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"العرب والكرد" :هواجس ومصالح مشتركة
بغداد  -الجورنال

مع �أف��ول ال��دول��ة العثمانية يف العقد الثاين من القرن
املا�ضي ،كانت خرائط القوى اال�ستعمارية ،وحتديداً
بريطانيا وفرن�سا ،تثبت يف تق�سيم املنطقة دولة كردية
�إىل جانب الدول العربية حديثة النا�شئة ،لكن عوامل الحقة
قادت �إىل ت�شكّل اخلريطة من دون وطن قومي للكرد الذين
�ست�شهد عالقاتهم توتراً يف مناطق وجودهم يف العراق
و�سورية وتركيا و�إيران.
يف ني�سان� /أبريل  ،2017عقد "املركز العربي للأبحاث
ودرا�سة ال�سيا�سات" م�ؤمتراً يف الدوحة لتناول التكون
التاريخي للم�س�ألة الكردية يف امل�رشق العربي ،وامل�س�ألة
الكردية يف حميطيها العربي والإقليمي ،والهواج�س
الثقافية املت�أتية من العالقات العربية – الكردية� ،شهد
معمقة ونقدية ح��ول الق�ضية ،لت�صدر حديث ًا
مقاربات
ّ
خمتارات من بحوثه يف كتاب "العرب والكرد :امل�صالح
ي�ضم اثنتي ع�رش ورقة.
واملخاوف وامل�شرتكات" الذي ّ
يحتوي الق�سم الأول" ،التكون التاريخي للم�س�ألة الكردية

يف امل�رشق العربي" ،خم�سة ف�صول .يف الف�صل الأول،
"العالقات الكردية  -العربية ( :)1891-1918درا�سة
تاريخية" ،يقول هوكر طاهر توفيق فيه � ّإن الكرد مل يكونوا
م�شكلة بالن�سبة �إىل العرب ،و� ّإن العرب مل يكونوا م�شكلة
بالن�سبة �إىل الكرد ،بالنظر �إىل �أن بالد ك ّل منهما كانت
خا�ضعة للدولة العثمانية التي كانت ت�ضطهد القوميات
كلها.
يف الف�صل الثاين" ،الثابت واملتغري يف املوقف القومي
الكردي جتاه ال�سلطة العربية يف بغداد خالل العهد امللكي
( ،")1921-1958يحلل �سعد ب�شري �إ�سكندر اخلطاب
ال�سيا�سي لتيارين داخل احلركة القومية الكردية :التيار
ال�سلمي – الربملاين ،والتيار احلزبي املنظم.
يبحث النا�رص دريد �سعيد يف الف�صل الثالث "دور القمع
ال�سلطوي يف بروز الهوية الكردية يف العراق (- 1921
 ")1991ظاهرة بروز الهوية االنف�صالية لدى الإثنية
الكردية يف العراق خ�لال �سبعني عام ًا من عمر الدولة
العراقية .كما يدر�س �شريزاد زكريا حممد عمر يف الف�صل
الرابع "مبادرات الدولة العراقية حلل امل�س�ألة الكردية:

درا�سة تاريخية يف بيان  29حزيران /يونيو ،"1966
الو�سائل ال�سلمية حلل امل�س�ألة الكردية ،وي�ؤكد �أنها مل ت� ِأت
�إال بعد ف�شل اجلي�ش العراقي يف قمع االنتفا�ضة الكردية.
يف حني يتناول �شم�س الدين الكيالين يف الف�صل اخلام�س،
"نظرة النخب ال�سيا�سية ال�سورية �إىل امل�س�ألة الكردية"،
توجهات النخب والأح��زاب ال�سورية ومواقفها يف م�سار
الدولة ال�سورية احلديثة منذ اال�ستقالل حتى ثورة �آذار/
مار�س .2011
ي�ضم الق�سم الثاين" ،امل�س�ألة الكردية يف املحيط العربي
والإقليمي" ،خم�سة ف�صول .يف الف�صل ال�ساد�س" ،العالقات
بني القوى ال�شيعية والكردية يف العراق :ح��دود القراءة
’املكوناتية‘" ،وفيه يرف�ض حارث ح�سن اختزال املعادلة
ال�سيا�سية يف العراق يف �رصاع كردي � -س ّني – �شيعي.
يف الف�صل ال�سابع "الكونفدرالية والتكامل بعد ف�شل
النظام التوافقي يف العراق �إث��ر عام  :2003نحو ر�ؤية
جديدة للق�ضية الكردية" ،يناق�ش عبد احلكيم خ�رسو
جوزل املقاربة اجلديدة للقوى ال�سيا�سية الكردية املتمثلة
بالكونفدرالية التي �أ�صبحت مبنزلة نقطة التقاء بني �أغلب

القوى الكردية يف العراق و�سورية .وي�سعى مهند �إبراهيم
الكاطع يف الف�صل الثامن" ،احلركة الكردية يف املجال
العربي� :أكراد �سورية �أمنوذجاً"� ،إىل الإجابة عن الت�سا�ؤالت
التي تبحث يف ماهية احلركة ال�سيا�سية الكردية يف �سورية
و�أق�سامها ومرجعياتها والعوامل امل�ؤثرة يف خطابها
يف املجال العربي ،و�أ�شكال الدعم الذي تق ّدمه لها بع�ض
الأنظمة العربية.
ويف الف�صل التا�سع" ،النظام الإقليمي اخلليجي و�أث��ره
يف العالقات العربية  -الكردية� :إقليم كرد�ستان العراق
منوذجاً" ،يناق�ش جوتيار عادل عقراوي ت�أ ّثر الفاعلني
الإقليميني اخلليجيني جتاه امل�س�ألة الكردية يف العراق،
م�ستخدم ًا املنهج الو�صفي التحليلي ،واملنهج التاريخي،
وحتليل م�ستوى النظم الإقليمية.
ويبحث عماد يو�سف قدورة يف الف�صل العا�رش" ،املقاربة
اجلديدة للق�ضية الكردية يف تركيا" ،يف ال�سيا�سة الرتكية
اجلديدة �إزاء الأك��راد ،بعدما تخلّت احلكومة الرتكية عن
التفاو�ض مع حزب العمال الكرد�ستاين منذ منت�صف عام
 ،2015ب�سبب عودة احلرب.

تخيلوا

العالم من دون فيسبوك..
ماذا سيحصل؟

7

اليوم

الحمل
مهني�� ًا :ي�سل��ط هذا الي��وم ال�ضوء على الأرب��اح املادية
وتك��ون طاقتك هائل��ة ،وتنجز اعما ًال تتطل��ب �شجاعة
وقوة
ً
عاطفي��ا :يت�سل��ط ال�ضوء عل��ى زواج حمتم��ل تدر�سه او
تخو�ض��ه او تعط��ي وعداً به ،ت�ستق��ر هواج�سك وتختفي
متام ًا ليحل مكانها الفرح والبهجة

الثور
مهني ًا :ت�شعر باالرتياح نوع�� ًا ما وت�ستفيد من بع�ض
الفر���ص يف حيات��ك املهني��ة ،وحتق��ق �أم��راً مذهال ،
وتفرح بالعمل �ضمن جمموعة مع ّينة ولت�سوية �إدارية
عاطفي�� ًا :ت�ضط��ر اىل اتخاذ ق��رارات تتعل��ق بحياتك
العاطفي��ة وتبتعد قلي ًال عن االج��واء املهنية وتواجه
بع�ض امل�شاكل العائلية

الجوزاء
مهني�� ًا :تتع��زز االو�ض��اع املهني��ة وتوح��ي الي��ك
بافك��ار جدي��دة لك�سب امل��ال ،فتفك��ر يف توظيفات
وا�ستثمارات وتعي�ش فرتة متحركة جداً
عاطفي�� ًا :يث�ير هذا الي��وم ردات فعل باجت��اه ق�ضية
تخ�ص الزوج �أو ال�رشيك

الرسطان
مهني ًا� :شخ�صيتك القوية تخيف الآخرين ،وتدفعهم
�إىل التفك�ير ملي�� ًا قبل خو���ض �أي مواجهة معك يف
العمل
عاطفي�� ًا :احلبي��ب قد يك��ون ال�سب��ب يف ا�ضطرابات
وخيبة �أمل يف م�شاريع �أعددت لها بدقة

االسد

مهني�� ًا :الثقة وال�رصاح��ة مطلوبتان يف العمل ،فهما
م��ن �أف�ضل ال�سب��ل لت�أمني �أجواء مهني��ة اكرث انتاج ًا
وفاعلية
ً
ً
عاطفي��ا :لق��اء رومان�س��ي م��ع ال�رشي��ك بعي��دا ع��ن
املحيط ،وهذا ي�ضع حداً للخالفات ال�سطحية بينكما

العذراء

ّ
توقف

مفاجئ للعبة الـ".."PUBG
ما السبب?!

فوج��ئ عدد كب�ير من م�ستخدم��ي لعبة "بابج��ي" ( )PUBGال�شه�يرة بتوقفها
ب�صورة مفاجئة� ،صباح ام�س الثالثاء  16ني�سان.
و�أ�ش��ارت �صحيف��ة "ديل��ي �إك�سربي�س" الربيطاني��ة �إىل �أن ذلك التوق��ف يرجع �إىل
�إجراء الإدارة اخلا�صة بلعبة "بابجي" بع�ض التحديثات والتعديالت على اخلوادم
اخلا�ص��ة باللعب��ة .و�سيج��د م�ستخدم��و اللعب��ة حول الع��امل ر�سالة تنوي��ه �إىل كل
م�ستخدميها ب�أن اللعبة مغلقة لأعمال ال�صيانة.
و�أو�ض��ح الفريق التقني للعبة "� "PUBGأن اللعبة �ستكون متاحة ب�إ�صدار جديد
ب��دءاً م��ن اليوم الأربعاء  17ني�س��ان .ولكن طالب الفريق التقن��ي للعبة ب�رضورة
حتدي��ث التطبي��ق اخلا�ص بـ" "PUBGقب��ل يوم  23ني�سان اجل��اري ،للح�صول
على مي��زات جديدة� .أ�شارت ال�صحيفة الربيطانية �إىل �أن �أبرز تلك امليزات ،جاءت
على النحو التايل:

خبراء الصحة يحسمون
"جدل القيلولة"
يحر���ص بع���ض النا���س عل��ى �أخ��ذ قيلول��ة ،خالل
النهار ،لكن �آخرين يحاولون تفاديها لأنهم يخ�شون
�أال ينام��وا جيدا حني يحل الليل ،لكن ما الذي يقوله
خرباء ال�صحة ب�ش�أن النوم يف منت�صف اليوم؟
وبح�سب موق��ع "�أنفر�س" ،ف�إن �أخ��ذ قيلولة ق�صرية
خ�لال النه��ار ي�ساعد على طرد النعا���س ،ويزيد من
اليقظ��ة والتفك�ير ب�ش��كل منطق��ي وتقوي��ة الذاكرة
ويح�سن املزاج وي�ضبط امل�شاعر.
ويق��ول الأطباء �إن النوم خ�لال النهار ي�ساعد �أي�ضا
عل��ى خف�ض �ضغط الدم ل��دى بع�ض الأفراد ،لكن �إذا
كنت مم��ن ينامون يف النهار حتى تعو�ض ما فاتك
يف الليل ،فهذا الأم��ر ي�شكل ا�ضطرابا �صحيا وعليك
�أن جت��د له حال.وين�صح الأطباء من ي�أخذون قيلولة
ب���أن يجعلوا وقتها م�ضبوط��ا ،ف�ضال عن عدم النوم
يف ف�ترة مت�أخرة من النه��ار حتى ال يكابدوا الأرق
حني يحل الليل وحتني فرتة النوم الأ�سا�سية.
ويق��ول �أخ�صائي الطب النف�س��ي ،مي�شال �أوليثي� ،إن
القيلول��ة تعود مبنافع �صحية كث�يرة ،ال�سيما حني
ت�ستغ��رق مدة حم��دودة ترتاوح بني ع��شر وثالثني
دقيق��ة ،و�أو�ض��ح �أن الن��وم له��ذه امل��دة الق�صرية ال
ي�ؤثر على الإن�سان خالل الليل.
و�أ�ض��اف �أن الن��وم مل��دة ت�تراوح بني �سب��ع وت�سع
�ساع��ات خ�لال � 24ساع��ة� ،رضوري ج��دا للحفاظ
على املناعة ووظائف الدماغ والوقاية من حوادث
ال�س�ير وبع�ض الأمرا�ض املزمنة ،لكن الوقت الأمثل
للنوم هو الليل ولي�س النهار.
وي��رى اخل�براء �أن القيلولة ال ميك��ن �أن تكون بديال
عن النوم الليلي ،حتى و�إن كانت هذه العادة �شائعة
بني  51يف املئة من �سكان العامل الذين يغطون يف
النوم ،خالل النهار .ويرى الباحث يف �ش�ؤون النوم،
راميون��د ماثي��و�" ،إذا �س�أل �أحدهم ح��ول ما �إذا كان
علي��ه �أن ينام خالل النهار ،علين��ا �أن جنيبه ب�شكل
مبا�رش ،نعم ،اذهب وخذ قيلولة.

كلمات

غوغل

تشوق متابعيها..
ماذا ستطلق في أيار؟

�شوقت غوغل ،متابعيها من خالل جديد تعتزم الإعالن عنه يف �أيار املقبل ويتعلق
ّ
بعالمته��ا التجارية "بك�س��ل"  .Pixelو ُيتوقع �أن تكون ال�رشكة تلمح �إىل الإعالن
عن هواتف  Pixelجديدة.
فعلى م��دار الأ�سابيع املا�ضية� ،سرُ بت �صور وتفا�صي��ل موا�صفات هاتفي "بك�سل
�3أي"  Pixel 3aو"بك�س��ل �3أي �إك���س �إل"  ،Pixel 3a XLوهما يعدان ن�سخة
مبوا�صفات �أقل من هاتفي  Pixel 3و Pixel 3 XLاحلاليني ،وقد �أُ ِّكد �أ�سماءهما
ر�سمي ًا يف ت�رسيب ملتجر غوغل .Google Store
والآن ن��شرت غوغل على متجرها الإلكرتوين ت�شويق�� ًا بعنوان "امل�ساعدة قادمة"،
ث��م كتب��ت" :يف � 7أيار � ،شيء كبري قادم �إىل ك��ون بك�سل" ،كما ركزت يف الت�شويق
عل��ى مل�صق��ات الواقع املع��زز القائمة عل��ى فيل��م ،Avengers: Endgame
والتي �أُعلن عنها �أي�ض ًا يف وقت �سابق.

بع��د تعر���ض املواق��ع التابعة لفي�سب��وك لعطل فني جدي��د يوم الأحد املا�ض��ي ما �أدى
لتوقف في�سبوك ووات�س�آب و�إن�ستغرام عن العمل ل�ساعات يف مناطق خمتلفة من العامل،
�أثار امل�ستخدمون الذين ي�صل عددهم �إىل املليارات �ضجة.
وم��ع تكرار �أعط��ال في�سبوك هذا العام ،ومنه��ا عطل "تاريخي" ت�سب��ب بتوقف املوقع
لقراب��ة � 17ساع��ة ال�شهر املا�ضي ،ال بد م��ن طرح ال�س�ؤال :ماذا ل��و توقف في�سبوك عن
العمل نهائيا؟
ولتخي��ل "ع��امل م��ن دون في�سب��وك" ،علين��ا �أوال النظ��ر لدرا�س��ات �أجري��ت م�ؤخرا عن
�أ�شخا�ص مت �إيقافهم عن ا�ستخدام املوقع العمالق ،وحتليل نتائج التوقف على حياتهم.
ون��شرت يف كانون الثاين املا�ض��ي ،جامعات �أمريكية ،نتائ��ج لدرا�سات �أجرتها حول
املو�ض��وع .جمعت فيها �آالف م��ن م�ستخدمي في�سبوك ،وطلبت منه��م �إلغاء ح�ساباتهم
يف في�سبوك ل�شهر كامل.

متقاطعة

مهني�� ًا :حت�ص��ل على معنويات غ�ير منتظرة ترفع
م��ن من�سوب حما�ستك وندفع��ك اىل البدء مب�رشوع
�ضخم
عاطفيا :تهتم مب�س�أل��ة تتعلق بال�رشيك ومبحيطك
العائلي ،ما ي�ستوجب منك الت�أين يف التعاطي معه

امليزان

مهني�� ًا :ي�ساع��دك �أ�صدق��اء ناف��ذون �أو ق��ادرون
ي�شغل��ون مراك��ز قوي��ة ،وم�شاركت��ك يف بع���ض
املنا�سب��ات الكب�يرة ت�ساع��دك على �إيج��اد بع�ض
احللول
عاطفي ًا :الو�ضع العاطفي يبدو غري م�ستق ّر ،ويقلق
راحتك يف بع�ض الأحيان

العقرب

مهني�� ًا :تك�بر تطلعات��ك فرتن��و اىل من�ص��ب جدي��د
لتعزي��ز موقع��ك يف العم��ل ،وال �سيم��ا �أن الظ��روف
مالئمة للقيام بخطواتك
عاطفي ًا:ال تدع ان�شغاالتك املهنية تنعك�س �سلب ًا على
عالقت��ك بال�رشي��ك ،من الأف�ضل ان تلت��زم مواعيدك
حتى ال تفقد م�صداقيتك

القوس

مهني�� ًا :خطوات مهمة وقرارات حا�سمة قيد التنفيذ،
لك��ن ذلك ال يعن��ي القيام بخط��وات ع�شوائية وغري
مدرو�سة
عاطفي�� ًا :ح�ين يخط��ئ ال�رشي��ك علي��ك �أن تظهر له
�أخط��اءه ،ويف حال ع��دم القيام بذل��ك فقد يقع يف
اخلط�أ جمدداً

الجدي

مهني�� ًا :ال ت�ستل��م �أم��ام ال�ضغ��وط ،فاله��دف الذي
ح ّددت��ه لنف�س��ك لي���س �سه ً
�لا ،لك��ن حتقيق��ه لي���س
م�ستحي ًال
عاطفي�� ًا :بع��دك ع��ن ال�رشي��ك ي�شع��رك بالوح��دة،
فح��اول �أن متنح نف�سك وقت�� ًا �أطول ،وهذا ي�ساعدك
على تخطي ذلك

الدلو
مهني�� ًا :تعي�ش جتربة ح�سا�سة ودقيق��ة ،وقد تكون من
�أ�صع��ب التجارب واهمها ،ل��ذا ُكن حذراً جداً فالو�ضع
ينذر بحوادث وم�شاكل
عاطفي ًاُ :كن �إيجابي ًا ومتحفظ ًا ،تنت�رص على ال�سلبيات،
وال تتهرب من الواجبات جتاه ال�رشيك

ما ال تعرفه عن األطعمة المعدلة وراثيا ..الفوائد والمضار
�أ�صبح��ت الأطعم��ة املعدل��ة وراثي��ا مت�ل�أ املح�لات التجاري��ة
يف كث�ير م��ن البل��دان ،ال �سيم��ا تلك الت��ي تعاين م��ن نق�ص يف
الغذاء ،وانق�سمت �آراء اخل�براء ب�ش�أن فوائدها ال�صحية بني م�ؤيد
ومعار�ض.
والأطعم��ة املعدل��ة وراثي��ا ه��ي تلك الت��ي يتم فيه��ا الدمج بني
�أك�ثر من مكون من �أجل اخلروج مبنت��ج جديد غري م�ألوف ،مثل
�أن يك��ون حجمه �أكرب ،وم��دة �صالحيته �أط��ول .وت�شيع الأطعمة
املعدل��ة وراثي��ا يف اخل��ضراوات على وجه التحدي��د ،ومل ت�شمل
بع��د الأطعم��ة احليواني��ة ،مث��ل الدج��اج ال��ذي عادة م��ا يعطى

م��وادا هرمونية لزيادة حلومه��ا .لكن قد يتم تغذي��ة احليوانات
عل��ى حما�صيل معدل��ة وراثيا ،وهذا ما يجعلن��ا ن�أكل يف نهاية
املط��اف حلوم��ا حتت��وي عل��ى ن�س��ب خمتلفة م��ن م��واد معدلة
وراثي��ا ،لكن ب�شكل غ�ير مبا�رش .ويتم ع��ادة تعديل اخل�رضاوات
وراثي��ا ،مث��ل اخلي��ار والبن��دورة وغريهم��ا ،لزي��ادة احلج��م �أو
حت�س�ين الغلة .مبعن��ى �آخر ،يت��م تعدي��ل الرتكيب��ة الوراثية لها
ع��ن طري��ق �إ�ضافة جين��ات مفي��دة لها.وبالإ�ضاف��ة �إىل �أن غلة
املحا�صي��ل املعدلة وراثيا تك��ون �أف�ضل ،ف�إن ه��ذه املحا�صيل
تك��ون �أرخ�ص �أي�ضا يف النمو ،وتعد �أك�ثر �صمودا �أمام الظروف

اجلوي��ة القا�سي��ة .ويلج�أ كث�ير من املزارعني �إىل ه��ذا النوع من
املحا�صي��ل يف البلدان التي تعاين ظروفا مناخية �صعبة ،وتزيد
فيه��ا مع��دالت النق���ص يف الغذاء عل��ى مدار موا�س��م عدة خالل
ال�سنة .ويقول خ�براء التغذية� ،إن الأغذية املعدلة وراثيا هي يف
معظمها ذات جودة عالية ،بل وحتتوي على عنا�رص غذائية �أكرث
م��ن املعتاد ،خا�صة يف الفواكه واخل�رضاوات .لكن �أبرز �سلبيات
الأغذي��ة املعدلة وراثي��ا يكمن يف �أنها تع��د م�شكلة ملن يعانون
م��ن احل�سا�سية جتاه بع�ض الأطعمة ،لأنها تعتمد بالأ�سا�س على
خلط اجلينات ،التي قد تكون غري منا�سبة للبع�ض.

الحوت
مهني�� ًا :م�رشوع مهم حتدد على �أثره �آفاق املرحلة
املقبل��ة يف العمل ،وهذا ما ي�ساع��دك على حتقيق
م�ستقبل �أف�ضل
عاطفي ًا :ال ت�ستهن ب�أفك��ار ال�رشيك مل�ساعدتك يف
ح��ل ق�ضي��ة طارئ��ة ،فهو ق��ادر على
ذلك على الرغم من كرثة ان�شغاالته

