاته  أ  فيتامين 
ومهمة  الجسم،  في  الحرة  الجذور  تحارب 
والوقاية  والعيون،  الجلد  صحة  على  للحفاظ 

من عالمات الشيخوخة والتجاعيد.
5ـ الوقاية من السرطانات: 

من  بالعديد  جدًا  غنية  المانجو  فاكهة  تعد 
مضادات األكسدة القوية ومركبات الفالفينويد، 
في  دور  لها  وجد  والتي  البوليفينول،  مثل: 
الوقاية من سرطان الثدي وسرطان القولون، 
من  الوقاية  في  دور  لها  التي  والكاروتينات 

سرطانات الرئة وسرطانات الفم.
6ـ مفيدة لحميات زيادة الوزن:

تعد المانجو نوًعا ما عالية بالسعرات الحرارية 
بحيث أن كل 100 غرام منها تحتوي على ما 
يقارب 60 سعره حرارية، وهذا ما قد يجعلها 

نوًعا ما مفيدة في حميات زيادة الوزن.
لكن يجدر بالذكر أنه بينت دراسة قدرة المانجو 
المجففة على خفض مستويات السكر في الدم 

لدى األشخاص المصابين بالسمنة.

محاذير تناول املانجو

بأن  الذكر  يجدر  المانجو  فوائد  معرفتك  بعد 
قد  لكن  لالستخدام،  جدًا  آمنة  المانجو  فاكهة 
المانجو  حساسية  من  الناس  بعض  يصاب 

التي  الكيميائية  المركبات  بعض  تأثير  بسبب 
شدة  وتختلف  البعض،  لدى  سامة  تكون  قد 

الحساسية بين األفراد.

اإلمساك  من  يعانون  األشخاص  من  الكثير 
تناول  يطيقون حتى  ال  يجعلهم  مستمر  بشكل 
تعاني  كنت  إذا  األطعمة،  من  كثيرة  أنواع 
عالج  طرق  على  معنا  تعرف  اإلمساك  من 

االمساك المختلفة ونصائح هامة للوقاية منه
األمعاء  حركة  تصبح  عندما  اإلمساك  يحدث 
الفترة  أن  المعروف  فمن  قليلة،  أو  صعبة 
الزمنية الطبيعية بين حركات األمعاء تختلف 
فبعض  آلخر،  شخص  من  واسع  نطاق  على 
األشخاص لديهم حركات لألمعاء ثالث مرات 
أسبوعياً،  فقط  مرتان  أو  مرة  وآخرون  يومياً 
وعند مرور ثالثة أيام بدون أي حركة لألمعاء 
أيام  ثالثة  بعد  ألنه  طويالً،  وقتاً  يعد  هذا  فإن 
يصبح البراز أكثر صالبة مما يصعب تمريره

أسباب اإلمساك

مفتاح  تعد  المختلفة  اإلمساك  أسباب  معرفة 
بسبب  عادةً  اإلمساك  يحدث  حيث  العالج، 
وأسباب  األمعاء،  وظيفة  في  اضطراب 

اإلمساك الشائعة تتضمن ما يلي:
على  تحتوي  ال  التي  األطعمة  تناول  عدم  ـ 
قليلة،  فضالت  عنها  ينتج  وبالتالي  األلياف، 

كاللحوم ومعظم أنواع األرز.
البراز  تصلب  تسبب  التي  األطعمة  تناول  ـ 

كالجبن.
ـ قلة تناول السوائل.

تسبب  أن  يمكن  التي  األدوية  بعض  تناول  ـ 
اإلمساك كآثار جانبية.

ـ اإلصابة بمتالزمة القولون العصبي.
ـ ضعف عضالت القولون خاصة مع المرضى 

طريحي الفراش.
ـ تغير بعض العادات مثل كبح التبرز لسبب أو 

آخر، أو بعد اإلقالع عن التدخين.
الغدة  خلل  مثل  الوظائف،  بعض  في  خلل  ـ 

نقص  أو  زيادة  السكري،  مرض  الدرقية، 
الكالسيوم في الدم.

ـ قلة الحركة والخمول وعدم ممارسة أنشطة 
رياضية.

ـ القلق والتوتر النفسي.
ـ األشهر األخيرة من الحمل قد تسبب اإلمساك 

للحامل.
ـ بعد اإلصابة باإلسهال.
ـ اثناء اإلصابة بالحمى.

ـ اإلفراط في استخدام الملينات.
الشلل  مثل مرض  الحادة  العصبية  الحاالت  ـ 

الرعاش والتصلب المتعدد.
المشاكل  بعض  العضوية  اإلمساك  أسباب 
العضوية غير الشائعة والتي قد تسبب اإلمساك 

تشمل:
ـ ضيق أو انسداد األمعاء بسبب أورام خبيثة 

أو حميدة.
أو  الناسور  أو  الشرجي  الشرخ  بـ  اإلصابة  ـ 

البواسير.
ـ سقوط أو فتق الشرج )المستقيم(.

ـ الزائدة الدودية.
ـ التهاب المرارة.

لذلك عند استمرار اإلمساك لفترة من الوقت، 
يجب عليك الذهاب للطبيب الذي سيطلب منك 

عدة فحوصات تشمل:
ـ اختبارات الدم لمعرفة توازن الهرمونات

ـ األشعة بصبغة الباريوم
ـ منظار القولون.

جرائم متكررة بحق عالم المرأة الرقيق مردُّه السلطة 
الذكورية وتأييد المجتمع لها

الزواج العرفي في إدلب.. زوجات وأطفال بال حقوق

إعداد/ دعاء يوسف 

خالل  النساء  بحق  األخيرة  الجرائم  أعادت 
الشرق  من  مختلفة  دول  في  الفائتة،  الفترة 
هذه  في  المرأة  مكانة  بشأن  الجدل  األوسط، 
المجتمعات، فمتى ستنتهي هذه الجرائم، التي 
المهمش  ستبقى  وهل  المرأة؟  ضحيتها  تقع 
األول واألخير بمجتمع يقوده الفكر الذكوري؟ 
ال وطَن ُحّر دون نساٍء أحرار! ولكن لألسف 
العربي  وطننا  في  اليوم  حتى  النساء  أن  يبدو 
ُمجتمع  ضحية  يقعن  بل  الحرية،  يمتلكن  ال 
حياة  بإنهاء  الحق  يملك  أنه  يظن  ذكوري، 

النساء بطعنة سكين، أو طلقة رصاص!
في  فتاة  أو  امرأة،  تقتل  أن  يوم دون  يمر  فال 
تحت  شتى  ألسباب  العربية،  البلدان  إحدى 

خيمة العادات والتقاليد البالية. 
فادحة  بل  المرأة،  على  تقع  ظالمة  ممارسات 
يودي  أصبح  الظلم  هذا  أن  حيث  ظلمها،  في 
بحياة الكثير من الفتيات الصغيرات والنساء... 
فمنهن قد يصبن بعاهات دائمة، أو يتحولن إلى 

ضحايا قتل في وضح النهار.
يجد  ال  السواد،  البالغ  الذكوري  المشهد  هذا 
رادعاً عرفياً، أو قانونياً يحد من تغوله البشع، 
وشراسته، بحيث أنه صار يملك آليات دفاعية، 

يستحيل معها تقويضه، أو االنتصار عليه.  

التعّدي املريض للمرأة، عدالة 
أم جرمية؟

إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 
بحق  المباح  القتل  أشكال  أحد  وبكثرة  ينتشر 
اسم  تحت  بالقتل  يُعرف  ما  وهو  المرأة، 

الشرف، أو قتل رجل امرأة أو فتاة من العائلة 
الذي  العار،  من  شرفها  على  الحفاظ  بدعوى 

لحق بها كما يدعون.
وعند الحديث عن الجرائم، التي تقع ضحيتها 
المرأة؛ تكون الضحية، منى الحيدري عنواناً 
لذلك، وهي فتاة إيرانية ذات سبعة عشر عاماً 
قتلت على يد زوجها، الذي يدعى »سجاد 21 
بفعلته  مزهواً  رأسها  حامالً  فيتجول  عاما« 
الذبح  عملية  في  ساعده  قد  وكان  الرعناء، 
تم  مصّور،  شريط  في  ذلك  ظهر  ولقد  أخاه، 
في  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  تداوله 
الجاني  ويتفاخر   ،2022 شباط  من  الخامس 
بفعلته، وهذا إن دّل على شيء، فإنه يدل على 
بإشهار  اكتراثه  وعدم  بجريمته،  القاتل  فخر 

فعلته على المأل.   
لها  تتعرض  التي  والظلم،  القتل  وحكايات 
كل  وخلف  الرجل،  يحكمها  قلعة  هو  المرأة 
باب من أبوابها حكاية تحمل ألف جرح خبئ 
مأساتهن  أن  الكثيرات  فتعتقد  للعلن،  أو ظهر 
شارفت على النهاية بعد الطالق، ولكن لم يكن 
الحظ حليف الكل، كما حدث مع الطفلة اليمنية 
الثانية  في  تزوجت  شريان،  حسين  العنود 
أن  عشرة من عمرها فعوملت كالعبدة، وبعد 
خرجت من أقفاص زنزانتها، هاجمها طليقها 
باألسيد بعد أربع سنوات انتقاماً، ففقدت عينها 
الثالثة  الدرجة  اليسرى، وتصاب بحروق من 

والرابعة.
 وروت العنود التي تبلغ من العمر 19 عاماً 
برس،  فرانس  لوكالة  صنعاء،  من  قصتها 
في شهادة نادرة، وقالت: »شدني من شعري 
كان  بينما  يضحك  كان  علّي،  األسيد  وسكب 
يسكب األسيد، لم أستطع أن أفعل شيئاً إال أن 

أغمض عينّي«.
هذا دون أن نضيف إلى أن ثمة كثيراً من جثث 
وهنَّ  عليهن،  يُعثر  مقتوالت  وفتيات،  نساء 

مرميات في أنهر ومستنقعات أو بين األدغال 
ُطعّن  أو  ذُبحن  الهوية،  العراء مجهوالت  في 
إعدام  لعمليات  تعّرضن  أو  مفرطة،  بقسوة 
وتقاليد  بعادات  تتعلق  ألسباب  ربما  وحشية، 
وظنون  ُشبهات  على  تقوم  وعشائرية  قبلية، 
للتخلص من زوجة  أو كذريعة  أحيانا كثيرة، 
فربما  أصالً!  أساس  بال  ُشبهة  أساس  على 
أخالقياً،  وعبئاً  عيباً  يشكل  أخذ  وجودها  أن 
الدوام  على  باالنتهاك  مهدد  شرف  وهشاشة 

عند هؤالء البعض.

جرائم قتل متواصلة

السنة،  هذه  من  حزيران  من  العشرين  وفي 
حالة  فسجلت  تفتح  القتل  ملفات جرائم  عادت 
قتل جديدة، فكانت الطالبة نيرة أشرف البالغة 
والتي  لذلك،  ضحية  عاماً   21 العمر  من 

ذُبحت أمام باب كليتها من قبل شاب، رفضت 
االقتران به.

فقد  رشيد،  إيمان  أيام  عدة  بعد  بها  لتلحق 
ست  بإطالق  قتلها،  على  الشابة  زميل  أقدم 
رصاصات، كانت كفيلة بإنهاء حياتها، وكأنه 
أخذ من قاتل نيرة أشرف »محمد عادل« قدوة 

له، فسولت له نفسه، أنه من حقه أيضاً قتلها.
مشابهة،  جريمة  وقعت  أيضاً  اإلمارات  وفي 
طعنة   15 توجيه  على  رجل  أقدم  عندما 
فلسطينية  أصول  من  العشرينية  لزوجته 
أردنية، وتدعى لبنى منصور، داخل سيارتها، 
خلفية  على  حزيران،   25 في  قتيلة  وأرداها 

دعوى رفعتها لطلب الطالق منه. 
فلسطينية  فتاة  بمدة  بعدها  قتلت  وقد  كما 
في  من عمرها،  ربيعاً  ذات عشرين  الجنسية 
حزيران عام 2022، رنين سلعوس رفضت 
فسخ خطوبتها من ابن عمها، والزواج من ابن 

فناء  في  معلقة  هامدة  جثة  فأصبحت  خالتها، 
منزلها.

ضحايا  هّن  ورنين؛  ولبنى،  وإيمان،  نيّرة، 
أعادت  الفتيات  هذه  العربي،  عالمنا  في  جدد 
إلى الواجهة قضايا النساء الُمعنفات، بُمختلف 
العربي  مجتمعنا  أن  لنا  فأظهرن  األشكال، 
مسكون بعقلية ذكورية، تحتاج إلى زمن طويل 
أرض  على  المؤسساتية،  اإلجراءات  من 

الواقع، كي يتم تقويضها، والتخلص منها.

العنجهية املتسلّطة للمجتمع

بالجذر  يرتبط  األخيرة  الجرائم  صدى 
الجندري  الوعي  وهو  للمشكلة،  األساسي 
السائد في المجتمعات العربية، والذي غالباً ما 
يهمش المرأة، ولصالح الذكور؛ ألن المجتمع 
هذه  أتت  فقد  تفاقم  قد  األمر  أن  إال  ذكوري، 
إطالق  أو  بالسكاكين  سواء  علنية  الجرائم 
الناس  من  ومشهد  مرأى  على  الرصاص 

أجمعين.
العام  والسياق  األخيرة،  القتل  حوادث  إذا 
تشير  العربية  المجتمعات  في  المرأة  لوضع 
إلى وضع مرضي عميق، حيث هناك وضع 
المجتمعات يجب معالجته  ال أخالقي في هذه 
إلى  ينظر  ما  غالباً  وشامل،  عميق  نحو  على 
لهذا نشهد  الثانية،  الدرجة  المرأة كإنسانة من 
العديد من جرائم الشرف في هذه المجتمعات، 
أمنها  وتهمش  المرأة،  وجود  تهمش  التي 
اإلنساني، وتجعلها من دون أدنى شك، تعيش 

شكالً من أشكال المواطنة المخطوفة.
شماعة  متى  إلى  هنا  نفسه  يطرح  والسؤال 
الذكورية، ستبقى مسلّطة على أرواح النساء، 

لتبرير جرائمهم ضدهّن؟

تبرم الكثير من واقعات الزواج في إدلب خارج 
»كتاب  بموجب  الشرعية،  المحاكم  إطار 
على  وشهود  دين  رجل  بحضور  الشيخ«، 
الطالق  حال  في  الزوجة  تحصل  وال  العقد، 
على حقها في المهر والنفقة، وتتفاقم المشكلة 
على  يحصلون  ال  الذين  األطفال،  إنجاب  مع 
التعليم،  في  حقهم  ويفقدون  رسمية،  أوراق 

والرعاية الصحية.
إدلب،  مدينة  من  عاماً(   26( األسعد  هيام 
تزوجت بكتاب عرفي من شاب متزوج ولديه 
المحاكم  في  الزواج  يثبت  لم  أطفال،  ثالثة 

المحلية المنتشرة في إدلب؛ لغياب االعتراف 
في  الحقاً  الزواج  بتثبيت  وعدها  لكنه  بها، 
مناطق سيطرة النظام السوري عن طريق أحد 
الوسطاء بحكم أنه مطلوب أمنياً، ومتخلف عن 

االلتحاق بالخدمة االحتياطية.
قرر  األولى،  زوجته  مع  خالفات  وبسبب 
سنة  بعد  األسعد  هيام  عن  االنفصال  الزوج 
أي  يمنحها  أن  دون  زواجهما،  من  واحدة 
رفض  الزواج  بتوثيق  طالبته  وحين  حقوق، 
ذلك  وعن  والتزاماته،  مسؤولياته  من  تهرباً 
تقول: »تحولت إلى ضحية حين اختار زوجي 

زواجنا،  تثبيت  عن  وامتنع  عني،  االنفصال 
والمسكن  والنفقة  المؤخر،  دفع  من  وتنصل 
وحقوقي الواجبة عليه«. مشيرةً أن هذا الزواج 
جراء  واالجتماعي؛  النفسي  األلم  لها  سبب 

نظرات الناس وكالمهم، الذي ال يرحم.
الفتيات  من  بالزواج  الرجال  من  الكثير  يقوم 
زواجهم  ينكرون  ثم  عرفية،  عقود  بموجب 
والشرعية،  القانونية  االلتزامات  من  تهرباً 
واالمتناع عن دفع المعجل، والمؤجل للزوجة 

في حال الطالق.

األطفال ضحية

األتارب  مدينة  من  عاماً(   23( الدبس  روان 
بعشر  يكبرني  رجل  من  »تزوجت  تقول: 
طلبت  أشهر  ستة  من  أقل  وبعد  سنوات، 
ونشوب  السيئة،  معاملته  بسبب  االنفصال؛ 

خالفات كثيرة بيننا«.
المحكمة،  في  مثبت  غير  زواجها  أن  وتؤكد 
وحين أرادت تثبيته اكتشفت أن زوجها أخفى 
مضيفة:  حقوقها،  جميع  من  ليحرمها  العقد 
الحصول  وبات  بالزواج،  االعتراف  »رفض 
على حقوقي المشروعة أمراً صعباً، علماً أنني 
أملك  ال  ألني  محام،  توكيل  على  قادرة  غير 
تكاليف الدعوة، وبالتالي لن أتمكن من تثبيت 

زواجي بطريقة قانونية«.
فرص الزواج القليلة دفعت نوال عرابي )27 
إدلب  بريف  تلمنس،  بلدة  من  النازحة  عاماً( 
الجنوبي إلى مخيم سرمدا شمال إدلب للقبول 
بالزواج العرفي من مرتزق أجنبي، وأثمرت 
بأعمار  طفلين  عن  الموثقة  غير  الزيجة  تلك 
)2ـ4( سنوات، قبل أن يتركها زوجها، ويعود 
ويسجل  الزواج،  يثبت  أن  دون  بالده،  إلى 
العديد  حالياً  تواجه  لذا  اسمه،  على  الطفلين 
تقول:  ذلك  وعن  والمعوقات،  المصاعب  من 
استخراج  من  أتمكن  لم  عنا،  تخليه  »بعد 
ويضمن  نسبهما  تثبت  لطفلّي،  ثبوتية  أوراق 
حقهما مثل بقية األطفال«، مضيفةً: »أوالدي 
ولن  المدرسة،  يدخلوا  لن  لذا  القيد،  مكتومي 
يحصلوا على بطاقات شخصية في المستقبل«.   

ثغرات قانونية

تقول  إدلب  مدينة  من  الدياب  رنا  المحامية 
النساء  »تواجه  وتبعاته:  العرفي  الزواج  عن 
يرغبن  حينما  العقبات  من  الكثير  إدلب  في 
عن  فضالً  الزواج،  تسجيل  قبل  بالطالق 
الطويلة،  الزمنية  والفترة  الكبيرة،  التكاليف 
التي يحتاجها تثبيت الزواج وتحصيل الحقوق، 
رفع  عن  للتخلي  النساء  من  الكثير  يدفع  ما 
الثغرة  هذه  األزواج  ويستغّل  أصالً،  الدعوى 
في  عليهم  يرتب  لن  الطالق  ألن  القانونية؛ 

الغالب أّي التزامات مالية«.
ولفتت إلى أن أهالي إدلب كانوا سابقاً يلجؤون 
السوري،  للنظام  التابعة  الشرعية  للمحاكم 
في  الجدد  المواليد  وتسجيل  الزواج  لتثبيت 
ولكن  المدنية،  واألحوال  النفوس،  سجالت 
بعد  والمحاكم  الرسمية  الدوائر  تلك  إغالق 
فوضى  خلف  المدينة  على  المرتزقة  سيطرة 
مجتمعية، حيث بات الشخص الذي يريد تنظيم 

عقد زواج، مضطراً للسفر إلى مدينة حماة.
وتشير رنا الدياب إلى أن الزواج العرفي غير 
يلزم  المرأة واألطفال، فهو ال  ضامن لحقوق 
والمسؤوليات،  بالنفقات  الغالب  في  الزوج 
ولذلك يتجه الرجال إلى هذا النوع من الزواج 

للتهرب من حقوق الزوجة.
رسمية  وثيقة  يعدّ  ال  الشيخ  كتاب  أن  وتبين 
تسمح بتسجيل األبناء ضمن العائلة، فيتحولون 
وجودهم  لعدم  نظراً  قيد،  مكتومي  إلى  بذلك 
في السجالت الرسمية، وصعوبة إثبات نسبهم 
أو  الزوج، ألسباب مادية،  عند عدم اعتراف 

اقتصادية، أو شخصية.
وكالة أنباء المرأة
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المعلنة في أرجاء شمال وشرق سوريا،  الطوارئ  الذاتية في اإلعالن عن حالة  أبناء مقاطعة كوباني نداء اإلدارة  لّبى  ـ  كوباني/ سالفا أحمد 
استعداداً لمجابهة الهجمات التركية على المنطقة، عبر افتتاحها لدورات تعليم اإلسعافات األولية، وطريقة استخدام السالح. 

أبناء مقاطعة كوباني يلّبون نداء اإلدارة الذاتية عبر 
تنظيم أنفسهم وفق مبادئ حرب الشعب الثورية

نتائج استبيان تظهر رضًى جماهيريًا عن أداء اإلدارة الذاتية، وتكشف 
مكامن الخلل، التي يجب معالجتها

بعد تصعيد جيش االحتالل التركي ومرتزقته، 
وشرق  شمال  على  الغاشمة  هجماته  حدة  من 
تكثيف  مع  وبالتزامن  وجواً،  براً  سوريا، 
على  جديدة  احتاللية  هجمات  بشن  التهديدات 
أعلنت  الهجمات،  هذه  ولمواجهة  المنطقة، 
في  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
الطوارئ  حالة  الفائت،  تموز  من  السادس 
لمجابهة  كلها؛  إمكاناتها  ووضع  العامة، 

التهديدات والهجمات التركية على المنطقة. 
اإلدارة  في  الصحة  هيئة  أصدرت  وعليها 
من  يوم  بعد  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية 
اإلعالن عن حالة الطوارئ العامة في شمال 
وشرق سوريا؛ تحسبا ألي هجوم تركي على 
المواطنين  عبرها  تطالب  تعميماً  المنطقة، 
واالسعافات  تمريض  لدورات  إلخضاع 

األولية بشكل مكثف. 
واستجابةً لنداء اإلدارة الذاتية لحالة الطوارئ، 
بدأ  األولية،  اإلسعافات  لدورات  وااللتحاق 
حرب  مبادئ  وفق  كوباني  مقاطعة  أبناء 
وااللتحاق  أنفسهم،  بتنظيم  الثورية  الشعب 
أنحاء  في  السالح  وتعليم  التمريض،  بدورات 
وأرجاء الكومينات كافة، ومجالس ومؤسسات 
المقاطعة، وذلك لمواجهة تهديدات، وهجمات 

المحتل التركي. 
الفرات  إقليم  في  الصحة  هيئة  أعلنت  فيما 

جاهزيتها التامة في المشافي والمستوصفات، 
ومجالس  والكومينات،  الطبية،  والنقاط 
المقاطعة، الستقبال الراغبين بتعليم اإلسعافات 

األولية. 

التضامن والتكاتف

تعليم  في  للراغبين  التسجيل  أبواب  فتح  وبعد 
التمريض واإلسعافات األولية، تقدم العشرات 
التسجيل  لمراكز  كوباني  مقاطعة  أبناء  من 
األحمر،  والهالل  والحياة،  األمل،  مشفى  في 
ومراكز الكومينات، والمجالس في المقاطعة، 
كل مركزاً  في  المتدّربين  أعداد  والتي وصل 

قرابة أربعين شخصاً. 

ويقول المدرب عبدي العلي القائم على دورات 
التدريب: »إن هذه الدورات أحد ركائز الحرب 
الثورية، التي نعمل عليها؛ لنتمكن من حماية 
مكتسبات ثورتنا وشعبنا من احتالل التركي«. 
وأشار إلى أن الحل الوحيد لمجابهة تهديدات 
وهجمات المحتل التركي: »الحل يكمن بتنظيم 
التي  الطوارئ  لحالة  وتلبية  وشعبنا،  أنفسنا 
أعلنتها اإلدارة الذاتية في شمال وشرق، عملنا 
التعليمية،  المراكز  من  العديد  افتتاح  على 
مقاطعة  في  والتمريض  األولية  لإلسعافات 

كوباني«. 
محمود  سيفين  المتدربة  أكدت  وبدورها 
حالة  في  للتطوع  التامة؛  استعداداتهم  على 
اإلسعاف، وجميع حاالت الطوارئ، عند شن 
هجوم أو عدوان تركي على المنطقة، مناشدة 

والعمل  والتضامن،  بالتكاتف،  المنطقة  أبناء 
وفق أسس الحرب الشعب الثورية. 

الراهنة،  المرحلة  »لتخطي  قائلة:  وأضافت 
ومجابهة هجمات وتهديدات االحتالل التركي 
على المنطقة ضمن مبدأ حرب الشعب الثورية، 
وفي  النضال،  في  والتكاتف  التضامن،  علينا 

المقاومة الراهنة في المنطقة«. 

لثورة  العاشرة  السنوية  الذكرى  مع  بالتزامن 
للدراسات  آفا  مركز روج  أجرى  تموز،   19
واإلدارة  تموز   19 ثورة  حول  استبياناً 
الذاتية، بهدف تعزيز الثقة بين اإلدارة الذاتية، 
التي  الرئيسة،  الهواجس  وتحديد  والمجتمع، 
تواجه المجتمع والوصول إلى مقترحات بنّاءة 

لحلها.
فئة  استهدف  االستبيان  فإن  المركز،  وحسب 
الرئيسة  العمرانية  المراكز  في  »الجامعيين« 
الديمقراطية، حيث  الذاتية  في مناطق اإلدارة 
أعداد  حسب  تناسبياً  االستمارات  توزيع  تم 
الحيّز  السكانية، ضمن  التجّمعات  في  السكان 
الجغرافي للبحث، وقد بلغ عددها 16 مركزاً، 
 200 و   20 بين  تراوح  استمارات  بعدد 
استمارة لكل مركز، كما يلي: )قامشلو 200 
الرقة   – استمارة   150 الحسكة   – استمارة 
100 استمارة – ديرك 50 استمارة – الشدادي 
الزور  دير   – استمارة   50 الحسكة  وجنوب 
50 استمارة – الطبقة 50 استمارة – كوباني 
حلب   – استمارة   50 منبج   – استمارة   50
وشهبا 50 استمارة – المخيمات 50 استمارة 
– عامودا 40 استمارة – رميالن وكركى لكى 
تل   – استمارة   30 درباسية   – استمارة   30
تمر 30 استمارة – تربه سبيى 20 استمارة(؛ 
وذلك في الفترة الزمنية من 18 إلى 23 / 6 

. 2022 /
العامة  النتائج  عرض  قد  المركز  وكان 
خاص  ُكتيّب  ضمن  االستبيان  لمخرجات 
على المشاركين في )ُمنتدى ثورة 19 تموز: 
تم  الذي  واآلفاق(،  والتحديات  اإلنجازات 
 /19 الثالثاء  يوم  بيلسان  منتجع  في  عقده 
العاشرة  الذكرى  بمناسبة   ،2022 تموز/ 
أعضاء  تحدّث  كما  الثورة؛  شرارة  النطالق 
خالل  من  الحضور  إلى  االستبيان  لجنة 
ألعمال  مرافق  كنشاط  وذلك  مقتضب،  بيان 

المنتدى.
من  بالمائة  فإن 80  االستبيان،  نتائج  وحسب 

)باإليجاب(  أجابوا  االستبيان  في  المشاركين 
األمان  بتحقيق  تتعلق  أسئلة  أربعة  على 
اإلدارة  وفرتها  التي  والطمأنينة،  واالستقرار 
المنطقة،  لسكان  المعنية  ومؤسساتها  الذاتية، 
لتجربة  العام  بالتقييم  منه  المتعلق  وكذلك 

اإلدارة.
وفي القسم المتعلق بالتمثيل النسبي للمكونات 
الذاتية،  اإلدارة  وجهود  والدينية،  القومية 
سبيل  في  واإلدارية  السياسية  ومؤسساتها 
على  القائم  البعث  نظام  تركة  من  التخلص 
تأرجحت  فقد  المجتمع؛  مكونات  بين  التفرقة 
اإلجابات بين اإليجاب بنسبة 45 %، واإليجابي 
جداً؛  اإليجابي  نحو  جنوح  مع  والوسط،  جداً 
لمجتمع  النسبي  الرضى  يوضح  ما  وهو 

الدراسة في هذا الشأن.
أما في القسم  المتعلّق بالجوانب االقتصادية، 
واضح  ميل  ظهر  فقد  والخدمية،  والمعيشية 
التقييم الوسط بنسبة راوحت بين 34 %  نحو 
نظيره  السلبي  التقييم  تجاوز  فيما  %؛   38  –
التقييم  نحو  ميل  مع  واضح،  بشكل  الممتاز 
يوضح  ما  التحتية؛  البنية  لخدمات  السلبي 
تلك  عن  الدراسة  لمجتمع  نسبي  رضى  عدم 
الجوانب التي تعدّ أولوية لدى شريحة واسعة 
أفراد  إجابات  في  توّضح  »كما  المجتمع  من 
العينة عن السؤال المفتوح«؛ وهو ما يتطلب 
المؤسسات  قبل  من  الجهود  من  المزيد  بذل 
اإلدارية والخدميّة المعنية لتالفي المالحظات؛ 
رغم التأكيد على أن المالحظات الموجهة في 
الجغرافي  الوضع  تغافلت عن  قد  الشأن،  هذا 
وما  سوريا،  وشرق  شمال  بمنطقة  الخاص 
قبل  من  عليها  جائر  حصار  من  عليه  ترتب 

الكيانات السياسية المجاورة.

مشاركة املرأة

أما السؤال المتعلّق بمشاركة ودور المرأة في 

الثورة، وفي مختلف مؤسسات اإلدارة الذاتية، 
نحو  واضح  بشكل  تميل  اإلجابات  كانت  فقد 
 %  88 وبنسبة   ،%  50 بنسبة  العالي  التقييم 

للتقييم اإليجابي وما فوق.
التقييم  درجات  تفاوت  أن  المركز،  ويرى 
حالة صحية ومنطقيّة، نتيجة اختالف المواقع 
فيما  وخاصة  السكانية  للتجّمعات  الجغرافية 
يتعلق بقربها، أو بعدها عن مناطق التماس مع 
اإلرهابية  الراديكالية  الفصائل  وجود  مناطق 
المسلحة المعادية لقيم ومبادئ الثورة، واإلدارة 
ومؤسساتها،  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية 
على  مختلفة  تأثيرات  من  ذلك  يسببه  ما  مع 

الجوانب النفسية للسكان.
وحسب المركز أيضاً، فإن التقييمات السلبية، 
تجّمعات  في  أو  عامة،  كنتائج  ظهرت  التي 
سكانية معينة، وضمن محاور معينة، وكانت 

ضمن الحدود المقبولة والمعقولة، والتي يمكن 
البناء عليها مستقبالً من أجل تالفي السلبيات 
في تلك المناطق وغيرها من قبل المؤسسات 

المعنية.
تم  مقترحات  االستبيان جملة  نتائج  وتضمنت 
المعنيّة،  ومؤّسساتها  الذاتيّة  لإلدارة  رفعها 

وهي:
مراحله؛  بمختلف  بالتعليم  االهتمام  زيادة   -
الوعي  زيادة  عن  األول  المسؤول  كونه 

المجتمعي.
- إعطاء األولوية لمعاجلة آثار بعض األزمات 
بالجفاف،  المقترنة  المياه  كأزمة  المستجدة، 
نظام  يمارسه  الذي  المائي،  واإلرهاب 
أردوغان، وأزمة تأمين مصادر الطاقة كالغاز 
ومشكلة  والمحروقات،  والكهرباء،  المنزلي، 
الشرائية  القوة  بين  التوازن  استقرار  عدم 

واألسعار.
الضعف  نقاط  عن  معمقة  دراسة  إجراء   -
الذاتية  اإلدارة  مؤسسات  في  والهدر  والخلل 
وقرارتها  فيها  العاملين  األعضاء  ناحية  من 
ومشاريعها، واآللية المتبعة في الرقابة عليها؛ 

وتقديم الحلول المناسبة.
االكتفاء  لتحقيق  الجهود  من  المزيد  بذل   -
لالستيراد  أخرى  مصادر  إيجاد  أو  الذاتي، 
ترد  التي  والبضائع  السلع،  بعض  بخصوص 

من خارج المنطقة.
- زيادة التواصل بين مسؤولي اإلدارة الذاتية، 
اإلعالم،  وسائل  طريق  عن  والمواطنين 
األسبوع  في  ليوم  مؤسسة  كل  وتخصيص 
لالستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين، 

والعمل على حلها بحسب اإلمكانات المتاحة.
شمال  في  بالفقر  خاص  تعريف  صياغة   -
الشؤون  هيئة  قبل  من  سوريا  وشرق 
االجتماعية والعمل، وتحديد درجاته من أجل 
الالزمة  واإلغاثية  الطبية،  المساعدات  تقديم 
للعائالت، أو األفراد، األكثر فقراً، أو األكثر 

حاجة في المنطقة.
أقسام  لدى  المتبعة  العمل  آليات  تطوير   -
األمنية  المؤسسات  مختلف  في  العالقات 
المحلية  والمجالس  والخدمية،  والعسكرية، 
جهود  في  أكبر  بدرجة  المجتمع  إلشراك 
مكافحة اإلرهاب، وخطاب الكراهية والفساد.

خاصة  وندوات  توعية،  بحمالت  القيام   -
المتطرفة  األفكار  لمواجهة  الوعي  بتنمية 
وذلك  الوظيفي،  واإلهمال  السوداء  والدعاية 
تشهد  التي  تلك،  خاصة  الريفية  المناطق  في 

نشاطات أيديولوجية لتنظيم داعش وغيره.
- زيادة االهتمام باألطفال والمراهقين، وذلك 
معرفية  ونشاطات  ومالعب  ساحات  بإنشاء 
فراغهم،  أوقات  لملء  وغيرها،  وترفيهية 

وخاصة في فصل الصيف.
وكالة هاوار

سيفين محمودعبدي العلي

روناهي/ قامشلو ـ الجهاد الجريح الذي يكافح للوصول للدوري الممتاز منذ سنوات سيلعب بجانب عفرين الحزين 
الذي هبط من الدوري الممتاز الموسم الماضي إلى دوري الدرجة األولى، في مجموعة واحدة ضمن منافسات 

دوري الدرجة األولى للرجال بكرة القدم موسم 2022ـ 2023.

الجهاد وعفرين بمجموعة واحدة 
في الدوري السوري

مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون في الدوري اإلنكليزي

عقد باطل و450 ألف دوالر.. اتهامات متبادلة بين النصر السعودي و«نجم الفراعنة«

ألميدا يفوز بالمرحلة 
الخامسة من سباق 

فويلتا بورجوس
لكرة  السوري  الدوري  قرعة  وُسِحبت 
 ،2023 ـ   2022 للموسم  للرجال  القدم 
لكرة  السوري  العربي  االتحاد  مقر  في 
القدم في دمشق، وقُسمت األندية المشاركة 
ناديا عفرين  أربع مجموعات، وجاء  على 

والجهاد بنفس المجموعة وهي الرابعة.
توزيع األندية على المجموعات:

 – العربي   – اليقظة  األولى:  المجموعة 
دوما – الكسوة – النبك – الشرطة.

المجموعة الثانية: الشعلة – التل – م.الشام 
– جرمانا – الحرجلة – المحافظة.

التضامن   – صبيخان  الثالثة:  المجموعة 
-النواعير – ش.حماه – النيرب – الحرية.

 – خطاب   – ع.حماه  الرابعة:  المجموعة 
مورك – عفرين – الساحل – الجهاد.

ذهاباً  مجموعة  كل  في  الفرق  وستلعب 
على  الحائز  الفريق  يتأهل  حيث  وإياباً، 

كل  في  الثاني  والمركز  األول  المركز 
ستهبط  فيما  الثاني،  الدور  إلى  مجموعة 
في  األخير  المركز  تحتل  التي  الفرق 

المجموعات األربع إلى الدرجة الثانية.
المجموعات  دور  مباريات  وستنطلق 
األول  تشرين  شهر  من  عشر  الحادي  في 
القادم. والجهاد الذي حاول الموسم الماضي 
الصعود للدوري الممتاز ولكنه لم يفلح في 

مصاِف  ضمن  لعب  عفرين  بينما  ذلك، 
نتائجها  الممتاز ولكنه هبط بسبب  الدوري 

السلبية. 
األقوى  هي  الرابعة  المجموعة  وتعد 
فرق  ثالثة  تواجد  بسبب  المنافسة،  في 
هي  الممتاز،  الدوري  في  وشاركت  سبق 

»الساحل وعفرين والجهاد«.

يونايتد،  مانشستر  مضيفه  برايتون  صعق 
في  األحد،   ،)1-2( بنتيجة  عليه  بالتغلب 
ترافورد  أولد  ملعب  احتضنها  التي  المباراة 
الدوري  من  األولى  الجولة  لقاءات  ضمن 

اإلنكليزي الممتاز لموسم )2022- 2023(.
في  جروس  باسكال  برايتون  ثنائية  وسجل 
هدف  سجل  بينما  و39(،   30( الدقيقتين 
مانشستر يونايتد الوحيد أليكسيس ماك أليستر 

بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة )68(.
استغل  بعدما  بقوة،  المباراة  برايتون  بدأ 
تروسارد خطأ من دالوت في الدقيقة األولى، 
المنطقة  داخل  من  كرة  ويسدد  الكرة  ليفتك 

مرت إلى جوار القائم.
وأهدر مانشستر يونايتد فرصة محققة للتسجيل 
في الدقيقة السادسة، بعدما تمهدت الكرة أمام 
منطقة  داخل  الرقابة  من  الخالي  فيرنانديز 

الجزاء، ليسدد بغرابة أعلى العارضة.
الدقيقة  في  جديد  من  للظهور  برايتون  وعاد 
مسددا  لعرضية  ويلبيك  ارتقى  بعدما   ،20

رأسية مرت بعيداٍ عن المرمى.
فيرنانديز  مرر  لليونايتد،  سريعة  هجمة  ومن 
الدقيقة  في  المنطقة  داخل  إلريسكن  الكرة 
24، ليسدد الدنماركي كرة ضعيفة أمسك بها 

سانشيز بسهولة.

من  لعرضية  دانك  ارتقى   ،29 الدقيقة  وفي 
عن  بعيداً  ذهبت  رأسية  مسدداً  ركنية،  ركلة 
الدقيقة  في  التسجيل  برايتون  وافتتح  المرمى. 
أرضية  عرضية  ويلبيك  أرسل  بعدما   ،30
من  الخالي  جروس  تابعها  المنطقة،  داخل 
الرقابة بتسديدة مباشرة سكنت شباك دي خيا.

وحاول اليونايتد الرد عبر تسديدة من فريد من 
كرته  أن  إال   ،35 الدقيقة  في  المنطقة  خارج 

ذهبت بعيدا عن المرمى.

وتابع ويلبيك عرضية من الجانب األيمن من 
قبل الالنا، مسدداً من داخل المنطقة كرة على 
الطائر، مرت إلى جوار القائم في الدقيقة 37.
في  الثاني  الهدف  إضافة  في  برايتون  ونجح 
أرضية  كرة  مارش  سدد  بعدما   ،39 الدقيقة 
من داخل المنطقة، تصدى لها دي خيا وتابعها 

جروس بتسديدة في الشباك.
وبدأ برايتون الشوط الثاني بقوة، بعدما ارتقى 

ويلبيك لعرضية من تروسارد في الدقيقة 48، 
مسددا رأسية مرت إلى جوار القائم.

وأهدر مانشستر يونايتد فرصة محققة لتقليص 
الدقيقة 60، بعدما أرسل رونالدو  الفارق في 
بسانشيز،  المنفرد  راشفورد  نحو  عرضية 
الحارس  تألق  مباشرة  كرة  اإلنكليزي  ليسدد 
الحكم  بعدها  أعلن  ثم  ومن  لها،  التصدي  في 

عن وجود حالة تسلل.
الدقيقة  في  الفرص  إهدار  راشفورد  وواصل 
للدولي  عرضية  فيرنانديز  أرسل  بعدما   ،65
المنطقة،  داخل  الرقابة  من  الخالي  اإلنكليزي 
عن  بعيداً  ذهبت  الطائر  على  كرة  ليسدد 

المرمى.
واستمر زحف اليونايتد تجاه مرمى برايتون، 
من  إريكسن  من  أرضية  تسديدة  خالل  من 
لها  تصدى   ،67 الدقيقة  في  المنطقة  خارج 

سانشيز.
الدقيقة  الفارق في  تقليص  اليونايتد في  ونجح 
عرضية  إبعاد  في  سانشيز  أخطأ  بعدما   ،68
من ركلة ركنية، لتصطدم الكرة بماك أليستر 

وتسكن الشباك بالخطأ في مرماه.
واستفاق اليونايتد بعد الهدف، وكاد أن يسجل 
من  قوية  بتسديدة   ،73 الدقيقة  في  التعديل 
دالوت من داخل المنطقة، تصدى لها سانشيز 

بصعوبة.
الدقيقة  في  جديد  من  للظهور  برايتون  وعاد 
خارج  من  أليستر  ماك  من  بتسديدة   ،83
ومرت  القائم،  جوار  إلى  ذهبت  المنطقة، 
برايتون  بفوز  اللقاء  لينتهي  جديد  بال  الدقائق 

.)1-2(
تصريحات  في  المباراة  بعد  هاج،  تين  وقال 
اإلنكليزية:  »إكسبريس«  صحيفة  نقلتها 

»بالطبع نكسة وخيبة أمل حقيقية«.
وأضاف: »علمت منذ البداية أن األمر لن يكون 
ووضعناهم  سهلتين  كرتين  أضعنا  لقد  سهالً، 

بعيداً، ولم يكن ذلك جيداً في التنظيم«.
وتابع: »من الواضح أننا كنا أفضل في الشوط 
إريكسن  تأخر  مع  الوسط  خط  في  الثاني، 
فرصتين  لراشفورد  صنعنا  لقد  ورونالدو، 

جيدتين، إنه ألمر مخز أننا لم نسجل«.
لقد خسرنا ولم يكن  وأردف: »لست راضياً، 
ذلك ضرورياً، يجب أن نفعل ما هو أفضل«.

وأكمل: »لقد ارتكبنا أخطاء كثيرة، في التنظيم 
وفي الدفاع، علينا أن نتعلم الدروس سريعاً«.

لهم،  التحية  كل  جيد،  فريق  »برايتون  وأتم: 
لكني أتطلع إلى فريقي، ولم يكن من الجيد أن 

نهديهم هدفين سهلين بتلك الطريقة«.

تصاعدت حدة التصريحات بين نادي النصر، 
وحارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، 
اتفاق  إتمام  عدم  خلفية  على  جبل،  أبو  محمد 
انتقاله للنادي السعودي، في ظل تهديد متبادل 

باللجوء إلى االتحاد الدولي لكرة القدم.
المصري،  المنتخب  مع  جبل  أبو  نجم  وبزغ 
بعد  الماضية،  أفريقيا  أمم  كأس  بطولة  خالل 
والنادي  للمنتخب  األساسي  الحارس  إصابة 
األهلي، محمد الشناوي، وفقاً لـ«وسائل إعالم 

مصرية«.
إشادة  بـ«جاباسكي«،  الشهير  جبل  أبو  ونال 
منتخب  قيادة  بعد  كبيرة  وإعالمية  جماهيرية 

»الفراعنة« إلى نهائي البطولة القارية.
وعقب نهاية البطولة، أبدت عدة فرق رغبتها 
في ضم نجم الزمالك إلى صفوفها ومنها نادي 
باسم  جماهيريا  والمشهور  السعودي  النصر 

»العالمي«، وفقاً لموقع »غول«.
مفاوضات  في  السعودي  النصر  نادي  ودخل 
الزمالك  مع  عقده  أن  خاصةً  جبل،  أبو  مع 
مستمر لستة أشهر، ما يسمح للحارس الدولي 

لصحيفة  وفقاً  فريق،  أي  مع  بالتفاوض 
»الفجر«.

حول  أنباء  فيه  انتشرت  الذي  الوقت  وفي 
مسؤولو  أكد  النصر،  لنادي  جبل  أبو  توقيع 
أصبح  الدولي  الحارس  أن  الزمالك  نادي 
خارج حسابات الفريق، وفقاً لـ«وسائل إعالم 

مصرية«.
وفي أعقاب ذلك، سيطرت حالة من الغموض 
الفراعنة  مرمى  حارس  انتقال  مصير  على 
مع  األخير  تعاقد  بعد  السعودي،  للفريق 
الحارس الكولومبي، دافيد أوسبينا، وفقاً لموقع 

»اليوم السابع«.

أبو جبل يهدد باللجوء للفيفا

يباناً  وبعد فترة من الصمت، أصدر أبو جبل 
عن  بالتراجع  السعودي  النادي   « فيه  اتهم 
إتمام اتفاق انتقاله للفريق«، مؤكداً توجهه إلى 
»تقديم شكوى ضد النصر لدى االتحاد الدولي 
إعالم  لـ«وسائل  وفقاً  )فيفا(«،  القدم  لكرة 

مصرية«.
لنادي  عقوداً  وقع  جبل  أبو  أن  البيان  وأكد 
النصر تبدأ من أغسطس الجاري، موضحاً أنه 
تم تمديد الموسم في مصر إلى 30 من الشهر 

الجاري، حسب ما نقله موقع »الكورة«.
وأكد البيان أن أبو جبل طالب المحامي الخاص 
به باستخراج تأشيرة السفر للسعودية وإصدار 
النصر،  بتدريبات  لاللتحاق  السفر  تذاكر 

مضيفاً »فوجئ محمد أبو جبل بالرد الرسمي 
من النصر بعدم االعتراف بالعقد المبرم معه 
عقد  أنه  رغم  منطقية  غير  ألسباب  وبطالنه 
صحيفة  نقلته  ما  حسب  األركان«،  مكتمل 

»الشروق«.
الطرفين  كال  محامي  أن  إلى  البيان  وأشار 
حرصاً على طرح فكرة تسوية منصفة يتسلم 
ويتنازل عن  عقده  من  الحارس جزء  خاللها 
باقي المدة، ولكن إدارة النصر رفضت تماماً 
به  يقبل  بكثير، ولم  أقل  مالياً  وعرضوا مبلغاً 

أبو جبل.
وأعلن أبو جبل في ختام بيانه، التقدم بشكوى 
عقده  قيمة  بكامل  للمطالبة  لـ«فيفا«،  رسمية 
أضرار  من  يثبت  ما  كل  وتقديم  النصر،  مع 
النصر  جانب  من  الالعب  لها  تعرض 
وفقاً  تنازل،  أي  دون  بتعويضات  والمطالبة 

لوسائل إعالم مصرية.

النرص يرد

تهديدات  على  السعودي،  النصر  نادي  ورد 
قدم  »الالعب  أن  مؤكداً  المصري،  الحارس 
معلومات مغلوطة فيما يخص انتهاء عقده من 

نادي الزمالك«.
ودخل الطرفان في اتفاق على عقد يبدأ ابتداًء 
من 1-8 -2022 وذلك بناًء على المعلومات 
التي قدمها الالعب ووكيله بأن عقده ينتهي مع 
نادي الزمالك بتاريخ 31-7 -2022، هو ما 
على  النصر  لبيان  وفقاً  صحته،  عدم  اتضح 

حسابه بموقع »تويتر«.
الالعب رسمياً  النصر  نادي  إدارة  وأخطرت 
له  وليس  باطالً  يعد  عليه  االتفاق  تم  ما  أن 
يمكن  ال  النصر  نادي  وأن  قانوني،  أثر  أي 
تترتب عليها  تعاقدية  يدخل في أي عالقة  أن 

مخالفة قانونية جسيمة، حسب وصف البيان.
إعالمياً  اللعب  ذكر  ما  أن  النصر  نادي  وأكد 
معلومات  العقد  ومقدم  وقيمته  العقد  مدة  عن 
بدعوى  »سيتقدم  أنه  مضيفاً  صحيحة،  غير 
أمام الفيفا الستعادة مبلغ 450 ألف دوالر تم 
دفعها مسبقاً ألبو جبل«، حسب ما نقله موقع 

صحيفة »سبق« السعودية.

اإلمارات  فريق  دّراج  ألميدا،  جواو  فاز 
من  الخامسة  بالمرحلة  الهوائية،  للدراجات 
على  أقيمت  والتي  بورجوس،  فويلتا  سباق 
الجبل في الجوناس دي نيال، ومسافتها 170 

كم.
وقدم ألميدا، أداًء قويًا وقلص الفارق بينه وبين 
»إينيوس-جرينادييرز«،  فريق  من  منافسيه 
بزمن  األول  المركز  وانتزع  تجاوزهم  ثم 
اإلمارات  فريق  ليسجل  ساعة،   )4:06:19(

فوزه الـ38 هذا الموسم.
في  ألميدا  تقدم  القوي،  األداء  هذا  وبفضل 

للجولة،  النهائي  العام  التصنيف  مراكز 
 35 بفارق  متأخراً  الثاني  المركز  في  ليحل 
»إينيوس- سيفاكوف  بافل  منافسة  عن  ثانية، 

جرينادييرز«، والذي تصدر التصنيف.
وقال ألميدا: »مضى كل شيء بشكل طيب في 
السباق، وتمكنت أخيراً من تحقيق فوز مميز 
بعد المصاعب التي واجهتها في األشهر القليلة 

الماضية«.
المستوى  على  أدائي  يكن  »لم  وأضاف: 
الصعوبات  من  العديد  وواجهت  المطلوب، 
األسبوع  سباقات  وكانت  لياقتي،  الستعادة 

مهمة لنا«.
بأنني  النهائية  المرحلة  في  »شعرت  وأكمل: 
الفوز،  لتحقيق  وانطلقت  لياقتي  استعدت  قد 
بعد  إسبانيا  جولة  في  للمشاركة  اآلن  وأتطلع 
بنفسي  ثقتي  ليعزز  الفوز  وجاء  أسبوعين، 

وبإمكاناتي قبيل انطالق الجولة«.
الراحة،  بقسطين  حالياً  »سأحظى  قائالً:  وأتم 
قبل أن أشارك في آخر جلسات التدريب قبل 

انطالق جولة إسبانيا«
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التظاهرات انعكاس للواقع المرير الذي يعيشه شعب 
باشور كردستان

مدحــــت سنجــــار يلتقي عددًا من 
رؤساء األحزاب الكردية

مركز األخبار ـ أكد نّواب وأحزاب سياسية 
في العراق على شرعية مطالب المتظاهرين 
باشور كردستان معربين عن رفضهم  في 
لالعتقاالت والعنف الممارس بحقهم، فيما 
كشفت رئيسة الكتلة النيابية لحركة الجيل 
الجديد سروة عبد الواحد عن اعتقال أكثر 

من ستمئة مواطن خالل التظاهرات.
معين  العراقي  النواب  مجلس  عضو  علّق 
انطلقت  التي  التظاهرات  على  الكاظمي 
تردي  على  انتفاضة  كردستان،  باشور  في 

الواقع الخدمي وغالء األسعار.
إّن  نيوز  لروج  حديث  في  الكاظمي  وقال 
التظاهرات ال عالقة لها بتظاهرات بغداد، 
فشعب باشور كردستان خرج في تظاهرات 
عارمة نتيجة سوء الخدمات وغالء األسعار 
وتأخير  المحلية  األسواق  في  الفاحش 

مستحقاتهم المادية”.
وأضاف: أّن التظاهرات هي انعكاس للواقع 
سوء  نتيجة  الشعب  يعيشه  الذي  المرير 
الحاصل  »القمع  أّن  إلى  ولفت  اإلدارة، 
على المتظاهرين ال يمكن قياسه بما يجري 

الرغم من  المتظاهرين على  بغداد الّن  في 
استباحتهم مجلس النواب ومؤسسات الدولة 
لم يجِر عليهم أّي نوع من أنواع القمع الذي 

حصل في اإلقليم«.
ورئيسة  الكردية  النائبة  عقدت  جانبها  من 
سروة  الجديد  الجيل  لحركة  النيابية  الكتلة 
مؤتمًرا صحافياً في العاصمة بغداد للكشف 
عن الجرائم التي ارتُكبت بحق المتظاهرين 

والسليمانية،  وهولير  دهوك  في  السلميين 
تم  مواطن  أكثر من ستمئة  إّن  أكدت  حيث 

اعتقالهم في باشور كردستان.
وأضافت: حراك الجيل الجديد يُحّمل حزبي 
الوطني  واالتحاد  الكردستاني  الديمقراطي 
الحراك  رئيس  حياة  على  الحفاظ  مسؤولية 
إبالغ  “تم  أنّه  مؤكدةً  وقيادييه،  ونوابه 

السفارات واألمم المتحدة بما يحدث”.

مركز األخبار ـ صّرح الرئيس المشترك 
لحزب الشعوب الديمقراطي مدحت سنجار 
خالل زيارة لألحزاب الكردية في آمد بأنّهم 
سيعلنون عن التحالف الديمقراطي المؤلف 
في  واشتراكية  يسارية  أحزاب  ستة  من 
الجاري  آب  شهر  من  والعشرين  الخامس 

للرأي العام.
الشعوب  حزب  نظمه  الذي  التجمع  بعد 
الديمقراطي، في مدينة آمد بباكور كردستان 
للحرب  وال  الحل  “نحن  شعار  تحت 
اآلالف  عشرات  فيه  شارك  واالحتالل”، 
الرئيس  التقى  كردستان  باكور  مدن  في 
من  بعدد  سنجار  مدحت  للحزب  المشترك 

مسؤولي األحزاب الكردية.
حيث التقى كل من حزب األقاليم الديمقراطي   
ـ  الكردستاني  الديمقراطي  والحزب 
الشيوعي  والحرية  اإلنسان  وحزب  تركيا، 
والجمعية  الحرية،  وحزب  الكردستاني، 
الثورية الديمقراطية الكردية، وزار سنجار 

في مركز حزب األقاليم الديمقراطي صالحة 
التي  للحزب،  المشتركة  الرئيسة  آيدنيز 
لحزب  الشعب  دعم  مؤكدةً  بالتجمع  أشادت 

الشعوب الديمقراطي.
مطالبهم  على  أنّهم مصممون  سنجار  ونوه 
بجمهورية ديمقراطية في تركيا، على الرغم 
الموسع  التحالف  وأّن  الصعوبات  كل  من 
قائالً: »عماد هذا  يتم عبر نضال مشترك، 
النضال هو التحالف الديمقراطي يجب علينا 
اليسارية  األحزاب  مع  الصفوف  نوحد  أن 
لنؤسس  والمرأة  والشبيبة  واالشتراكية 

الجمهورية الديمقراطية.
الديمقراطي  الحزب  كان  الثانية  المحطة 
الكردستانيـ  تركيا، حيث تم استقبال سنجار 
الديمقراطي  للحزب  العام  األمين  قبل  من 
محمد أمين قرداش في مبنى رئاسة الحزب 

في مدينة آمد.
وأشار سنجار إلى الضغوطات التي تواجههم 
بهدف  التركية  الفاشية  السلطات  قبل  من 

أنّهم  الكردي مؤكداً  النيل من إرادة الشعب 
التحالف  الهجمات  هذه  مواجهة  في  اتخذوا 
سيقفون ضد  وأنّهم  لهم  أساساً  الديمقراطي 

سياسات الحرب الخاصة.
التحالف  عن  سيعلنون  بأنّهم  سنجار  وتابع 
من  والعشرين  الخامس  في  الديمقراطي 

شهر آب الجاري للرأي العام.
 مضيفاً: لقد قمنا بعمل مشترك مع األحزاب 
الكردية عام ألفين وثمانية عشر وقد ظهر هذا 
وتسعة  ألفين  المحلية  االنتخابات  في  العمل 
عشر، نعمل في إطار التحالف الديمقراطي 
على بناء اتفاقات وتحالفات مختلفة وسنعلن 
يسارية  أحزاب  ستة  مع  المشترك  اتفاقنا 
سبعة  من  كجدول  نحددها  التي  اشتراكية 
أعضاء للرأي العام في الخامس والعشرين 
من آب، أنّه من الضرورة الملحة أن نجتمع 

حول برنامج وهدف مشترك.

مركز األخبار ـ أّكد مواطنون ورؤساء مشتركون للكومينات على تأييدهم لعملية القسم التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية ضد جواسيس 
وعمالء االحتالل التركي، وقالوا: “سنخرج الخونة من بيننا بكل قوتنا”، مؤكدين على ضرورة أن يتم محاسبتهم من ِقبل عوائل الشهداء.

مواطنون ورؤساء مشتركون للكومينات: نؤيد محاسبة 
العمالء وإنزال أقصى العقوبات بهم

الواحد  في  الديمقراطية  سوريا  قوات  أعلنت 
والثالثين من تموز المنصرم، عن إلقاء القبض 
االحتالل  لدولة  وعميالً  جاسوساً   36 على 
التركي، في إطار عملية “القسم” التي أطلقتها 
دولة  وجواسيس  عمالء  ضد  المنطقة  في 
من  عدد  باستشهاد  تسبّبوا  الذين  االحتالل 

المقاتلين والقياديين.
وبهذا الصدد أّكد شيرزاد إبراهيم لوكالة هاوار، 
سوريا  قوات  أطلقتها  التي  القسم  عملية  بأّن 
الديمقراطية هي خطوة مباركة ككل خطواتها 
السابقة، سنساند قوات سوريا الديمقراطية على 
الحمالت  في  االنتصار  حقّقنا  ومثلما  الدوام، 
هذه  في  سننجح  معاً  العدو  ضد  العسكرية 
الصراع  حقيقة  نعرف  ألنّنا  أيضاً؛  العملية 
العدو على  تنتصر مهما عمل  ثورتنا  الحالي؛ 

نشر الجواسيس بين األهالي للقضاء على هذه 
الثورة”.

المنطقة  أهالي  بأّن  أحمد،  فيان  ذكرت  فيما 
العسكرية  بقواتهم  كبير  بشكٍل  مرتبطون 
الثقة عبر  ولذلك يسعى االحتالل لضرب هذه 
مثل  بوجود  نقبل  ال  والجواسيس،  العمالء 
هؤالء األشخاص في منطقتنا، سنخرج هؤالء 
الخونة من بيننا بكل قوتنا”، الفتةً إلى ضرورة 
محاسبة هؤالء العمالء من قبل عوائل الشهداء.
وبدوره ذّكر الرئيس المشترك لكومين الشهيدة 
روكن؛ علي بكر، أّن أخطر أنواع الحروب تتم 
عبر العمالء موضحاً أن الدولة التركية الفاشية 
الناتو،  حلف  من  الالمحدود  الدعم  تتلقى  التي 
تحاول تحقيق بعض النتائج عبر زرع العمالء 

في المنطقة.

ال  بأنه  يدرك  »االحتالل  أن  إلى  بكر  وأشار 
طريق  عن  إال  بنا  الضرر  إلحاق  يستطيع 
علينا  يجب  “لذلك  وأضاف:  العمالء«، 
إلى  الفتاً  العمالء”،  هؤالء  نحارب  أن  جميعاً 
“إّن  بالقول:  محاربتهم  في  الكومينات  دور 
على  قدرةً  المؤسسات  أكثر  هي  الكومينات 

محاربة العمالء وذلك ألنّها داخل المجتمع”.
ومن جانبه أكد الرئيس المشترك لكومين الشهيد 
فرض  ضرورة  إلى  مخصو،  سليم  عادل، 
وجواسيس  العمالء  على  العقوبات  أقصى 
التي  العملية  وقال مختتماً: “شّكلت  االحتالل، 
لنا.  ارتياحاً  الديمقراطية  أطلقتها قوات سوريا 
وإلقاء القبض على هذا العدد من العمالء خطوة 

جيدة”. 

الداخلية  هيئة  خّرجت  ـ  األخبار  مركز 
سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في 
البروتوكول  قوات  من  األولى  الدورة 
المختصة بحماية مؤسسات اإلدارة الذاتية.

وبدأت الدورة التي تضم )42( عضواً من 
ثم  عسكري  بعرض  البروتوكول  قوات 
لشهر،  الدورة  واستمّرت  القسم،  أداء  تاله 

تلقى المتدربون فيها دروًسا عسكرية حول 
والمتوسطة،  الخفيفة  األسلحة  استخدام 
وكذلك دروًسا فكرية، وحملت الدورة اسم 

“شهداء عين عيسى”.
الداخلي  لألمن  تتبع  البرتوكول  وقوات 
الذاتية  اإلدارة  مؤسسات  بحماية  وتختص 
لشمال وشرق سوريا والوفود الدبلوماسية.

العربي  الشعب  أبناء  أكد  ـ  االخبار  مركز 
في مقاطعة الحسكة على الصمود في وجه 
التي  ومرتزقته  التركي  االحتالل  هجمات 
تهدف إلى احتالل المنطقة؛ فيما نوه عدد 
يقدمونه  الذي  للفن  أن  إلى  الفنانين  من 
دور في دعم الشعب وقواته العسكرية في 
مواجهة آلة القتل التابعة للفاشية التركية.
تسبّب استهداف االحتالل التركي ومرتزقته 
أطفال  من  المواطنين  استشهاد وجرح  في 
كان  الذين  والقياديين  السن،  وكبار  ونساء 
لهم دور بارز في محاربة مرتزقة داعش، 
في  المجتمع  تنظيم  في  رّواد  ومسؤولين 

شمال وشرق سوريا.
وفي هذا الصدد؛ أكد عدد من أبناء الشعب 
العربي في الحسكة لوكالة أنباء هاوار بأن 
وشرق  شمال  لها  تتعرض  التي  الهجمات 
سوريا من قبل االحتالل التركي ومرتزقته 
األمن  وزعزعة  المنطقة  الحتالل  تهدف 

واالستقرار فيها.
مصطفى  أسماء  المواطنة  واستنكرت 
شمال  على  التركي  االحتالل  هجمات 
الُمسيّرة  الطائرات  عبر  سوريا  وشرق 

والقصف البري.
 كما أشارت أسماء السلي من ناحية زركان 
التي تقع على خطوط التماس مع االحتالل 

بشكٍل  تتعرض  والتي  ومرتزقته  التركي 
يومي لقصف صاروخي ومدفعي، إلى أن 
مباشر،  بشكٍل  األهالي  تستهدف  الهجمات 

مما يسفر عن استشهادهم وجرحهم.
وبدوره، رفض المواطن حميد علوش من 
الحسكة،  مدينة  في  الجنوبية  القرى  إحدى 
وأي  التركي،  االحتالل  دولة  هجمات 

عدوان عسكري على المنطقة.
وقالت الرئيسة المشتركة لحركة ميزبوتاميا 
سوريا،  وشرق  شمال  في  والفن  للثقافة 
سمية محمد لوكالة أنباء هاوار: “إذا تطلّب 
إلى  السالح  لحمل  مستعدون  فإننا  األمر، 
لمواجهة  العسكرية  وقواتنا  شعبنا  جانب 

الهجمات”.
المسرح في  لكومين  المشترك  الرئيس  أما 
أهمية  إلى  فنّوه  فتاح،  كاوا  الجزيرة،  إقليم 
في  ودوره  للمجتمعات،  بالنسبة  المسرح 
إيصال رسالتهم وصوتهم إلى العالم، مؤكداً 
أن شعوب المنطقة تستمد معنوياتها وآمالها 

من هذا الفن.

تخريج الدورة األولى من قوات 
البروتوكول في اإلدارة الذاتية

الشعب العربي بالحسكة: نساند قواتنا 
حتى الرمق األخير

تكريم الفنانة الراحلة زليخة وتثمين التراث 
الشاوي« الموسيقي« 

»حب عتيق« ... المكان بطاًل روائيًا

من  جزائرية  موسيقا  هي  الشاوي: 
مزيج  عن  عبارة  وهي  األوراس، 
وإيقاعات  الصحراوية،  الموسيقا  من 
مزمار  مثل  آالت،  على  تُعزف 

القصبة، والبندير.
والفنون  الثقافة  وزيرة  كرمت 
الفنانة  مولوجي،  الجزائرية، صورية 
دار  في  وذلك  »زليخة«،  الراحلة 

أوبرا بوعالم بسايح.
مولوجي  صورية  الوزيرة  أشادت 
بمسيرة الفنانة الراحلة زليخة )1956-
»مثّلت  أنّها،  إلى  مشيرةً   ،)1993
بحّقٍ عمق التراث الجزائري، وانتقلت 
في تجربٍة سريعٍة، وثقيلٍة من األغنية 
البدوية،  األغنية  إلى  العريقة  الشاوية 
الجرموني  عبقرية  من  فاستلهمت 
الفن  عمالقة  وواكبت  بقار،  وحدّة 
ونورا،  أحمد،  خليفي  من  الجزائري 

وسلوى، ودرياسة«.

الموسيقي  التراث  االحتفال  هذا  وثمن 
المغنين  على  الضوء  وسلط  الشاوي، 
والمغنيات الجزائريين، والجزائريات، 
بُعد وطني  الذين عرفوا كيفية إضفاء 
على فنهم، بينما يكرسون حياتهم لهذا 
جزء  هو  الذي  المادي،  غير  التراث 

من الذاكرة الجماعية.
واجب  »من  أنه  الوزيرة،  وبيّنت 
الذاكرة إحياء المطربين، الذين اختفوا 
هذا  الشاوي،  أغنية  الحالة  هذه  وفي 
الجزائريين،  المشاهير  ألحد  تكريم 
في هذه الحالة، زليخة، تقديراً لذكراها 
فعلى الرغم من وفاتها المبكرة، تركت 
وراءها سجالً ثرياً للغاية من النصوص 
إنه تراث موسيقي شاوي،  واأللحان، 

يعزز هذا الجزء من البالد«.
السيمفونية  األوركسترا  وقدمت 
أغاني  أبرز  من  موسيقية  مقتطفات 
زليخة، بما في ذلك »صوب رشراش« 

خاطر  و«شيش  العشيرة«  و«زين 
وثائقي  فيلم  عرض  تم  كما  شيش«، 

عن حياتها.
وانطلقت زليخة إلى عالم الفن، وكان 
عاماً،  عشر  أحد  يتجاوز  ال  عمرها 
الزفاف،  حفالت  في  بداية  وغنت 
تسجيل   1968 عام  في  واستطاعت 
أغنيتين  ضمت  لها،  اسطوانة  أول 
السبيطار العالي، ومتبكيشي يا سليمة، 
»وردة  بـ  لقبت  التي  زليخة  وانتقلت 
العاصمة،  الجزائر  إلى  خنشلة«، 
»صب  وغنت  الستينيات،  مطلع 

الرشراش«، الشهيرة.
بحوالي  الفنية  مسيرتها  تميزت  كما 
تجربتها  إلى  باإلضافة  ألبوماً،  ثالثين 

السينمائية في فيلم روائي طويل.
وكالة أنباء المرأة

رواية »حب عتيق« للروائي علي لفتة سعيد، 
المرتبة  على  والحائزة   2021 عام  الصادرة 
الثانية لجائزة )توفيق بكار، للرواية العربية في 
تونس عام 2020(، هي رواية استثنائية من 
جميع األوجه، فهي عن مكان ريفي وفالحي، 
وتحديداً مدينة سوق الشيوخ »في الناصرية«. 
الحقيقة:  هذه  إلى  اإلهداء  عتبة  تؤشر  وربما 
لكنها  الشيوخ«،  سوق  الكالم:  يتجه  »إليها 
لذا فهي ال  العراق،  كناية مصغرة عن  أيضاً 
بل  محدودة،  مركزية  شخصية  على  تنهض 

تنطوي على تعدد صوتي. 
التاريخ، لكنه  ما يغور في  والسرد فيها غالباً 
عنه  عبّرت  ما  وهذا  رسمي،  غير  تاريخ 
بوضوح العتبة النصية الرئيسية للرواية، والتي 
التعامل  لكيفية  الروائي عن رؤيته  فيها  أعلن 
مع التاريخ في هذه الرواية، إْذ يقول: »لست 
هنا معنياً بالتاريخ، بوصفه أرشفة وأرخنه، أو 
بالحقيقة المطلقة، بل بالحقيقة المتخيلة،  معنياً 
التي تصنع عالماً آخر، يحمل قصده معه، من 
مدينة وجدت نفسها في وسط صناعة التاريخ 

الذي أهملها«.
هذا المنظور يجعل الرواية تنضوي تحت مظلة 
رواية ما بعد الحداثة، في التعامل مع التاريخ 
بوصفه تخييالً وبنية سردية افتراضية، وربما 
وايت،  هيدن  األمريكي،  الناقد  قاله  ما  وفق 

الذي ينظر إلى التاريخ بوصفه سرداً.
الرواية  هذه  تعد  أن  يمكن  أخرى  جهة  ومن 
والشخصيات  والحكايات،  للمأثورات،  متحفاً 
التي  االجتماعية،  األنثروبولوجيا  والمظاهر 
لقاع  الجواني  النسيج االجتماعي  كانت تشكل 

المدينة. 
ولهذا يمكن النظر إليها بوصفها نموذجاً موفقاً 
بالسرد  الثقافي  النقد  في  عليه  يُصطلح  لما 
خاللها  من  نتعرف  أن  يمكن  ألننا  الثقافي، 
على صور الحياة المتنوعة، ونمط العالقات، 
والقيم السائدة، والتشكيالت األثنية والمعرفية، 
الثورية.  للحركات  األولى  واإلرهاصات 
الخمسينات  فترة  على  يركز  الروائي  والمتن 
إلى عام 1958،  من القرن الماضي وصوالً 
لكنه غالباً ما يعود بالذاكرة من خالل مرويات 
مراحل  إلى  أبطالها  واستذكارات،  وشهادات 
العثماني  الحكم  فترة  إلى  تعود  أقدم  تاريخية 
العالمية  الحرب  قبيل  وتحديداً  )العصملي( 
عام  للعراق  البريطاني  واالحتالل  األولى، 
العشرين  ثورة  عند  تتوقف  كما   ،1917

وانتفاضة سوق الشيوخ عام 1935.
وهكذا فمدينة »سوق الشيوخ« التي هي كناية 
عن الناصرية، وربما كناية عن العراق بكامله، 
الرواية،  في  لألحداث  مولِّدة  مكانية  بنية  هي 

الشخصيات  أنماط  في  كبير  تنوع  وهناك 
والنماذج البشرية، ففيها تتمثل جميع المكونات 
والدينية  والمذهبية  والعشائرية،  االجتماعية 

التي يحفل بها المجتمع العراقي.
 إذ يحتل المسلمون، السنة والشيعة، األغلبية، 
المدينة  كما تضم  المندائيون،  الصابئة  يتلوهم 
بائع  »جورج«  يمثلهم  المسيحيين  من  عدداً 
المشروبات، فضالً عن ذلك تضم المدينة عدداً 
الخاص،  كنيسهم  يمتلكون  الذين  اليهود،  من 
ويمثلهم في الرواية »جاجو« البقال المشهور 

في المدينة.
لثقافة  ممثلة  نوعية  نماذج  الروايات  وتلتقط 
المدينة من خالل التركيز على الثالثي )عبيّس، 
ومحمود،  )نعمان،  والثالثي  وستار(،  ونعيّم، 
والتلقائية  البساطة  إلى  يميل  األول  وسعد(، 
القاع  من  قريبة  شعبية  شخصيات  ويضم 
مقدمتها شخصية »عبيس«،  في  االجتماعي، 
الذي يعدّ ذاكرة المدينة، و»ستار« الذي يمتلك 
غنائياً عذباً، وكذلك شخصية »نعيّم«،  صوتاً 
الذي تشكل حكايته حبكة سردية أساسية؛ ألنها 
»الشيخ  ابن  فهو  طويلة،  زمنية  لفترة  تستمر 
»نعيم«  لكن  العشائر،  تهابه  الذي  كاصد« 
وهو شيخ شاب نزق في الثالثينات من عمره 
وقع في حب »بدرية«، التي اشترطت لقبوله 
زوجاً لها شرطاً قاسياً وغريباً، وهو أن يجمع 
»نعيّم«  قبل  وقد  التسول،  من  الثقيل  مهرها 
الذي  يوسف«  »المال  وبحضور  الشرط  بهذا 

كان ضامناً له.
 وهكذا تحول نعيّم إلى متسول يجوب األزقة 
والكبار  األطفال  سخرية  ويتلقى  والمقاهي، 
المهر،  جمع  في  النهاية  في  ينجح  لكنه  معاً، 
ويطالب بحقه في تنفيذ الوعد، لكن »بدرية«، 
وهي امرأة ذكية وتوصف بأن لها عقالً يزن 
بلداً، تقدم شرطاً أخيراً للقبول بـ»نعيّم« يتمثل 
التي  التسول،  »ُسبّة«  عن  نهائياً  عزوفه  في 
هذه  يُخفق  »نعيّم«  لكن  سلوكه،  في  تجذرت 
المرة في االمتحان، وينفلت من الجمع، وهو 
يطلق توسله »من مال هللا، عندي عرس وأريد 

فلوس« )ص 131(.
وهكذا ينتهي حلم »نعيّم« الرومانسي بالزواج 
الثالثي  وهذا  »بدرية«،  أحالمه  فتاة  من 
ضفة  على  والرقص  الغناء  أفراده  اعتاد 
بالغناء  أصواتهم  وتعلو  ليالً،  الفرات  نهر 
المدينة  لتسمعه  والبكاء،  بالتأوهات  الممزوج 
التي  »بدرية«  خاص  وبشكل  صوبيها،  في 
ألنها  والندم،  باألسى  اإلحساس  لديها  يثير 
هذه  إلى  »نعيّم«  وصول  في  السبب  كانت 
أن  أرى  وأنا  منها،  الميؤوس  المزرية  الحالة 
الشخصية  نموذج  أحياناً  يمثل  الثالثي  هذا 
رواية  في  إليها  تعّرفنا  التي  »الزوربية«، 

»زوربا« للروائي اليوناني كازانتزاكي.
في  تسمى  مما  قريب  الثالثي  هذا  أن  كما   
الميثولوجيا اإلغريقية النزعة »الديونيزوسية« 
المشتقة من اسم اإلله »ديونيزوس«، أو اإلله 
والموسيقا،  والخصب  الربيع  إله  »باخوس«، 
حّسي  هو  ما  كل  ممارسة  إلى  يدعو  وهو 
العقل  صحوة  عن  بعيداً  وجسدي،  ودنيوي 

وحسابات المنطق.
 أما الثالثي الروائي اآلخر، الذي يضم »أمين، 
المقابل  النقيض  فيمثل  وسعد«  ومحمود، 
للنزعة »الديونزوسية«؛ ذلك أنه يتميز بالميل 
المتوازن،  المنطقي  والتفكير  العقالنية،  إلى 
بالنزعة  شبيهاً  يجعله  ما  السياسي؛  والحس 
»األبولونية« في المثيولوجية اإلغريقية، نسبةً 
إلى اإلله اإلغريقي »أبولو«، إله النور والعقل 
المنطقي  العقلي  التفكير  إلى  يدعو  والذي 

المنضبط.
الرواية  في  األبولونية  الثالثية  وتضم 
شخصيات مهمة، لها تأثيرها في حياة المدينة 
مدرس  »نعمان«  شخصية  هي:  ونهوضها، 
اللغة العربية في المدينة، وخريج دار المعلمين 
وشاعر،  يساري  مثقف  وهو  ببغداد،  العالية 
وعاشق لفتاة مسيحية اسمها »تانيا«، كما أنه 
واحد من مثقفي المدينة الذين تأثروا منذ كان 
طالباً في الجامعة، بالفكر الثوري، الذي راح 
يرّوج له بين الشباب، ويعمل من أجل تحقيق 
من  المجتمع  يُخرج  ثوري،  اجتماعي  تغيير 
سكونيته وتخلفه، وهو ما تحقق فعالً في نهاية 
الرواية عندما حصل مثل هذا التغيير الثوري 
عام 1958، فضالً عن ذلك فقد كان »نعمان« 
يفكر بكتابة رواية عن المدينة، مما يشير إلى 

الجوهر الميتاسردي في الرواية.
شخصية  فهي  الثانية،  الشخصية  أما   
أيضاً  يحمل  مندائي،  »محمود« وهو صابئي 
لكن  ثورية،  يسارية  أفكاراً  »نعمان«  مثل 
مشكلته تكمن في أنه يعشق فتاة مسلمة اسمها 
بينهما  الديني  التباين  يَحول  حيث  »رزيقة« 

دون تحقيق مثل هذا الحلم المستحيل. 
»سعد«  شخصية  فهي  الثالثة،  الشخصية  أما 
ميوله  عن  فضالً  اآلخر،  هو  يمتلك  الذي 
وأسرته،  حياته  عن  مؤلمة  قصة  اليسارية، 
أخذ  أسرته،  أفراد  من  عدد  ضحيتها  راح 
يسردها على صديقيه »نعمان«، و»محمود«، 
اللذين قاما وفي أوقات متباينة، برواية قصص 
الذاكرة  ولعبت  الحياة،  في  ومعاناتهما  حبهما 
الذي  السرد االستذكاري،  في هذا  مهماً  دوراً 

قدمته هذه الشخصيات الثالث.
»المبأر«  السرد  يغلب  الفنية  الناحية  ومن 
على الرواية، ففي االستهالل، نجد »بدرية«، 

تتفاعل مع غناء »عبيس«، و»ستار«،  وهي 
عبر  داخلي  مونولوج  خالل  من  و»نعيم« 
بتعبير  الغائب«  الراوي  »أنا  توظيف 
وهو  صوته،  سمعت  أن  »منذ  تودوروف: 
يغنّي على جرف النهر، لم يستكن قلبها، ولم 
يدر بخلدها أن هذا الغناء العذب سيعيدها إلى 

ذاكرة مكلومة« )ص 11(.
كما أن الكثير من المرويات عن تاريخ المدينة 
طريق  عن  إما  مبأرة،  فنية  بطريقة  تقدَّم 
الروائية،  للشخصيات  الداخلية  المنولوجات 
وإما من خالل حوارات درامية بينها نجد ذلك 
في حوار »رسول« مع زوجته »بدرية« عن 

تاريخ مدينة سوق الشيوخ:
»هذه المدينة قديمة، قبل أن يحتلها العصملية 
واإلنجليز، وهي جزء من سومر« )ص 27(، 
من  اآلخر،  الجانب  من  انطوت  الرواية  لكن 
الناحية السردية على مقاطع كثيرة تنتمي إلى 
المثال  في  ذلك  نجد  كما  العلم،  كلّي  السرد 

التالي:
كان  عبيّس،  يعرف  ال  المدينة  في  أحد  »ال 
األشهر حتى من شيوخ العشائر، ومعارفه من 
حتى  بل  واألطفال،  والنساء  الفقراء،  الرجال 

الطبقة العليا من المجتمع« )ص 19(.
وكان بإمكان الروائي أن يبث مثل هذا السرد 
أو رؤية شخصية  العلم من خالل وعي  كلّي 
الفني  التبئير  عملية  لتتحقق  مشاركة؛  روائية 
التي  المباشرة  من  والتخلص  السرد،  في 
يمليها السرد العليم، وهو أمر لم يخُل بصورة 
واضحة من الطبيعة الفنية للسرد المبأر، الذي 

يهيمن على الرواية.
مثيرة  معالم  تقدم  أن  في  الرواية  نجحت  لقد 
الريفي  عالمها  بخاصة  الشيوخ،  لمدينة سوق 
الزراعي، وتقاليدها العشائرية الصارمة، وهو 

العراقية،  الرواية  منه  اقتربت  قلما  موضوع 
التي ظلت شخصياتها مدنية مأخوذة من المدينة 
الحديثة، وهو ما يمنح هذه الرواية خصوصية 
الثراء  كل  تمتلك  الرواية  وألن  وتفرداً؛ 
التاريخي والميثولوجي والروحي، نراها وقد 
تحولت لدى أبنائها إلى حب من نوع خاص، هو 
ما عبّر عنه عنوان الرواية »حب عتيق« ففي 
و»محمود«،  »نعمان«،  بين  المحتدم  الحوار 
و»سعد« حول تعلقهم، حد العشق، بمدينتهم، 
وتضحيتهم بمصالحهم وعواطفهم الشخصية، 
يهجر  أن  رفض  عندما  »نعمان«  فعل  مثلما 
مدينته من أجل حبيبته »تانيا«، التي رفضت 
الذهاب معه إلى سوق الشيوخ، واقترحت عليه 

الهجرة خارج العراق.
 ونكتشف خالل ذلك انهماك »نعمان« بجمع 
المرويات والوقائع عن تاريخ المدينة، وأناسها 
لغرض كتابة رواية عنها، ويرى »محمود«، 
وهو يؤيد صديقه »سعد«، أن يقوم »نعمان« 
وقصة  لـ»بدرية«،  »نعيم«  بكتابة قصة حب 
حبهم جميعاً لمدينتهم لتكون قصة هذا »الحب 

العتيق« أو »المعتق«:
»لكن محموداً، وهو يؤيد ما قاله سعد، طالب 
نعمان بإكمال قصة نعيم، وأن تكون القصتان 
المميزتان حكاية المدينة، قصة الحب العتيق، 
الذي يبدأ بذاته، وينتهي بطرق مختلفة« )ص 

.)166
الرواية،  في  العنوان  داللة  نكتشف  هنا  ومن 
قصة  في  والعام  الخاص  بين  يدمج  أنه  ذلك 
حب »نعيم« األسطورية، وقصة حبهم جميعاً 
هذا  أورثتهم  التي  الشيوخ،  سوق  لمدينتهم 

الحب العتيق األزلّي.
وكاالت
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عين عيسى/ حسام إسماعيل ـ نّددت الرئيسة الُمشتركة 
لمجلس مقاطعة كري سبي لتكّفل المحتل التركي بسياسة 
التغيير الديمغرافي في مناطق المقاطعة المحتلة؛ ما 
ينذر بكارثة إنسانية للمهجرين قسراً منها، وإطالة أمد 

أزمتهم.

أعلنت روسيا وتركيا، الجمعة، أنّهما ستعززان تعاونهما االقتصادّي، وسط مخاوف غربية من أن موسكو تبحَث عن سبٍل جديدةٍ لاللتفاِف على 
العقوباِت المفروضِة بسبب غزوها ألوكرانيا، واتفق الرئيس الروسّي بوتين ونظيره التركّي أردوغان، على تعزيزِ التجارِة الثنائّية واتخاِذ خطواٍت للعمِل 
بشكٍل أوثق في قطاعاِت النقِل والزراعِة والصناعة والمالّية، وفقًا لبياٍن مشترٍك صدر بعد أربِع ساعاٍت من المحادثاِت في منتجِع سوتشي الروسّي 

على البحر األسود، وكانت هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها الرجالن خالل ما يزيد قلياًل عن أسبوعين.

فضيلة محمد: التغيير الديمغرافي ُيسبب كارثة 
وُيطيل عمر األزمة السوريَّة

أكرم جباعي: مشروع اإلدارة الذاتية حل منطقي؛ للتخلص من 
األزمة في السويداء

روسيا تلجأ إلى تركيا والشركاِء التجاريين لتخفيِف 
العقوباِت تأثيِر 

وأعلن المسؤولون األتراك في شهر نيسان من 
العام الجاري، عن نيتهم بترحيل مليون الجئ 
سوري من أراضيها إلى المناطق، التي تحتلها 
من سوريا )عفرين ـ جرابلس ـ كري سبي ـ 
سري كانيه(، وذلك من خالل بناء مستوطنات 
لهم في تلك المناطق بتمويل خليجي، )قطري 
ـ كويتي(، وجمعيات ذات طابع ديني متطرف 
من الجنسية )الباكستانية ـ األفغانية ـ الشيشانية 

-الفلسطينية(.
غاضبة  فعل  ردود  التصريحات  هذه  والقت 
بسبب  قسراً؛  المهجرين  السوريين  قبل  من 
السياسة،  بهذه  المحتلة  التركية  الدولة  تعّمد 
من  المسؤولية  الدولي  المجتمع  ُمحملين 
خالل صمته، إزاء سياسة تركيا في مناطقهم 
في  سوريين  الجئين  وتوطين  المحتلة، 
وممتلكاتهم  أراضيهم  مصادرة  بعد  مناطقهم، 

لبناء المستوطنات عليها.
بسياستها  المحتلة  التركية  الدولة  وتمضي 
إلى  السوريين  الالجئين  بترحيل  االستيطانية 
حيث  المحتلة،  سبي  كري  مقاطعة  مناطق 
المقاطعة  إلى  المرحلين  الالجئين  عدد  وصل 
إلى  الماضية  أشهر  الخمسة  خالل  المحتلة 

4181 مهجرا مع عوائلهم.

مخطط استيطاين لتثبيت 
االحتالل

وبهذا الصدد علقت الرئيسة المشتركة لمجلس 
بقولها:  محمد  فضيلة  سبي  كري  مقاطعة 
بدأ  سبي  كري  مقاطعة  مناطق  في  »الوضع 
يدق ناقوس الخطر، مع مضي الدولة التركية 
من  المستوطنين  آالف  بإدخال  المحتلة، 
الالجئين السوريين المتواجدين على أراضيها 
ترغيباً وترهيباً إلى كري سبي؛ ما ينذر بكارثة 

إنسانية«.
وأضافت فضيلة: »المحتل التركي بعد احتالله 
لمناطق بمقاطعة كري سبي بعد عدوان التاسع 
يقارب  ما  ُهجر   ،2019 األول  تشرين  من 
دولة  فتستغل  ومهجرة،  مهجر،  ألف   100
الدولي  المجتمع  صمت  التركي  االحتالل 
والتوسعية  االستيطانية  عملياتها  في  للمضي 
حيث  سوريا،  من  تحتلها  التي  المناطق،  في 
آالف  بترحيل  الماضية  األشهر  خالل  قامت 
باتجاه  أراضيها  من  السوريين  الالجئين 
االستيطاني،  للمخطط  تنفيذاً  المحتلة  المناطق 
من  أيار  شهر  في  أردوغان  به  صرح  الذي 

العام الجاري«.

هذا ويتم بناء المستوطنات في كل من بلدة عين 
العروس، وأطراف المقاطعة المحتلة من الجهة 
الغربية على أراضي المهجرين، الذين صادره 
ما يسمى )مجلس تل أبيض المحلي( ممتلكاتهم 
الُمستوطنات  لبناء  األتراك  ألسياده  ووهبها 
عليها، بحسب مصادر محلية، حيث زار وزير 
داخلية االحتالل التركي )سليمان صويلو( قبل 
شهرين هذه المستوطنات، وحث القائمين على 
بنائها باإلسراع بها لتطبيق مشروع أردوغان 
مليون  ترحيل  خالل  من  وذلك  االستيطاني، 
بشكل  الُمحتلة  المناطق  إلى  سوري  الجئ 

مبدئي.

استغالل األوضاع لتحقيق 
املصالح

تستغل  االحتالل  دولة  »بأن  فضيلة:  ولفتت 
وعسكرية  سياسية،  من  الدولية  األوضاع 
المناطق  بحق  وانتهاكاتها  بسياستها،  للمضي 
ممتلكات،  نهب  )تهجير،  سوريا  من  المحتلة 
االنتهاكات(،  من  مستوطنات... وغيرها  بناء 
المجتمع الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان يتخذ 

من  بالرغم  االنتهاكات،  تلك  حيال  الصمت 
توثيقها من قبل منظمات حقوقية وناشطين«.

وفي نهاية حديثها طالبت فضيلة محمد المجتمع 
التي  االنتهاكات،  هذه  إزاء  بالتحرك  الدولي، 
تجري في المناطق المحتلة، والتي من شانها 
معاناة  واستمرار  السورية  األزمة  أمد  إطالة 
على  بالضغط  وذلك  والمهجرين،  النازحين 
من  إخراجها  على  والعمل  التركية  الدولة 
يضمن  بما  تحتلها  التي  السورية،  المناطق 
إلى  كافة  والمهجرين  للنازحين  آمنة  عودة 

ديارهم.

اللواء  لحزب  السياسي  المكتب  عضو  أكد 
لن  التوتر  حالة  أن  جباعي،  أكرم  السوري 
إلى أن  الجنوبية، مشيراً  المنطقة  تنتهي في 
حكومة دمشق لم تستوعب، ولم تبادر بتقديم 
أي تنازالت كي يحصل السوريون على حياة 
حالة  بقاء  في  مصلحة  ولها  وكريمة،  حرة 
التوتر، وطالب بإدارة ذاتية للمنطقة من قبل 
يرضي  كامل  حل  إلى  الوصول  حتى  أبنائها 

السوريين كافة.   

شهدت السويداء جنوب سوريا، خالل الشهر 
بين  واشتباكات  كبيرة،  توتر  حالة  الماضي، 
جهة،  من  المحلية  الكرامة«  »رجال  حركة 
محسوبة  رسمية  غير  مسلحة  ومجموعات 

على حكومة دمشق.
أمني  استنفار  بعد  التطورات  تلك  وجاءت 
قطع  وسط  السويداء،  في  مناطق  عدة  شهدته 
لطريق دمشق - السويداء وطرق أخرى تؤدي 
إلى مركز مدينة السويداء، على خلفية اعتقال 
األمن  قبل  من  المدعومة  الفجر«  »قوات 
من  عدداً  دمشق،  لحكومة  التابع  العسكري 

أبناء شهبا في السويداء.
القتلى على خلفية األحداث  وارتفعت حصيلة 
إلى  السويداء  مدينة  شهدتها  التي  األخيرة، 
أربعة وعشرين، منهم سبعة عشر من جماعة 
بظروف  قتلوا  سبعة  بينهم  فلحوط«  »راجي 
المحليين  المسلحين  من  وسبعة  مجهولة، 

المهاجمين، ممن هاجموا مقرات لـ »فلحوط« 
مرشح  القتلى  وعدد  وعتيل،  سليم  بلدتي  في 
لالرتفاع لوجود أكثر من 40 جريحاً، بعضهم 

بحالة خطرة.

ما حدث يف السويداء انتفاضة 
شعبية

حول ذلك تحدث لوكالة هاوار عضو المكتب 
أكرم  السوري،  اللواء  لحزب  السياسي 
ألهالي  انتفاضة  يعدّ  حصل  »ما  أن  جباعي: 
محافظة السويداء، ضد ممارسات، وانتهاكات 
دمشق  لحكومة  التابعة  العسكرية  المخابرات 
بحق أبناء المحافظة، وفضالً عن ذلك انتفاضة 
)راجي  كان  الذي  اإليراني،  التمدد  وجه  في 

فلحوط( أحد المسؤولين عنه في السويداء«.
وأضاف جباعي: »أحد أهم النتائج هو القضاء 
التابعة  على أحد أهم حلقات شبكة العصابات 
السويداء،  في  وإيران  العسكرية  للمخابرات 
فيها  تحدث  التي  األولى،  المرة  ليست  وهذه 
حالة توتر في المنطقة الجنوبية، فمع انطالق 
إلى  الشعبي  الحراك  وتحّول  السورية  األزمة 
أهالي  سلك  الخارجية،  األجندات  لخدمة  أداة 
أحزاب  تشكيل  عبر  ثالثاً  خطاً  السويداء 
أولى  كخطوة  وذلك  محلية،  وقوات  سياسية، 
وهو  السويداء،  أبناء  إليه  يطمح  ما  لتحقيق 
تشكيل إدارة ذاتية كما حصل في شمال وشرق 

سوريا«.
وتابع جباعي: »هذه الخصوصية التي يطمح 
القلق لدى حكومة  إليها أهالي السويداء، تثير 
دمشق، التي سعت وبحسب أوساط اجتماعية 
وسياسية من السويداء، إلفشال تلك المساعي 
التوتر  تثير  مسلحة  مجموعات  دعم  عبر 

والبلبلة«.
»لم  جباعي:  قال  األحداث  مجريات  وحول 
تنتِه حالة التوتر ألن مجموعة )راجي فلحوط( 
وإيران  العسكرية،  المخابرات  لشعبة  التابعة 
لها ذيول تنتشر في السويداء، وهم عبارة عن 
أقصى  السويداء حتى  شبكة واحدة من شمال 

جنوبها«.

الحل السيايس السلمي يريض 
السوريني كلهم

عدم  مسؤولية  دمشق  حكومة  جباعي  وحّمل 
لألجهزة  تعود  »األسباب  قائالً:  االستقرار 
األمنية، ومن خلفها إيران بشكل خفي، والتي 

تحاول العبث ليل نهار بالسويداء«.
وأضاف جباعي: »بعد االنتفاضة، التي حدثت 
سارعت حكومة دمشق إلى التخلي عن فلحوط 
يدل  وهذا  األسد(  )مستشارة  الشبل  لونا  عبر 
في  الوقوف  من  دمشق  حكومة  خوف  على 
وجه أي انتفاضة تحدث في السويداء، وتتحمل 

ألن  األخير،  التوتر  مسؤولية  دمشق  حكومة 
المحسوبين عليها هم من قاموا بالتنكيل بأهالي 
المحافظة وبقاء الفلتان األمني يتصدر المشهد 

في السويداء«.
»لم  دمشق  حكومة  أن  بقوله:  جباعي  وأكد 
ولن تستوعب مطالب األهالي، فهي منذ أكثر 
من خمسين عاماً لم تستوعب، ولم تبادر يوماً 
الشعب  حصول  مقابل  التنازالت  بتقديم  ما 
السوري على حياة حرة كريمة، حكومة دمشق 
لها مصلحة أن يبقى الوضع هكذا في مناطق 
وتحاول  السويداء،  ضمنها  ومن  سيطرتها، 
باقي  أمام  المحافظة  صورة  تشويه  كثيراً 

وحدة  على  بالتأكيد  يؤثر  وهذا  المحافظات، 
سوريا«.

اللواء  السياسي لحزب  المكتب  واختتم عضو 
هو  السويداء  في  »الحراك  حديثه:  السوري 
سلمي من األساس، وهناك مساعٍ؛ لكي تنتهي 
السلمية  بالحلول  السويداء  ومشاكل  أزمات 
دون إراقة نقطة دم واحدة، والحل المناسب في 
المحافظة،  في  ذاتية  إدارة  هو  الحالي  الوقت 
يديرها أبناؤها دون تدخل اآلخرين، إلى أن يتم 
االتفاق على حل سياسي يشمل أراضي وطننا 
األم سوريا، ويرضي أطياف الشعب السوري 

كافة«.

اتفاٌق تجارّي ومايّل الحتواِء 
العقوبات الغربّية

من  وأوكرانيا  الغرب  لدى  المخاوف  تتزايد 
مساعدة  على  للحصول  تسعى  موسكو  أنَّ 
على  المفروضة  القيود  لتجاوِز  أردوغان 
والتي  والصناعة،  والطاقة  البنوك  قطاعات 
تتعمق أكثر في اقتصادها، رغم أنَّ تركيا دولة 
عضو في الناتو، إال أنّها لم تنضم إلى الدول 

األعضاء األخرى في فرض العقوبات.
لم يُِشِر البياُن إلى االتفاِق التجارّي واالقتصادّي 
يرِد  ولم  مسبقاً،  بوتين  إليه  دعا  الذي  الثنائّي 
بيسكوف  ديمتري  الكرملين  باسم  المتحدُث 
مساء الجمعة على أسئلة بشأِن ما إذا كان قد 

تمَّ توقيُع اتفاٍق.
دعا اقتراح روسّي تم اعتراضه قبل االجتماع 
حكومة  األوكرانيّة  المخابرات  قبل  من 
حصص  بشراء  لروسيا  بالسماح  أردوغان 
والخزانات  والمحطات  النفط  مصافي  في 
التركيّة - وهي خطوةٌ يقول االقتصاديون إنّها 
بدِء  بعد  صادراتها  مصدِر  بإخفاِء  تساعد  قد 
الحظِر النفطّي لالتحاد األوروبّي بالكامل العام 
المقبل، كما طلبت روسيا من العديد من البنوك 
بحساباٍت  السماح  للدولة  المملوكة  التركيّة 
يقول  والتي  الروسيّة،  البنوك  ألكبر  مراسلة 
ستكون  إنّها  العقوبات  وخبراء  اقتصاديون 
انتهاكاً صارخاً للعقوباِت الغربيِّة، وأن يُسمح 
خارَج  بالعمِل  الروس  الصناعيين  للمنتجين 

المناطق االقتصاديّة الحرةِ في تركيا.
إلى  المحادثاِت  بعد  يشير  ما  هناك  يكن  ولم 
موافقِة تركيا على مثل هذه الترتيباِت، التي من 
البالِد  في  والشركاِت  البنوك  تترَك  أن  شأنها 
عرضةً لخطِر عقوباٍت ثانوية وتقطع وصولها 
نوفاك  ألكسندر  وقال  الغربيّة،  األسواِق  إلى 
البلدين  إنَّ  الروسي  الوزراء  رئيس  نائب 
توصال إلى اتفاقياٍت جديدة في المجالين المالّي 

والمصرفّي لكنه لم يذكر تفاصيل.
قال مسؤول تركّي كبير، لم يكشف عن هويته، 
صباح  حّساٍس،  دبلوماسّي  اجتماعٍ  لمناقشِة 

باستقالِل  »ملتزمةٌ  تزاُل  ال  البالدَ  إنَّ  الجمعة 
»من  »تركيا  وأضاف  وسيادتها«،  أوكرانيا 
التي  العقوباِت  إلى  تنضمُّ  المبدأ...  حيث 

تفرضها األمم المتحدةِ حصريّاً«.
تحدثوا  غربيون،  حكوميون  مسؤولون  وقال 
أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب 
حساسية الموقف، لصحيفة The Post إنهم لم 
يكونوا على علم باالقتراح الذي تم اعتراضه، 
روسيا  تسعى  أن  يخشون  إنهم  قالوا  لكنهم 
بالحرب  المرتبطة  العقوبات  على  لاللتفاف 

والضرر المتنامي على اقتصادهم.
العالم  الروس يجوبون  المسؤولين  إّن  وقالوا: 
بأعمال  بالقيام  يرغبون  أشخاص  عن  بحثاً 
إلى  مشيرين  الماليّة،  مؤسساتهم  مع  تجاريّة 
أنَّ تركيا من بين مجموعة من الدول التي يتم 

االتصال بها بسبب تساهلها بتنفيذ العقوبات.
مع عزل روسيا عن جزء كبير من االقتصاد 
المبادرات هي عالمةُ  مثل هذه  فإن  العالمّي، 
هؤالء  يقوُل  كما  المتزايدة،  النظاِم  مخاوَف 
الغربيون، وسخر  واالقتصاديون  المسؤولون 
بأنّها  ووصفها  الغربيّة  العقوبات  من  بوتين 
لإليراداِت  المستمّر  التدفَق  دعم  فقد  فاشلة، 
والنظام  الروسّي  الروبل  الطاقة  مبيعاِت  من 
الدولّي  النقِد  صندوُق  ويتوقع  للبالد،  المالّي 
اآلن أن ينخفَض االقتصادُ الروسي بنسبة %6 
إّن  يقولون  االقتصاديين  لكن  العام،  هذا  فقط 
العناوين الرئيسيّة تُخفي انهياراً في قطاع كبير 
القطاعِ  من التصنيع الروسّي، ويطلقون على 
المصرفّي »نظام الزومبي«، مع حظِر سحِب 
روسيا  أنَّ  ورغم  الصعبة.  بالعملة  الودائع 
سعت إلى تحويِل التدفقاِت التجاريّة عبر دول 
مثل الهند والصين، إال أنَّ الحظر الذي فرضه 
التقنية  عالية  المكوناِت  واردات  على  الغرب 

أدى لتوقِف بعض الصناعات.

رضورة وجود أقنية مالّية بديلة

معهد  في  األستاذ  جورييف،  سيرغي  قال 
وكبير  الفرنسيّة  السياسيّة  الدراسات 

االقتصاديين السابق في البنك األوروبّي إلعادةِ 
اإلعمار والتنمية: »سيكون الوضع أكثر قتامة 
ستسير  كيف  يعرف  أحد  »ال  المقبل«.  العام 
األمور عندما يبدأ حظُر النفِط األوروبّي، نحن 

في وضعٍ مجهول«.
األسبوع  الصادرة  الجديدة  األرقام  تظهر 
الماضي من قبل وكالة اإلحصاءات الحكوميّة 
الذي  الضرر  مدى   ،Rosstat الروسيّة، 
إنتاج  انخفض  القطاعات.  بعض  أصاب 
السيارات، وهي الصناعة األكثر اعتماداً على 
بنسبة 89% في حزيران  األجنبيّة،  المكونات 
على أساس سنوّي، بينما انخفض إنتاج أجهزة 
على   %40 بنسبة  النواقل  وأشباه  الكمبيوتر 
أساس سنوّي، وانخفض إنتاج الغساالت بنسبة 

59% تقريباً.

في  المالية  أستاذ  ميرونوف،  مكسيم  قال 
الواضح  »من  مدريد:  في  لألعماِل   IE كلية 
صرامة«،  وأكثر  أكثر  ستصبح  األمور  أن 
عن  األسبوع  هذا  اإلعالن  أّن  إلى  وأشار 
لشركة  الرئيسيّة  السيارات  مصانع  أحد  أنَّ 
قوةِ  من  سيقلُل  للدولة  المملوكة   AvtoVAZ
خيارات  وجود  عدِم  إلى  يشير  لديها  العمل 
أخرى للشركِة والحكومة. »التخفيضات بدأت 

وقد تؤدي لتوتر اجتماعّي«.
السابق  النائب  ألكساشينكو،  سيرغي  قال 
لرئيس البنك المركزّي والمقيم اآلن في المنفى 
بالواليات المتحدة، إنّه من الضرورّي لروسيا 
وأضاف:  لبنوكها،  بديلة  ماليّة  قنوات  إيجاد 
إيران،  أنَّ  إلى  مشيراً  أموال«،  مسألة  »إنّها 
من  سابقاً  تمكنت  وتركيا،  روسيا  بمساعدة 
دفعت  »إذا  الغربيّة  العقوباِت  على  االلتفاِف 
على  البنوك  بعض  هناك  سيكون  الكثيَر، 

استعداِد لتحمِل المخاطِر«.
كان نظام بوتين يأمل سابقاً بتجاوز العقوبات 
خالل  من  بديلة  دفع  أنظمة  إنشاء  خالل  من 
البنوك الصينيّة، وفقاً لمسؤول حكومّي روسّي 
على صلٍة جيدةٍ، تحدث شريطة عدم الكشف 
عن هويته خوفاً من المساءلة، ومع ذلك، فقد 
الدور  هذا  تولي  الصينيّة عن  البنوك  امتنعت 
ورغم  ثانويٍّة،  عقوباٍت  فرض  خطِر  بسبِب 
زيادةِ وارداِت البالد من النفِط والغاز الروسّي، 
فإنّها ال تستطيع تلبية جميع احتياجات روسيا 

من المعدات.

ما املقابل..؟

قال مسؤولون غربيون إنّه أصبح واضحاً أنَّ 
للتخفيف  لروسيا  مناسبةً  قناةً  تكن  لم  الصين 
على  الكرملين  أجبر  ما  العقوباِت،  تأثيِر  من 
وفي  آخرى.  شركاء  عن  يائس  بشكٍل  البحث 
التي  بوتين،  مع  المعقّدة  أردوغان  عالقِة 
كان  والتعاوِن،  الصراعِ  من  بفتراٍت  تميّزت 

وأظهرت  الماضي  في  كبيٌر  نفوذٌ  لروسيا 
استياءها عبر قطعِ تدفِق السياحِ إلى تركيا أو 
التركيّة،  الزراعيّة  المنتجاِت  استيراِد  حظِر 
تركيا  األوكرانيّة، نصبت  الحرب  بداية  ومنذ 
وهو  وكييف،  موسكو  بين  كوسيٍط  نفسها 
الدوُر الذي بدا أنّه يؤتي ثماره الشهر الماضي 
في  المتحدة  واألمم  تركيا  توسطت  عندما 
الموانئ  الحبوِب من  اتفاٍق الستئناِف شحناِت 
األوكرانيِّة المحاصرة، وشكر بوتين أردوغان 

الجمعة على دوره بتنظيِم ذلك.
شن  على  بوتين  موافقة  أردوغان  ويريد 
هجمات مزمعة ضد قوات سوريا الديمقراطية 
بقواٍت  روسيا  وتحتفظ  سوريا،  شمال  في 
السورّي  للرئيس  دعمها  إطار  في  بالمنطقة 
بشار األسد، ولم يتضح ما إذا كان قد تمَّ إحراز 
االجتماع  خالل  القضية  هذه  بشأن  تقدٍم  أّي 

األخير للرؤساء.
وفقاً الثنين من رجال األعماِل في موسكو، يتمُّ 
بالفعِل إعادةُ بناِء سالسل التوريد بالتجزئِة في 
سلسلة  وقال صاحُب  تركيا،  بمساعدة  روسيا 
متاجر التجزئة الكبرى إنَّ منافذَ البيع الخاصة 
به أعادت تنظيم اإلمداداِت بالكامِل من خالِل 
والصين  وإسرائيل  تركيا  في  جديدة  مراكز 
صادرةٌ  حديثةٌ  بياناٌت  وأظهرت  وأذربيجان، 
الصادراِت  أنَّ  التركّي  اإلحصاِء  معهِد  عن 
بنحو  ارتفعت  روسيا  إلى  الشهريّة  التركيّة 

400 مليون دوالر بين شباط وحزيران.
لكن بغّضِ النظِر عن السلعِ االستهالكيّة، يشكُّ 
بأن  الغربيون  والمسؤولون  العقوباِت  خبراُء 
التي  المعداِت  إلمداداِت  مركزاً  تركيا  تصبَح 
تزيدُ الحاجةُ إليها دون مواجهِة خطِر عقوباٍت 
ثانويٍّة، وقال هؤالء المسؤولون إنَّ على البالِد 
االختيار، علماً أنَّ أيَّ عمٍل تقوُم به مع روسيا 
يخاطر بوضع اقتصادها وقطاعها المالّي تحت 

المجهِر وسيصعُّب التعامَل مع بقيِة العالِم.

وكاالت
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حذرت السلطات األلمانية، من أن نهر الراين، وهو أحد الممرات المائية الرئيسية في 
أوروبا، على بعد أيام فقط من إغالقه أمام حركة الشحن التجارية، بسبب مستويات 

المياه المنخفضة للغاية الناجمة عن الجفاف.

انخفاض منسوب المياه في ممر أوروبي رئيسي 
يهدد بوقف حركة الشحن التجارية

هل تؤثر العمالت الرقمية على مستقبل االقتصاد العالمي؟

بريطانيا... عشرات اآلالف يواجهون أسعار الغاز والكهرباء بتصرف غير مسبوق

لنقل  النهر  تعتمد على  التي  الشركات  وتحذر 
إلى  تضطر  قد  أنها  من  البضائع،  استالم  أو 
تقليص األنشطة وتقليل األحمال بشكل كبير، 
عمليات  بعض  وقف  وشك  على  اآلن  وهي 
على  قادرة  الشحن  سفن  تعد  لم  إذا  اإلنتاج، 

العمل في النهر، وفقا لصحيفة »الغارديان«.
ميالً   760 حوالي  يمتد  الذي  الراين،  نهر 
)1223 كلم( من جبال األلب السويسرية إلى 
وسط  في  نهر  أكبر  ثاني  هو  الشمال،  بحر 
نقل  ويتم  الدانوب،  نهر  بعد  أوروبا  وغرب 
نحو 200 مليون طن من البضائع عبر األنهار 
األلمانية بشكل عام، ويشمل ذلك الفحم وقطع 

والكيميائية،  الغذائية  والمواد  السيارات  غيار 
وغالبية هذه البضائع تنقل عبر نهر الراين.

المياه  مستويات  أن  إلى  الصحيفة  ولفتت 
المنخفضة بشكل خطير؛ بسبب الجفاف، وقد 
تتسبب بوقف حركة الشحن عبر النهر، على 
توقفت  حيث   ،2018 عام  حصل  ما  غرار 

الحركة لمدة ستة أشهر تقريباً.
في  والشحن  المائية،  الممرات  هيئة  وقالت 
بشكل  المنخفضة  »المستويات  إن  كولونيا: 
أن  تعني  العام  من  الوقت  لهذا  عادي«  غير 
»من  حمولتها  تقليل  إلى  ستضطر  المراكب 

أجل أن تكون قادرة على العبور في النهر«. 
وتقليل  النقل،  أسعار  زيادة  إلى  هذا  ويؤدي 

السرعة، التي يمكن بها نقل البضائع.
الطاقة  شركات  بعض  عن  الصحيفة  ونقلت 
إلى  تدفعها  قد  الوشيكة  األزمة  إن  قولها: 
خفض إنتاجها بشكل حاسم، وذلك ألن انقطاع 
يؤثر على  النهر  الفحم عبر  إمدادات توصيل 

إنتاج الطاقة.
الفحم، قرر  الطلب على  أنه مع زيادة  ويذكر 
هابيك،  روبرت  األلماني،  االقتصاد  وزير 
تعمل  التي  الطاقة  محطات  تشغيل  إعادة 

بالفحم، والتي كانت متوقفة في السابق، والتي 
يُنظر إليها اآلن على أنها حل مؤقت لمساعدة 

ألمانيا على التخلص من الغاز الروسي.
وكاالت

تعتمد  اإلنترنت  على  التجارة  »أصبحت 
المالية،  المؤسسات  بشكل شبه حصري على 
لمعالجة  موثوقة  خارجية  كجهات  تعمل  التي 
النظام  المدفوعات اإللكترونية، وفي حين أن 
المعامالت  لمعظم  يكفي  بما  بشكل جيد  يعمل 
فإنه ال يزال يعاني من نقاط الضعف المتأصلة 

في نموذج يستند إلى الثقة«.
رسم  التي  البداية  هي  المقدمة،  تلك  كانت 
الرقمية  وعملته  البيتكوين  نظام  مؤسس  بها 
مالمح  مستعار(،  )اسم  ناكاموتو  ساتوشي 
في  ثقته  اهتزت  بعدما  الجديد،  المالي  نظامه 
التي  الكبرى،  األزمة  عقب  التقليدي  النظام 

ضربت االقتصاد العالمي عام 2008.
في »الورقة البيضاء« التي تعد بمثابة دستور 
هو  »ما  ناكاموتو  يقول  الرقمية،  العمالت 
دليل  إلى  مستند  إلكتروني  نظام  هو  مطلوب 
طرفين  ألي  يسمح  ما  الثقة؛  من  بدالً  تشفير 
دون  بعضهما  مع  مباشرة  بالتعامل  راغبين 

الحاجة إلى طرف ثالث موثوق به«.
للنور في 2009،  وظهرت العمالت الرقمية 
االقتصادي  حضورها  كان  الحين  ذلك  ومنذ 
مشروع  تحقق  مدى  عن  بعيدا  لكن  واضحا، 
ناكاموتو كامالً من عدمه، يبقى السؤال الجدلي 

المحير:
هل ستغير العمالت الرقمية مستقبل االقتصاد 

العالمي؟   
ستؤثر  الرقمية  العمالت  بأن  كثيرون  يجادل 

سلباً خاصة على االقتصاديات النامية، لسبب 
)مثل  للوسطاء  الحاجة  تلغي  أنها  رئيسي: 

البنوك(.
ويستند هؤالء إلى حداثة هذا النظام التكنولوجي 
فيه،  المستخدمين  من  كبير  جزء  ثقة  وانعدام 
سوق  في  الشديد  التقلب  إلى  يشيرون  كما 
العمالت الرقمية، ويبرزون خسائرها الفادحة 

كما حدث في األشهر القليلة الماضية.
تنظيمية  سلطة  وجود  بعدم  أيضاً  ويجادلون 
تستطيع ضبط هذه التقلبات أو إدارتها لحماية 
على  بشدة  يركزون  وكذلك  االستثمارات. 
مخاطر القرصنة وإخفاء الهوية في التعامالت 

الخاصة بالعمالت الرقمية.
لكن ال يضع الرأي المقابل تلك المخاوف في 
أن  أصحابه  ويرى  كبيرة،  بصورة  االعتبار 
العمالت الرقمية هي بالفعل مستقبل االقتصاد 

العالمي.
أظهرت كريستين موي، المدير العام لبنك جي 
بالموقع  لها  مقال  في  األمريكي  مورجان  بي 
نقدا  العالمي،  االقتصادي  للمنتدى  الرسمي 

واضحا لمن يقول، بسلبيات العمالت الرقمية.
إلى  المشفر  االقتصاد  »يقود  وصرحت 
تطوير أسس مالية وتكنولوجية بديلة وعالمية 
ومفتوحة المصدر، ومتاحة لجميع من يمكنهم 
عن  النظر  بغض  اإلنترنت،  إلى  الوصول 
االجتماعية،  الطبقة  أو  العرق  أو  الجنسية 
التخمينات  تحيط  ما  عادة  لكن  واالقتصادية، 
ويتم  الجديدة،  األصول  بهذه  والتحذيرات 
اإلشارة الستخداماتها في الجريمة اإللكترونية 
عن  الحديث  جانب  إلى  المظلمة،  والشبكة 
واالجتماعية،  البيئية،  للحوكمة  السلبية  اآلثار 

والمؤسسية لعملية التعدين«.
وتضيف »ربما ال يتم تسليط الضوء بما يكفي 
للتجارب  الجديد  المركز  هذا  أن  كيف  حول، 
العملة  اقتصاد  في  المفتوحة  العالمية  المالية 
وقابلة  ملموسة،  تقنيات  إلى  يؤدي  المشفرة 
)للعمالت  القيمة  تركز على مخازن  للبرمجة 
والمدفوعات  واإلقراض  وغيرها(،  والسلع 

الصغيرة من نظير إلى نظير«.
وتوضح كريستين: »اليوم تُختبر هذه التقنيات 
بمليارات  األشخاص  ماليين  عبر  اآللية 
الدوالرات، ويمكن أن تتطور لتؤدي إلى شمول 
مالي عالمي أوسع لمليارات األشخاص، الذين 
يتعاملون  الذين  أو  البنوك،  مع  يتعاملون  ال 

معها عبر معامالت بسيطة«.
وردا على »التخمينات غير الواقعية« بحسبها، 
قالت: إن »النشاط غير المشروع في العمالت 

المشفرة في الفترة من 2017 إلى 2020 يقل 
عن 1%، مقابل من 2 إلى 4% في عام 2020 

في االقتصاد ككل«.

كيف تؤثر العمالت الرقمية عىل 
النظام املايل التقليدي؟

مجلس  أصدر   2022 شباط  منتصف  في 
رقابة  هيئة  وهو   )FSB( المالي  االستقرار 
 24 في  المالية  األنشطة  تراقب  دولية  مالية 
الذي  المحتمل،  التهديد  بشأن  تحذيراً  دولة، 
تشكله أسواق العمالت الرقمية على االقتصاد 

العالمي.
وقال FSB في تقرير رسمي: »تتطور أسواق 
تصل  أن  ويمكن  بسرعة،  المشفرة  األصول 
لتهديد االستقرار المالي العالمي بسبب حجمها 
ونقاط ضعفها الهيكلية، وترابطها المتزايد مع 

النظام المالي التقليدي«. 
عبر  األمريكية  ناسداك  بورصة  وعلقت 
بالقول:  التقرير  هذا  على  الرسمي  موقعها 
البنوك  عدد  زيادة  بسبب   FSB قلق  »يأتي 
والمؤسسات المالية الراغبة في القيام بأنشطة 

تتعلق باألصول المشفرة«.
التحذيرات  تلك  شأن  من  ناسداك  قللت  ثم 
لألصول  الحالي  للمسار  »بالنظر  بالقول، 
لسوق  مماثالً  نمطاً  تتبع  فإنها  المشفرة، 

األسهم«.
وأضافت »لماذا ال يتم التركيز على انخفاض 
قيمة العملة التقليدية، التي يجنيها ويتعامل بها 
الناس حول العالم، التي بالتبعية تضعف قيمة 

الرواتب وقيمة المدخرات أيضاً«؟.
وبيّنت »إذا سبق لك تجميد حسابك المصرفي، 
أو حساب باي بال دون سابق إنذار، فستعرف 
العمالت  ستغير  ملكك،  ليست  أموالك  أن 
على  السيطرة  لتضمن  ذلك،  كل  المشفرة 
أموالك بنفسك« ولهذا السبب يتم الهجوم عليها 

بحسب ناسداك.
ال  المشفرة،  العملة  اقتصاد  »في  وأضافت 
يوجد أوصياء يتحكمون في العملة أو السوق 
يحققون  وسطاء  يوجد  ال  بها،  ويتالعبون 
أرباًحا ضخمة من كل معاملة، ال يوجد إشراف 
التشفير،  بكود  مدفوعة  السوق  مركزي، 
تتبعها، وال  يمكن  ثابتة، كل معاملة  والقواعد 
يوجد مركز نفوذ، بدال من ذلك، يحفز النظام 

الجديد الناس على التعاون«.
جاري  الشهير  األمريكي  األعمال  رائد  قال 
  CNBC شبكة  مع  مقابلة  في  فاينرتشاك 
تشهد  المشفرة  العمالت  ساحة  أن  أعتقد  »ال 
المجتمع  أو  اإلنترنت،  من  أكثر  مشاكل  أي 
ككل، أو وسائل اإلعالم أو حتى بورصة وول 

ستريت«.
وكاالت

مثل الماليين في أنحاء بريطانيا، تدنو جوزينا، 
من  الفقر،  عتبة  من  شيفيلد،  من  معلمة  وهي 

جراء االرتفاع المستمر في أسعار الطاقة.
وفي أيلول المقبل، عندما يحين موعد االرتفاع 
سيكون  أخرى،  مرة  الفواتير  بقيمة  المؤكد 
عليها تقليص الطعام والضروريات األخرى، 
التزاماتها  إذا كانت تريد االستمرار في سداد 

الشهرية.
تعترف جوزينا: »إنه أمر مرعب، خاصة مع 
يبلغوا  لم  المنزل،  في  مراهقين  ثالثة  وجود 
إنهم  بعد،  للعمل  للخروج  يكفي  ما  العمر  من 
أنه  حقًا  مخيفة  فكرة  وهي  علينا،  يعتمدون 
من المحتمل أال تتمكن من إعالة أطفالك بهذه 

الطريقة ».
لذلك اتخذت جوزينا 35 عاًما، قراًرا حاسماً: 
واحدة من  وباتت  الطاقة«،  فاتورة  تدفع  »لن 
مدني«  »عصيان  حركة  إلى  انضموا  آالف 
تتشكل، احتجاجا على التكلفة الباهظة للطاقة.

أيلول، سيرتفع سقف  واعتباًرا من األول من 
أسعار الطاقة، وهو الحد األقصى للمبلغ، الذي 

يمكن للموردين تحصيله في إنكلترا واسكتلندا 
وويلز؛ ما سيؤدي إلى ارتفاع إضافي لفواتير 

لماليين العمالء.
ومن المتوقع أن تصل فاتورة الغاز والكهرباء 
السنوية المتوسطة إلى 3358 جنيًها إسترلينيًا، 
بينما  وفقًا لالستشارات »كورنوال إنسايت«، 
جنيه   1400 السنوية  الفاتورة  متوسط  كان 

إسترليني، في أيلول من العام الماضي.
فقد  »غارديان«  صحيفة  تتوقعه  ما  وحسب 
ولكن  الشوارع،  إلى  المتظاهرون  ينزل 
التقليدية،  الضغط  حمالت  إلى  باإلضافة 
يخطط البعض أيًضا لفرض مزيد من الضغط 
عبر  الحكومة،  وعلى  الطاقة،  موردي  على 

»تجاهل دفع الفواتير«.
وتقول حركة »ال تدفع« في المملكة المتحدة، 
حتى  مجهولة  مجموعة  تقودها  حملة  وهي 
اآلن، إنها تأمل أن يحذو عدد كاف من الناس 
»مشكلة  في  الطاقة  شركات  لوضع  حذوها، 

خطيرة«.
جلبهم  »نريد  اإلنترنت:  على  موقعها  ويقول 

إلى طاولة المفاوضات، وإجبارهم على إنهاء 
هذه األزمة«.

وأدانت المصادر الحكومية هذا الحركة، وقال 
مسؤولة  غير  رسالة  »هذه  باسمها:  متحدث 
بدرجة كبيرة، ستؤدي في النهاية فقط إلى رفع 
التصنيفات  على  وتؤثر  لألشخاص،  األسعار 

االئتمانية لهم«.
وأضاف: »بينما ال تستطيع أي حكومة التحكم 
في أسعار الغاز العالمية، فإننا نقدم 37 مليار 
جنيه إسترليني من المساعدات لألسر، بما في 
فواتير  ذلك خصم 400 جنيه إسترليني على 
الدعم  من  إسترليني  جنيه  و1200  الطاقة، 
على  للمساعدة  حاجة،  األكثر  لألسر  المباشر 

مواجهة تكاليف المعيشة«.
وفي الوقت نفسه، ينصح خبراء الديون والمالية 
دراية  على  أنهم  من  التأكد  بضرورة  األفراد 
مثل  السداد،  لعدم  المحتملة  بالمخاطر  كاملة 
الديون، وفرصة وضعهم على كشوف  زيادة 
الدفع المسبق، أو فرض رسوم إضافية، وفي 
قطع  للموردين  يمكن  القصوى،  الحاالت 

الطاقة، رغم أن هذا كان أمر نادر الحدوث.
تدرك جوزينا هذه المخاطر كلها، لكنها تقول: 
إن عدم الدفع هو الخيار الوحيد لها ولماليين 
إلى  نزلت  األخيرة،  األيام  وخالل  آخرين، 
الشارع لتوزيع مئات المنشورات، مشيرة إلى 

أن االستجابة كانت »إيجابية حقًا«.
وتوضح: »الناس غاضبون وخائفون، نحن ال 
ماليين  سيسقط  االختيار،  باب  من  ذلك  نفعل 
األشخاص في جميع أنحاء هذا البلد في براثن 
السبيل  هو  واإلضراب  الشتاء،  هذا  الفقر 
ليس  إنه  الرد،  يمكننا من خالله  الذي  الوحيد 
خياًرا يتخذه أي شخص باستخفاف، أنا أفضل 
أال أضطر إلى القيام بذلك، لكنه الخيار الوحيد 

أمامنا«.
في  أطلقت  التي  تدفع«،  »ال  حركة  وقالت 
تموز الماضي، إن أكثر من 75 ألف شخص 
سجلوا حتى اآلن لالنضمام إلى اإلضراب، إذا 

لم تتخذ الحكومة إجراءات جذرية.
يخفون  وال  مجهولين،  الحركة  منظمو  ويظل 
لكنهم  محتمل،  عنيف  فعل  رد  من  قلقهم 
»بعدما  الفكرة  إلى  توصلوا  إنهم  يقولون: 
أزمة  حيال  شيء  فعل  إلى  بالحاجة  اقتنعوا 

تكاليف المعيشة المتصاعدة«.
قاعات  »من  الحركة:  باسم  متحدث  وقال 
عند  أو  العمل  في  الحانات،  إلى  البليادرو، 
مدى  عن  الجميع  يتحدث  المدارس،  بوابات 
قيمة  ارتفاع  من  وخوفهم  بالفعل،  معاناتهم 

الفواتير مرة أخرى في أيلول«.
صلبة«،  »خطوة  بمثابة  االحتجاج  واعتبر 
مشيراً إلى أنه »سينجح فعالً«، حسب تعبيره.

وكاالت

يسعون لضرب قدسية وجوهر اإليزداتية

دور المرأة في ثورة روج آفا قبل الثورة وبعد الثورة
عريفة بكر

عن  المرأة  المتسلط،  الذكوري  النظام  أبعد 
مكانتها األساسية منذ خمسة آالف عام جسدياً 
من  المرأة  أقصيت  كما  وفكرياً،  وروحياً 
المادي  الصعيد  على  التقدم  أرضيات  جميع 
هذا  أوجالن  القائد عبد هللا  والمعنوي، ورأى 
الواقع المرير بشفافية بعمق تحليالته التاريخية 
إعادة  على  واعتمد  وعالجه  واالجتماعية، 
تشكيل نمط المرأة والرجل، وبالتالي المجتمع 
في  القائد  يقول  إذ  الحرة،  فلسفته  في  أساساً 
عالقات  بشأن  متردداً  لسُت  »أنا  تحليالته: 
المرأة بالرجل، ولكن ضد االنحطاط في هذه 

العالقات«.
المرأة قبل ثورة  إلى  يُنظر  كما تعلمون، كان 
الرجل  من  وأقل  متدنية  بدرجات  آفا  روج 
المجتمع، وكانت  قيادة  قادرة على  وأنها غير 
حقوقها،  أبسط  من  ومحرومة  مضطهدة 
البعثي  النظام  قِبل  من  تُعتقل  المرأة  وكانت 
بحريتها وحرية شعبها حيث  تفكيرها  بمجرد 

السياسية  النواحي  جميع  من  اضطهادها 
صاحبة  تكن  ولم  واالجتماعية  واالقتصادية 
واإلهانة،  لإلساءة  تتعرض  وكانت  القرار، 
الجسدي  التعذيب  أنواع  شتى  بحقها  ومورس 
بهدف  الفاشي،  النظام  سجون  في  والنفسي 
النيل من إرادة هؤالء المناضالت في حين ال 

يزال مصير عدد منهن مجهوالً.
اللجنة  عضوة  كوباني(،  )شيالن  المناضلة 
 pyd المركزية في حزب االتحاد الديمقراطي
 29 في  رفيقاتها  من  أربعة  مع  اغتيلت  التي 
تشرين الثاني عام 2004 في مدينة الموصل 
أثناء أدائها مهامها الدبلوماسية، وعلى الرغم 
من السياسة القمعية، لم تتخَل المرأة في روج 
آفا عن نضالها، ومع انطالقة ثورة روج آفا عام 
2012 التي أدت المرأة فيها دورها الريادي، 
أيديولوجية  إلحياء  خصبة  أرضية  اختلقت 
نفسها  ونظمت  المجتمع،  الحرة ضمن  المرأة 
في كل المجاالت خالل الثورة، وهذا ما جعل 
في  وجودها  المرأة  وأثبتت  المرأة  ثورة  منها 
والعسكرية  والدبلوماسية  السياسية  الميادين 
واالجتماعية وغيرها من الميادين، وشاركت 

في المنتديات والمحاضرات العالمية.
الذاتية  اإلدارة  وّطدَت   2016 عام  وفي 
النساء  واستطاعت  المشتركة  الرئاسة  نظام 
وغيرهن  والسريانيات  والعربيات  الكرديات 
من تنظيم أنفسهن ضمن هذا النظام، فكان ذلك 
خطوة مهمة لخلق التوازن في المجتمع حتى 
وشرق  شمال  في  المرأة  تنظيمات  أصبحت 
في  النسائية  التنظيمات  لكافة  أمالً  سوريا 
العالم، وكانت مكان تفاؤل للحركات النسائية، 
كل  وتحدت  الزاوية  حجر  المرأة  وشكلت 
المعاناة ونجحت في الدفاع عن ذاتها وأخذت 
أصبحت  حتى  المؤسسات  كل  في  مكانتها 

العماد الرئيسي لهذه الثورة. 
لذلك كلما تطورت المرأة وتخلصت من القيود 
وكما  أمامها،  أخرى  قيود  بوضع  الرجل  يبدأ 
نرى الهجمات اليومية مرتبطة بارتباط المرأة 
بالفلسفة الحرة وأصبحت لها إرادة، وتستطيع 
حصلت  ما  وكل  والمجتمع،  الواقع  تغير  أن 
عليه المرأة في ثورة روج آفا هو بفضل فكر 
المرأة  لتصبح  أوجالن  عبد هللا  القائد  وفلسفة 
في روج آفا مثاالً تحتذي به جميع نساء العالم.

سيبان سلو

لطالما بقي اإليزيديون في حالة دفاع مستمرة 
وجه  في  ديانتهم،  وتعاليم  معتقداتهم  عن 
التي  والعسكرية  الثقافية  اإلبادة  حمالت  كافة 
لكن  عليها  محافظين  وظلوا  لها،  تعرضوا 
يحاولون  والذين  اإليزيدي  المجتمع  أعداء 
ويسعون  سعوا  بل  بالقتل،  يكتفوا  لم  إبادتهم 
محاولة  في  اإليزداتية،  جوهر  لضرب 

الستهداف جذور الكرد من العمق.
آب 2014،   3 ليلة  منتصف  بعد  ما  ساعات 
الذي  اإليزيدي  التاريخ  ذاكرة  من  تنسى  لن 
لطالما سّجل بين طياته قصص حمالت اإلبادة 
)الفرمانات( التي تعرضوا لها، ثالثون فرماناً 
لم تكن سهلة أبداً بالنسبة لمجتمع عريق، عانى 
مر  على  الضحايا  ماليين  هذا  ليومنا  ويعاني 
التاريخ، وآالف المختطفات والمفقودين، وكل 
ذلك جرى بهدف اإلبادة التي ال يزال مخططها 

قائماً إلى يومنا هذا.
قاوم  من   ،2014 في  ما حصل  يعلم  الجميع 
ومن ترك وفّر هارباً، ومن خان الوعد وترك 
مئات اآلالف من اإليزيديين بين مخالب قوى 
الظالم )داعش(، التي عاثت في شنكال خراباً 
ودماراً وقتلت حتى األجنة في أرحام أمهاتهن. 
هنا، وألنه مرت ثماني سنوات على »الفرمان 
تبدو  قد  اإليزيديون،  يتداوله  كما  األخير« 
إشارة إلى أنهم من اآلن وصاعداً لن يسمحوا 
ألحد  يسمحوا  ولن  بحقهم،  المجازر  بتكرار 
بأن يتدّخل في أمور مجتمعهم كما حصل في 
اإلبادة  حمالت  كل  سبب  ذلك  وكان  السابق، 

التي تعرضوا لها. 
الديانة  ثقل  مركز  يعدّ  الذي  شنكال  ففي 
اإليزيدية وخزينة الحفاظ على الثقافة الكردية 
منذ  الهجمات على سكانه  تكررت  المتجذرة، 
مئات السنين، لتكون مجزرة آب 2014 على 
بالنسبة  تاريخياً  منعطفاً  داعش  مرتزقة  يد 
المجتمع  تنظيم  في  مهمة  تحول  ونقطة  لهم، 
حالة  بعد  وخاصةً  صفوفه  ورّص  اإليزيدي 
سياسات  نتيجة  عاشوها  التي  الكبيرة  الشتات 
العراقية  والحكومة  الكردستاني  الديمقراطي 
حالة  في  المنطقة  على  أبقت  التي  االتحادية 
نزاع، حيث حرم أهلها من العديد من حقوقهم 
المدنية والسياسية وحتى الدينية لكن ما يمكن 
أن   ،2014 بعد  ما  حصل  فيما  إليه  اإلشارة 
اإليزيديين أيقنوا أنهم يجب أن يكون أصحاب 
التي يجب أن تحميهم وأن يكونوا  القوى  تلك 
كانت  لذلك  الخاص،  تنظيمهم  أصحاب 

الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  إعالن  خطوات 
شنكال  مقاومة  وحدات  وتشكيل  شنكال  في 
التاريخ  في  فاصلة  نقاط  إيزيدخان  وأسايش 

اإليزيدي.
بعد  اإليزيديون  حققه  مما  الرغم  على  لكن 
لم  اإلبادة  محاولة  فإن  األخير«،  »الفرمان 
اآلن  يحاولون  اإليزيديين  فأعداء  تتوقف، 
وثقافتهم  وتنظيمهم  اإليزيديين  قوى  إبادة 
الداخل.  اإليزيدية من  الديانة  وضرب جوهر 
العسكرية  الهجمات  إلى  نتطرق  لن  هنا 
الحزب  وقوات  العراقي  الجيش  شنها  التي 
بفضل  أفشلت  التي  الكردستاني  الديمقراطي 
لإليزيديين وال عن هجمات  العسكرية  القوى 
االحتالل التركي بالطائرات المسيّرة والحربية 
المجتمع  في  البارزين  القادة  استهدفت  التي 
اإليزيدي والذين كان لهم دور كبير في تنظيم 
المجتمع اإليزيدي في شنكال قبل وبعد فرمان 

2014 » األخير«.
هنا سنتحدث عن محاولة إبادة ثقافة اإليزيديين 
خلق  ومحاولة  اإلزداتية  جوهر  واستهداف 
داخل  اإليزيدي  المجتمع  أبناء  بين  الفتنة 
شنكال. لبابا شيخ واألمير في الديانة اإليزيدية 
اإليزيدية  الديانة  معتنقي  لدى  كبيرة  قدسية 
نفوسهم.  في  خاصة  روحية  مكانة  ولهما 
الهجوم  فترة  أثناء  اإليزيدية  اإلمارة  وكيل 
الحالي حازم  اإليزيدي  على شنكال، واألمير 

تحسين بك، وآل ششو »قاسم وحيدر ششو« 
الوطني  لالتحاد  الموالين  من  كان  الذي 
الذين  هؤالء  من  كانوا  سابقاً،  الكردستاني 
وفّضلوا  الكردستاني  للديمقراطي  أخلصوا 
فرمان  بعد  شعبهم  مصالح  على  مصالحهم 
2014. وكانت وفاة األمير تحسين بك والشيخ 
 ،2020 عام  الشيخ«  »بابا  إسماعيل  خرتو 
يستفيد  كي  الكردستاني  للديمقراطي  فرصة 
من موضوع إيجاد البديل وانتخاب أمير جديد 
الشرخ  من  المزيد  إلحداث  جديد،  شيخ  وبابا 
اإليزيدي، وذلك من خالل خلق  المجتمع  في 
من  ششو  وحيدر  قاسم  بين  معارض  رأي 

جهة، وحازم تحسين بك وعلي بافي شيخ »بابا 
الشيخ الجديد« من جهة أخرى.

االتفاقية  توقيع  بعد  ما  مرحلة  إلى  وبالنظر 
تشرين   9 في  وهولير  بغداد  بين  الثنائية 
خلخلة  إلى  الحاجة  فإن   ،2020 األول 
مراكزه  أهم  في  وضربه  اإليزيدي،  المجتمع 
يكون  ال  حتى  شيخ(  وبافي  )اإلمارة  الدينية 
ومقدسة  موحدة  مرجعية  أي  لإليزيديين 
وبذلك يمكن السيطرة عليهم بسهولة، ويجعل 
الديني  فارغة من مضمونها  اإليزيدية  الديانة 
والعادات  التقاليد  بكافة  ويضرب  والثقافي، 
بها  ليتحكم  الحائط،  عرض  المتجذرة  الدينية 
أشخاص موالون له، ويفقد المجلس الروحاني 

اإليزيدي قدسيته التي يعرفها اإليزيديون.
بابا شيخ خرتو  تنصيب  إلى مراسم  وبالعودة 
إسماعيل »المتوفى« في اللش صيف 1995 
المجلس  أعضاء  هم  الحاضرين  أن  نجد 
الروحاني واألمير آنذاك وبعض رجال الدين 
من  الغفير  الحشد  أن  إال  فقط،  اإليزيديين 
اللش  في  تجّمع  الذي  للديمقراطي  الموالين 
والوسائل اإلعالمية التابعة له التي نقلت حدث 
إليه  ينوي  ما  يؤكد  شيخ،  بابا  علي  تنصب 

الحزب الديمقراطي الكردستاني.
لم  شنكال  جبل  وشيوخ  رجاالت  أن  حتى 
في  التنصيب،  مراسم  في  حاضرين  يكونوا 
لعبة سعى من خاللها الديمقراطي الكردستاني 
لضرب العالقة بين اإليزيديين في جبل شنكال 
من  القريبة  وباعدري  شيخان  مناطق  وفي 
الدين مستولى عليه  معبد اللش. مزار شرف 
من  اآلالف  تمكن  بعد  قاسم وحيدر ششو  من 
المنحدرات  عبر  الخالص  من  اإليزيديين 
رجالً   18 ظل  شنكال،  لجبل  الصخرية 
والدفاع  داعش  لمواجهة  الخفيفة  بأسلحتهم 

عن مزار شرف الدين، ثاني أقدس المزارات 
لدى اإليزيديين بعد معبد اللش، وعلى الرغم 
المزار  على  المتكررة  داعش  هجمات  من 
إال  الهاون  وقذائف  الثقيلة  الرشاشة  باألسلحة 
أن الرجال اإليزيديين لم يسمحوا له باالقتراب 
المزارات  من  العشرات  كما  وتدميره،  منه 

الدينية المتوزعة في شنكال والتي دُمرت.
كان من يدير الموجودين للدفاع عن المزار هو 
قاسم ششو وابن شقيقه حيدر ششو اللذين خرجا 
في األيام األولى من الفرمان، وأكدا أن قوات 
وأن  شنكال،  تركت  الكردستاني  الديمقراطي 
من يدافع هم قوات الكريال ومتطوعو شنكال، 
لكن سرعان ما تبدّل موقفهما وحديثهما عكس 
ما قااله عندما خرجا ألول مرة على فضائية 
روناهي. قاسم ششو قال في فيديو مصور له 
الفرع  في  مسؤوالً  كنت  الفرمان  يوم  »حتى 
التنظيم  مسؤولو  اليوم  لكن  للحزب،   17
والعسكر كلهم هربوا، شنكال مرة أخرى لن 
يكون بيد هؤالء عديمي األخالق القذرين، ما 
بين 8 -10 آالف بيشمركة كانوا في شنكال، 

الجميع يعمل على فتح الطريق للمدنيين، حيث 
.)....( PKK نشكر بشكل رئيس

شهر  في  وبالتحديد  بعدها،  قال  ششو  حيدر 
تشرين الثاني من عام 2015 »ليس من حق 
العمال  حزب  بخروج  يطالب  أن  طرف  أي 
قوات  أن  مبيناً  شنكال«،  من  الكردستاني 
في  داعش  تقاتل  الكردستاني  العمال  حزب 
حيدر  أن  ذلك،  بعد  حصل  ما  لكن  شنكال« 
وقاسم أصبحا من أكثر الشخصيات التي هجماً 
على حزب العمال الكردستاني وعلى اإلدارة 
الحزب  بيد  دميتين  وأصبحا  لشنكال،  الذاتية 
الديمقراطي الكردستاني فقد كشفوا في تسجيل 
من  دوالر  ألف   60 شهرياً  يتقاضى  أنه  له 

الديمقراطي.
عندما كانت األعمال تجري لتأسيس المجلس 
»قناة  على  لشنكال  الذاتية  لإلدارة  التأسيسي 
بتشكيل  ألحد  نسمح  »لن  وقال:  روداو« 
دافع عن شنكال  وأن من  لإليزيديين،  مجلس 
هو مسعود البرزاني«، ومنذ ذلك الوقت، بقي 
الذين  اإليزيديين  الشبان  من  العديد  مع  ششو 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  استمالهم 
باسم »قوات بيشمركة شنكال« موجودين في 
مزار شرف الدين وحّولوه إلى مقر عسكري 
المكان  قدسية  االعتبار  بعين  األخذ  دون  لهم 
»بقائد  يُعرف  ششو  وبات  اإليزيديين،  لدى 
أصبح  العبارة،  وبصريح  شنكال«.  بيشمركة 
قبل  من  عليه  مستولًى  الدين  شرف  مزار 
الموالين للديمقراطي الكردستاني الذي يحاول 

استهداف قدسية المزار.
مستمرة  اإليزيديين  بحق  اإلبادة  الخالصة: 
والمتآمرون على المجتمع اإليزيدي يحاولون 
بشتى الوسائل استهداف جوهر الدين اإليزيدي 
وإفقاده جزءاً كبيراً من قدسيته في إبادة ثقافية 
ويقاوم  اإليزيدي  المجتمع  لها  يتعرض  دينية 

في وجه ذلك.


