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عمال في مدينة الرقة وريفها باتوا 
عاجزين عن سد احتياجات أسرهم

فريق مخيم ُمهّجري كري 
سبي ُينهي الدوري بفوٍز 

حاسم على »خراب عشك«

ُمعيل  عاماً(، وهو  النافع )41  فرج  يتمكن  ال 
بشمال  الرقة  ريف  في  تعيش  كبيرة  ألسرة 
من  عائلته  احتياجات  سد  من  سوريا،  وشرق 
األجر الذي يجنيه من عمله في ورشات البناء.
النافع  يجنيه  الذي  األسبوعي  األجر  ويتراوح 
في  ينفقها  سورية،  ليرة  ألف  و30   20 بين 
شراء الخبز والسكر والزيت وبعض البقوليات 

وقليالً ما يشتري الخضار.
جنوب  كم   10 رطلة  قرية  سكان  من  وهو 
الرقة، ويُعيل عشرة أطفال يبلغ أكبرهم الـ 17 

من عمره.
ويقول عمال في مدينة الرقة وريفها إنهم باتوا 
وإنهم  أسرهم،  احتياجات  سد  عن  عاجزين 
يبقون بال حل بسبب قلة فرص العمل وضعف 

األجور في حال توفرت أعمال يومية.
تجاهل احتياجات أساسية

وقال »النافع« إن االحتياجات اليومية ألسرته 
تُكلف ما بين 15 ألفاً و20 ألف ليرة سوريّة، 

عن  العجز  بسبب  منها  الكثير  أتجاهل  »لكنني 
تأمين ثمنها«.

وأضاف، لنورث برس، أنه يقضي يومه جالساً 
يحتاج  ممن  اتصال  بانتظار  المنزل  في  إما 
عامالً أو في الساحات العامة في المدينة ينتظر 

فرصة ليومه.
وتضم مدينة الرقة ساحات عامة يجلس العمال 
فيها في انتظار فرصة عمل، ويقصدها أصحاب 
أجر  وفق  عمال  لجلب  العمل  وأرباب  المهن 

يُتفق عليه بين الطرفين.
وسجل »النافع« لدى مكتب التشغيل في مجلس 
على  للحصول   2019 عام  منذ  المدني  الرقة 
وظيفة بصفة عامل في مؤسسة للمجلس لكنه لم 

يحصل على شيء حتى اآلن.
زوجة وأطفال يعملون

يقول العامل إنه اضطر بعض األحيان إلرسال 
زراعية  حقول  في  للعمل  وأطفاله  زوجته 

مجاورة، للمساعدة في تأمين احتياجات ملحة.
عليها صورته حصل  بطاقة  »النافع«  ويخرج 
عليها من اتحاد عمال الرقة، ويعتبر أنها »غير 

نافعة لم تُقدم أو تؤّخر شيئاً ولم تخفف من رحلة 
العناء التي أعيشها كل يوم«.

المجتمع  منظمات  إحدى  هو  العمال  واتحاد 
مؤسسات  بين  وصل  كصلة  يعمل  المدني، 
والشرائح  جهة  من  الذاتية  اإلدارة  وقوانين 
جهة  من  االقتصادية  والفعاليات  االجتماعية 

أخرى.
وقال محمد الخضر )17 عاماً(، وهو من سكان 
إن  المدينة،  شرق  كم   20 غنام،  حمرا  قرية 
أكبر  هّماً  يحّمله  بناء  ورشة  في  لعامل  تحوله 

من سنه.
فهو يتوجه من قريته باكراً نحو حي سيف الدولة 
وسط المدينة باحثاً عن عمل جديد لكل يوم جديد 

له.
وقبل ثالثة أعوام توفي والد »الخضر«، ليصبح 
هو المسؤول عن تأمين كل مستلزمات أسرته ال 
تكفيه سبعة آالف ليرة سوريّة يجنيها من أجره 

اليومي في ورشة بناء.
»مسؤولية أخالقية«

المشاركة  الرئيسة  وهي  محمد،  رودين  وقالت 
التحاد عمال الرقة، إن ما سبّب انخفاض األجر 

عموم  تعيشها  التي  االقتصادية  األزمة  هو 
المناطق السوريّة بعد عدة سنوات من الحروب.

وأضافت، لنورث برس، أن اتحاد العمال يعمل 
تدافع عن شريحة  حقوقية  جهة  يكون  أن  على 
 1500 بـ  األجر  تحديد  عبر  الرقة  في  العمال 
يلتزم  قلما  »لكن  الواحدة،  للساعة  ليرة سورية 

بها أرباب المهن وأصحاب األعمال«.
لفرض  آليات  بالرقة  العمال  اتحاد  يملك  وال 
للرئيسة  وفقاً  العمل،  أرباب  على  األجور  تلك 
المشاركة لالتحاد التي اعتبرت األمر »مسؤولية 

أخالقية بالدرجة األولى«.
عضوية«  »بطاقات  الرقة  عمال  اتحاد  وقدّم 
لعشرة آالف و600 عامل، يحصلون بموجبها 
الصيدلية  في  األدوية  على  تخفيضات  على 
العمالية بالمدينة وحسومات على معاينات أطباء 

متعاقدين مع االتحاد.
األكثر  الفئة  هم  العمال  إن  »المحمد«  وقالت 
السوري  المجتمع  شرائح  بين  من  تضرراً 
المناطق  غالبية  في  وإنما  الرقة،  في  فقط  ليس 

السوريّة.

روناهي/ عين عيسى ـ تحت شعار »بالتكاتف 
لجنة  اختتمت  سبي«  كري  أبيض/  تل  تنتصر 
دوري  سبي  كري  بمقاطعة  والرياضة  الشباب 

المخيم لكرة القدم.
وشارك في الدوري الكروي فرق رياضية من 
ـ  عشك  خراب  ـ  زنار   ( والرقة  الفرات  إقليم 
الكالطة ـ تل السمن شمالي ـ تل السمن جنوبي 

ـ الشهيد أدهم ـ حزيمة ـ المخيم رجال ـ خنيز(، 
ووصل إلى نهائي الدوري فريقا )رجال المخيم 

ـ خراب عشك(.
وانتهت المباراة النهائية بفوز فريق رجال المخيم 
على منافسه »خراب عشك« بهدف حاسم سجله 

الالعب فواز شكري. 

أنقرة تدعُم نسخًة تركّيًة لتنظيِم »القاعدِة«
بدعٍم من الحكومِة التركيِّة يتمُّ العمُل على إعادةِ صياغِة تنظيُم القاعدة بنسخة تركيّة عبر تنظيم يُعرُف باسم »جبهة 
المغيرين اإلسالميين الشرقيين« الجهاديّة المرتبطة بالقاعدة، والمصنّفة كياناً إرهابيّاً في الواليات المتحدة واالتحاد 
المحاكمات  وإعادة  تركيا،  في  العقوبات  قوانين  بتغييِر  »الجبهة«  أمام  المجاَل  أردوغان  وفتح  وتركيا،  األوروبّي، 
واإلفراج عن قياداتها ومالحقة المحققين، ليرِهَب بهم خصومه ويرّوج لفكرةِ »الدولِة اإلسالميّة في الشرق العظيم«...«5

فاريبا أكيمي أفغانية أفلتت من القتل: طالبان 
أعداء العالم ولن يتغريوا أبدًا

بمناسبة اليوم العالمي للتايكواندو ُنذِكركم 
بإنجازات بطالت فريق روج للسيدات

حزمت فاريبا أكيمي حياتها كلها في حقيبتي سفر، 
ت هاربة من أفغانستان بحثاً عن مستقبٍل أفضل  وفرَّ
الثنتين من بناتها، بعدما عانت ألكثر من عقدين من 
الزمن من جور ُحكم حركة »طالبان«. فقد ارتعدت 

هذه المرأة خوفاً عندما علمت أنَّ الجماعة اإلسالمية 
تلك قد عادت إلى السلطة في بالدها بعد إحكام قبضتها 

على كابول...«3

لعبة التايكواندو أوصلت 
اسم روج آفا للعالمية عبر 

بطالت وأبطال مدرسة 
نمور التايكواندو الدولية 

في الحسكة بشمال وشرق 
سوريا، بفوزهم بالميداليات 

الملونة، والحصول على 
شهادات دولية لهذه اللعبة؛ 

لعل ما نذكركم به هو إنجازات 
فريق روج للسيدات...«10

قوى األمن الداخيل يف كوباين: 
هدفنا الكشف عن القتلة والجناة

هزت ضمائر  مجهولون  ارتكبها  التي  كوباني  في  حدثت  التي  المروعة  الجريمة 
األسباب والمالبسات حتى اآلن، قوى  تتضح  بها، ولم  الكوبانيين وكل من سمع 
األمن الداخلي من جهتها تستمر في التحري والبحث عن أسباب الجريمة والقبض 
اإلسراع  في  شعبية  مطالبات  وسط  المختصة،  للجهات  وتسليمهم  الجناة  على 

بالكشف عن الجناة للرأي العام...«2

خليل: النظام المركزي يخلق األزمات، ال بد 
من االنفتاح وتحول ديمقراطي في سوريا 

أكد عضو هيئ�ة الرئاسة 
المشتركة لحزب االتحاد 

الديمقراطي آلدار خليل بأن 
تصعيد تركيا لهجماتها األخيرة 

على الكرد في كافة أجزاء 
كردستان نابع من سياساتها 
االستراتيجية في إبادة الكرد، 

ألنها تعتبر فناء الكرد بقاء 
لتركيا، وأشار إلى أن المركزية 

في الحكم ال تساعد على تطوير 
سوريا وتخنق سوريا وشعبها 
وتدخلها في األزمات، وأوضح 

أن الحل هو الالمركزية..«4

رغم معاناته من مشاكل 
حركية ُلقِّب بنموذج 

للشاب اإليجابي
نموذج للشاب اإليجابي، هكذا يصف عميد كلية 
السلمو«،  »عبد هللا  »الحسكة«،  في  الحقوق 
الطالب »فاروق عبد الناصر العفارة«، الذي 
ورغم معاناته من مشاكل حركية رافقته منذ 
والثقة  األمل  أقرانه  يمنح  أنه  إال  الوالدة، 

وينشر اإليجابية، وفق »السلمو«.
سوري«:  لـ«سناك  »السلمو«،  ويضيف 
والملتزم  المتزن  للطالب  مثال  فيه  »نرى 
والمثابر، الذي يمتلك إرادة وتصميم كبيرين، 
األولى  الجامعية  في سنته  جيداً  وحقق معدالً 
مرتين  تكريمه  تم  وقد  درجة،   69 مقداره 
األولى من قبل كلية الحقوق التي يدرس بها، 

والثانية من قبل محافظة الحسكة«.
وهو  عاماً   21 العمر  من  يبلغ  الذي  الشاب 
في  الحقوق  بكلية  الثانية  الدراسية  سنته  في 
»الحسكة«، عاش أياماً عصيبة وآالماً جسدية 
رفض  لكنه  الحركية،  مشاكله  بسبب  كبيرة، 
يقول  كما  طموحه،  أمام  عائقاً  يجعلها  أن 
عانيت  اإلعدادية  المرحلة  »في  ويضيف: 
من إصابة في رأسي لفترة طويلة، رغم ذلك 
النجاح،  على  ُمصّراً  كنُت  دراستي،  تابعت 

بضغط  فقط  بشهرين  االمتحان  قبل  درست 
كبير والحمد هلل نجحت، في المرحلة الثانوية 
للبكالوريا،  وصلت  حتى  صفوفها  تجاوزت 
الحقوق  كلية  دخلت  الناجحين،  من  وكنت 

وهدفي أن أصبح محامياً«.
يرفض »العفارة« فكرة االختالف فقط لكونه 
أنه  ويؤكد  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  من 
وواجبات،  حقوقاً  يمتلك  آخر،  مواطن  كأي 
مساعدة  طلب  أو  مهمة  أي  عن  يتخلّف  وال 
من أحد زمالئه أو أصدقائه، يضيف لـ«سناك 
وزميالت  وزمالء  أصدقاء  »لي  سوري«: 
المواضيع  في  ونتناقش  األفكار  سوياً  نتبادل 
الحياة  وأحب  االنعزالية  أكره  فأنا  الدراسية، 
بين  كبيرة  براحة  وأشعر  كثيراً،  االجتماعية 

الناس«.
رأس  بأنهم  وعائلته  أهله  »العفارة«  يصف 
الدعم  وخزان  يمتلكه،  الذي  الكبير  المال 
اليوم  المعنوي له بكل مراحل حياته، ويسير 
رجل  يصبح  أن  حلمه  لتحقيق  واثقة  بخطى 
قانون، يحمل هموم الناس بكل أمانة وصدق، 

بحسب تعبيره.
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قوى األمن الداخلي في كوباني: هدفنا الكشف عن القتلة والجناة

حزب باستا السويسري: نحن أيضًا حزب 
الشعوب الديمقراطي

لقب جديد لزعيم طالبان بعد 
تشكيل الحكومة

قريبًا في بغداد لقاء يجمع فيدان ومملوك

زبير أيدار: الحزب الديمقراطي الكردستاني 
يخدم سياسة تركيا ضد الكرد

التي  المروعة  الجريمة  ـ  أحمد  كوباني/ سالفا 
حدثت في كوباني التي ارتكبها مجهولون هزت 
ولم  بها،  سمع  من  وكل  الكوبانيين  ضمائر 
قوى  اآلن،  حتى  والمالبسات  األسباب  تتضح 
التحري  في  تستمر  جهتها  من  الداخلي  األمن 
على  والقبض  الجريمة  أسباب  عن  والبحث 
وسط  المختصة،  للجهات  وتسليمهم  الجناة 
عن  بالكشف  اإلسراع  في  شعبية  مطالبات 

الجناة للرأي العام. 
في 30 من آب المنصرم استيقظت كوباني على 
ضحيتها  وقع  اإلنسانية،  كينونة  هزت  جريمة 
 32 العمر  من  البالغ  عباس  عساف  المواطن 
العمر  البالغة من  عاماً، وزوجته روكن حسين 
سنوات  الخمس  ذو  طفلهم  وجرح  عاماً،   25
منزلهم  طال  وحشي  هجوم  إثر  بليغة،  بجروح 
كوباني  مدنية  في  بوتان شرقي  في حي  الكائن 

بعد منتصف الليل، من قبل مجموعة مجهولة لم 
يتم القبض عليها حتى اآلن. 

لديه  عباس  مسلم  عساف  المغدور  إن  ويذكر 
خمسة أطفال تتراوح أعمارهم سنتين إلى ثماني 
الجريمة،  وقوع  إثر  والديهم  مع  كانوا  سنوات، 
شرقي  الواقعة  قجك  قرية  من  تنحدر  العائلة 
األب  يعمل  كان  كم،  كوباني حوالي 30  مدينة 
وقوع  وفور  العمالت،  لصرف  بمحل  عساف 
الجريمة باشرت قوى األمن الداخلي )األسايش( 
تزال  وال  الجريمة  مالبسات  في  بالتحقيقات 

مستمرة في تحقيقاتها وتحرياتها.

الجرمية بعيدة عن أخالق
 شعوب املنطقة

المكتب  صّرح  المروعة  الجريمة  على  وتعليقاً 
اإلعالمي لقوى األمن الداخلي في إقليم الفرات 
مستمرة  تحقيقاتهم  تزال  »ال  بأنه  لصحيفتنا 
عليهم  للقبض  يتواصل  الجناة  عن  والبحث 
عن  بعيدة  الجريمة  هذه  ألن  للعدالة،  وتقديمهم 
أخالق ومبادئ شعوبنا نحن نواصل الليل بالنهار 

للكشف عن الجناة«. 
من  عدد  على  القبض  إلقاء  »تم  مختتماً: 
الوحشية  بالجريمة  ضلوعهم  في  المشتبهين 
التحقيقات  نواصل  ونحن  عساف،  عائلة  بحق 
الكشف  يتم  حتى  واألدلة  المعلومات  وجمع 
للراي  وكشفها  للعدالة  وتقديمهم  المجرمين  عن 

العام«. 

السويسري  باستا  نظم حزب  ـ  األخبار  مركز 
بهجمات اإلبادة  فعالية في مدينة بازل تنديداً 
الديمقراطي،  الشعوب  حزب  على  الجماعية 
حزب  أيضاً  نحن  عليها  ن  ُدوِّ الفتات  رافعين 

الشعوب الديمقراطي.
في  بازل  مجموعة  قبل  من  الفعالية  نظمت 
الحزب  سكرتيرة  من  بدعوة  باستا  حزب 
الكاتب  قدم  الفعالية  فرانزيسكا ستير، وضمن 
تاريخ  عن  عرضاً  شامبرغر  كرم  والصحفي 

الكرد وكردستان.

كما أجرت السياسية الكردية ليلى إيمرت أيضاً 
لقاءات باسم حزب الشعوب الديمقراطي بشأن 
هجمات اإلبادة السياسية ونضال حزب الشعوب 
عرض  وتم  الهجمات،  هذه  ضد  الديمقراطي 
ليلى«  الفعالية بعنوان »دل  فيلم وثائقي خالل 
والذي يتحدث عن الظروف والصعوبات التي 
كانت  عندما  إيمرت  ليلى  لها  تتعرض  كانت 
رئيسة مشتركة لبلدية جزير، وانتهت الفعالية 
بإصدار  الديمقراطي  الشعوب  الداعمة لحزب 
بيان تدين االنتهاكات والجرائم التركية وتقف 

مع حزب الشعوب الديمقراطي.

باكستانيون  توقّع مسؤولون  ـ  األخبار  مركز 
أن يُطلق على زعيم حركة »طالبان« هبة هللا 
أخوند زاده، »رئيس الدولة والقائد العام« في 
الحكومة الجديدة التي تعتزم الحركة تشكيلها 

في أفغانستان.
عن  األمريكية  إن«  إن  »سي  شبكة  ونقلت 
المسؤولين الباكستانيين أن المباحثات مستمرة 
بشأن المواقف األخرى، وتم ترشيح المال آغا 
لتولي منصب وزير المالية، إال أن المسؤولين 
زعيم  حقاني  الدين  سراج  أن  إلى  يشيرون 
بتولي  اآلخر  القوية مهتم هو  شبكة »حقاني« 

المنصب.
وعبد  يعقوب  محمد  أن  المسؤولون  وكشف 
عام  منذ  طالبان  حركة  قادة  نائبا  زقر  القيوم 

الدفاع،  لتولي منصب وزير  يتطلعان   2016
الحركة،  مؤسس  نجل  هو  يعقوب  أن  يُذكر 
أول أمير لطالبان المال عمر، بينما كان زاقر 
المسؤولون  بمعتقل غوانتانامو، وأعلن  سجيناً 
كابول ينص على  اتفاق في  الباكستانيون عن 

تولي الصدر إبراهيم منصب وزير الداخلية.
يأتي الكشف عن هذه التفاصيل في الوقت الذي 
إعالن  إرجاء  »طالبان«،  حركة  فيه  جددت 
فيه  تواجه  تزال  ال  الذي  الوقت  في  حكومتها 

مقاومة مسلحة في والية بنجشير.
يُذكر أن حركة »طالبان« سيطرت على حكم 
انسحاب  إثر  الماضي،  أفغانستان في 15 آب 
قوات الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها من 

البالد وانهيار الجيش األفغاني وفراره.

بأن  إعالم  وسائل  أفادت  ـ  األخبار  مركز 
فيدان  هاكان  التركية  المخابرات  رئيس 
جهاز  برئيس  المقبلة  الفترة  خالل  سيلتقي 
في  مملوك  علي  سوريا  في  الوطني  األمن 

بغداد.
ونقلت صحيفة الشرق األوسط عن مصادر 
المخابرات  جهاز  رئيس  إن  قولها  تركيّة 
األمن  جهاز  ورئيس  فيدان،  هاكان  التركية 
في  سيلتقيان  مملوك  علي  السوري  الوطني 
أن  المصادر  هذه  وتوقعت  قريبًا،  بغداد، 
تركز نقاشات الطرفين حول القضية الكردية 

حيث يعمل كالهما على استهداف الكرد.
العسكرية  المخابرات  دائرة  رئيس  وأكد 
األسبق إسماعيل حقي بكين، ما تناقلته تقارير 
الذي  المرتقب  اللقاء  بشأن  تركية  إعالمية 
لسان  على  األولى  للمرة  عنه  الحديث  جاء 
ووصفه  العراقي،  األمن  من  قريبة  مصادر 

بأن سيكون »بداية لعملية جديدة«.
ونقلت وسائل إعالم تركية عن بكين السبت 
الماضي قوله: بسبب سوء العالقات التركية 
بعدما  عام 2011،  منتصف  في  السورية   -

تكبد  سوريا  في  األهلية  الحرب  اندلعت 
مادية  خسائر  والسوري  التركي  الطرفان 

ومعنوية كبيرة.
عقد  الذي  األمني  المؤتمر  بعد  ذلك  ويأتي 
بغداد وغابت عنه  في  الماضية  األيام  خالل 
حكومة دمشق كما لم يحضر الرئيس التركي 
أردوغان الذي أرسل ممثالً عنه وذلك وسط 
اللتان  وفرنسا  مصر  من  لكل  قوي  حضور 

تعارضان التحركات التركية في المنطقة.
وخالل المؤتمر وجه الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي حديثه إلى تركيا بشكل ُمبطن 
المنطقة ودعم  دول  في  بالتدّخل  إياها  متهماً 
إلى  دولة  من  اإلرهابيين  ونقل  اإلرهاب 
أخرى، وتشن دولة االحتالل التركي هجمات 
صمت  وسط  كردستان  باشور  مناطق  على 

من قبل حكومتي بغداد وهولير.

مركز األخبار ـ أكد عضو المجلس التنفيذي 
  )KCK(الكردستاني المجتمع  لمنظومة 
حركة  مقاتلي  من  مجموعة  إن  أيدار  زبير 
منطقة  إلى  توجهوا  الكردستانية  الحرية 
متينا للمقاومة لكن مصيرهم غير معروف، 
الحزب  من  الرد  ننتظر  »إننا  مضيفًا 

الديمقراطي الكردستاني«. 
لـمنظومة  التنفيذي  المجلس  عضو  ألقى 
أيدار  زبير    )KCK(الكردستاني المجتمع 
االحتالل«  الوطني ضد  »المؤتمر  في  كلمة 
الذي ُعقد في هولندا كلمة حول آخر التطورات 
الكردستانية وقال:  الساحة  التي تجري على 

إن دولة االحتالل التركي ترتكب جرائم في 
الكردستاني  الديمقراطي  والحزب  كردستان 

يخدم سياسات دولة االحتالل التركي.

قطع املساعدات والتعزيزات أدى 
إىل االستشهاد

وقرأ زبير أيدار الرسالة الواردة من المقاتلين 
في المعركة بكري زندورا، أرسل المقاتلون 
اليوم  في  رسالة  هناك  المتواجدون  الستة 

التاسع والثالثين، استشهد المقاتلون هناك بعد 
11 يوًما من كتابة هذه الرسالة، متى استشهد 
هؤالء؟ استشهد الرفاق الستة عندما لم يتمكن 
ونشر  ضدهم  خطوة  اتخاذ  من  االحتالل 
الحزب الديمقراطي الكردستاني قواته هناك، 
حيث لم تصل التعزيزات والمساعدات إليهم 
بسبب نشر قوات الحزب الديمقراطي هناك.

وجاء في رسالة مقاتلي الكريال: من المعروف 
أن دولة االحتالل التركي شنت هجمات في 
الكريال  مقاتلي  نحن  وزاب،  ومتينا  آفاشين 
هذه  في  أيًضا  نشارك  زندورا  منطقة  في 
نحث  يوًما،   39 الهجوم  استمر  المقاومة، 

شعبنا على مساندة مقاومة مقاتلي الكريال.
من  مقاتلين  ثالثة  أن  أيدار  زبير  وذكر 
قوات  قبل  من  لهجوم  تعرضوا  الكريال 
الحزب الديمقراطي الكردستاني أثناء تأديتهم 
الديمقراطي  الحزب  أن  مضيفًا  لواجبهم، 
كرهائن  مقاتلين  ثالثة  احتجز  الكردستاني 
أثناء أدائهم لواجبهم ال نعلم إن كانوا أحياء أم 
استشهدوا. واختتم زبير آيدار حديثه بالقول: 
الديمقراطي  الحزب  رد  انتظار  في  نحن 
من  مقاتلين  ثالثة  مصير  عن  الكردستاني 
قوات الكريال، ال بد من توضيح كل ما جرى 

لنا وللرأي العام الكردي. 

هذا ما يحدث لجسم الُمدخن عند اإلقالع عن التدخين

تعّرف على التركيبة الغذائية 
للتين وفوائده الصحية

روبوتات متناهية الِصغر لحقن 
الجرعات الدوائية مباشرًة داخل 

الجهاز العصبي 

تحتفل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في كل 
العالمي  باليوم  عام  كل  من  أيار  يوم 31  مكان 
التدخين، وقالت المنظمة في بيان  لالمتناع عن 
إنها تدعم األشخاص الذين يقلعون عن التدخين 
بفيروس  الوخيمة  اإلصابة  خطر  من  للحد 

كورونا المستجد )كوفيد-  19(.
أدهانوم  تيدروس  للمنظمة  العام  المدير  وقال 
أكبر  خطراً  يواجهون  »المدخنون  غيبريسوس 
لإلصابة   %50 إلى  بنسبة  تصل  غيرهم  من 
كورونا  فيروس  بسبب  والوفاة  وخيم  بمرض 
عن  اإلقالع  فإن  ولذلك  )كوفيد-19(،  المستجد 
التدخين هو أفضل ما  يمكن أن يقوم به المدخنون 
فضالً  كورونا،  بفيروس  اإلصابة  خطر  لتقليل 
عن خطر اإلصابة بالسرطان واألمراض  القلبية 

وأمراض الجهاز التنفسي«.
القيام  البلدان على  لنحث جميع  وأضاف »وإننا 
المنظمة  بدورها من خالل االنضمام إلى حملة 
الناس  تزود  التبغ  من  خالية  بيئات   وتهيئة 
يحتاجون  التي  واألدوات  والدعم  بالمعلومات 

إليها لإلقالع عن التدخين إلى األبد«. 
وأتاحت حملة المنظمة بشعار )قرر اإلقالع عن 
مجموعة  خالل  من  موارد  اليوم(  التبغ  تعاطي 
التي  التدخين  عن  الخاصة  باإلقالع  أدواتها 
تتيحها بالمجان ألكثر من مليار متعاٍط للتبغ، بعد 
أقل من 5 أشهر من بدء الحملة التي  ستستغرق 

عاماً كامالً. 
من  الماليين  لدعم  الحملة  المنظمة  وأطلقت 
متعاطي التبغ الذين يجتهدون في اتخاذ خطوات 
إلى  إلنقاذ حياتهم، ولكنهم ال  يزالون في حاجة 

المساعدة لينجحوا. 

وأضاف مدير إدارة تعزيز الصحة في المنظمة 
روديغر كريش: لمساعدة متعاطي التبغ على أن 
يقرروا أن  يكونوا من المقلعين الرابحين، نستخدم 
الدردشة  روبوت  إلطالق  الرقمية  المعينات 
عن  )تحدي  اإلقالع  لطرح  بالمنظمة  الخاص 

التدخين(.. ونتيح مواد الدعوة بـ30  لغة. 
إشعارات  التدخين(  عن  اإلقالع  )تحدي  ويقدم 
يومية بالنصائح ورسائل التشجيع لمدة تصل إلى 
متحررين  البقاء  الناس  على  لمساعدة  أشهر   6

من التبغ(. 
وعلى الصعيد العالمي، يتعاطى التبغ ما يقرب 

من 39% من الرجال و9% من النساء.
 وتوجد أعلى معدالت التدخين  حالياً في أوروبا 
حدوث  إلى  تشير  توقعات  مع   ،%26 بنسبة 
انخفاض ال تتجاوز نسبته 2% بحلول عام 2025 

إذا لم تُتخذ  إجراءات حكومية عاجلة.

ماذا يحدث لجسم املُدخن عند 
اإلقالع عن التدخني؟

تشوي  هامبرتو  الرئة  أمراض  أخصائي  يقول 
تبدآن  الرئتين  إن  كلينيك  لكليفالند  تقرير  في   –
بالتعافي وبقية الجسم بعد أقل من نصف ساعة 

من اإلقالع عن التدخين.
عن  اإلقالع  بعد  المدخن  لجسم  يحدث  ما  وهذا 

التدخين:
1ـ بعد 20 دقيقة:

ـ انخفاض ضغط الدم والنبض.

ـ درجة حرارة يديك وقدميك ترتفع.
2ـ بعد ثماني ساعات:

ـ يعود مستوى أول أكسيد الكربون في الدم إلى 
طبيعته.

ـ تزداد مستويات األكسجين في الدم.
3ـ بعد 24 ساعة:

ـ يقل احتمال اإلصابة بنوبة قلبية.
4ـ بعد 48 ساعة:

ـ األعصاب تتكيف مع غياب النيكوتين.
ـ تبدأ القدرة على التذوق والشم في العودة.

5ـ بعد 72 ساعة:
ـ الشعب الهوائية ترتخي.

6ـ بعد شهر إلى ثالثة أشهر:
ـ الدورة الدموية تتحسن.

ـ تتحسن قدرة الشخص على ممارسة الرياضة.
7- بعد شهر إلى تسعة أشهر:

األنفية  الجيوب  واحتقان  السعال  انخفاض  ـ 
والتعب وضيق التنفس.

ـ ازدياد مستوى الطاقة اإلجمالي لدى الشخص.
ـ نمو األهداب في الشعب الهوائية مرةً أخرى، 
مع  التعامل  على  الرئتين  قدرة  من  يزيد  مما 

المخاط وتنظيف الرئتين وتقليل العدوى.
8ـ بعد سنة واحدة:

إلى  القلب  بأمراض  اإلصابة  خطر  ينخفض  ـ 
النصف مقارنةً بالشخص المدخن.

9ـ بعد خمس سنوات:

إلى  الدماغية  بالسكتة  ينخفض خطر اإلصابة  ـ 
مستوى خطر إصابة الشخص الذي لم يُدخن قط.

10- بعد10 سنوات:
إلى  الرئة  سرطان  من  الوفاة  خطر  ينخفض  ـ 

النصف.
السرطان  بأنواع  اإلصابة  نسبة  تنخفض  ـ 
والمريء  والحنجرة  الفم  تصيب  التي  األخرى 

والمثانة والكلى والبنكرياس.
اإلقالع  فوائد  تتجاوز  كلينيك،  لكليفالند  ووفقاً 
بأنواع  اإلصابة  مخاطر  تقليل  التدخين  عن 
من  الدماغية،  السكتة  أو  السرطان  من  مختلفة 
خالل اإلقالع عن التدخين، ستتوقف عن حرق 

المال دون فائدة.
األطباق  وشم  تذوق  من  ستتمكن  أنك  كما 
والروائح المفضلة لديك، من الممكن أن تتمكن 
من مالحظة االختالف في حاسة التذوق والشم 

في األيام القليلة األولى بعد اإلقالع عن التدخين.
اإليجابيات  من  كبيراً  عدداً  هناك  أن  ورغم 
األمر  فإن  التدخين،  عن  اإلقالع  عن  الناتجة 
تشوي  الدكتور  ويقول  الجهد،  بعض  يتطلب 
أعراض  ستكون  أيام،  ثالثة  إلى  يومين  )بعد 
االنسحاب في أسوأ حاالتها.. ولكن يجب أن تهدأ 

تماًما في غضون أسابيع قليلة(.
ـ يمكن لنظام دعم قوي من أصدقائك والطبيب 
التدخين والبقاء  مثالً، وعمل خطة لإلقالع عن 

متحمساً، أن يساعدك.
بها  تقرر  التي  الطريقة  عن  النظر  وبغض 
طبيبك  استشر  المساعدة،  على  الحصول 
اإلقالع  برنامج  بشأن  توصية  على  للحصول 
عن التدخين، ويمكن لطبيبك المساعدة في تحديد 
طريقة اإلقالع عن التدخين التي ستناسبك بشكٍل 

أفضل.

للفطريات  المضادة  بخصائصه  التين  يشتهر 
الصحة من  الحفاظ على  في  ويسهم  واألكسدة، 
تعزز  وفيتامينات  معادن  من  يحتويه  ما  خالل 

وظائف الجسم.
ويمكن الحصول على التين في األسواق طازجاً 
فترة  خالل  متوفر  الطازج  فالتين  مجففاً،  أو 
الصيف إلى بداية فصل الخريف، كما أن طعمه 
الغامق  البنفسجي  إلى  لونه  يميل  الذي  الطازج 

يكون في هذه الفترة من العام األفضل.
في  استخدامها  أو  التين  ثمار  تناول  ويمكن 
فقط  طازجاً  به  االحتفاظ  ويمكن  السلطات، 
استهالكه  يجب  لذلك  الثالجة،  في  أيام  لبضعة 

سريعاً.
الفرنسية،  في تقرير نشرته مجلة )فام أكتويل( 
تقول الكاتبة جوزفين أرجونس إن شجرة التين 
في  تنمو  ما  وغالباً  التوتيات،  عائلة  إلى  تنتمي 

منطقة البحر األبيض المتوسط.
إلى  التين  إضافة  يمكن  الحلو،  مذاقه  وبفضل 
العديد من األطباق والوجبات، كما يمكن تناوله 

كوجبة منفصلة عند الشعور بالجوع.

ما الفوائد الغذائية للتني؟

المعادن  من  العديد  على  الفاكهة  هذه  تحتوي  ـ 
الجسم،  وظائف  تعزز  التي  والفيتامينات 
من  غراماً   80.2 حوالي  على  التين  ويحتوي 
بالبوتاسيوم،  الماء لكل 100 غرام، وهو غني 
ويحتوي على كميات من الكالسيوم والمغنيسيوم 

والصوديوم.
ـ مصدر جيد لمضادات األكسدة

ـ يحتوي التين على العديد من مضادات األكسدة 
التي تعزز وظائف الجسم المختلفة.

الفواكه  في  والمعلومات  البحث  لوكالة  ووفقاً   
بكميات  الفينول  مركبات  توجد  والخضروات، 
المركبات  ولهذه  الفاكهة،  هذه  في  كبيرة 
على  وتساعد  للفطريات،  مضادة  خصائص 

أو  الفطريات  تسببها  التي  االلتهابات  عالج 
االضطرابات  ويهدئ  المجهرية،  الخمائر 

المعوية مثل التهابات المعدة واألمعاء.

تحسني الرؤية

ـ التين غني بالبيتا كاروتين الذي يحوله الجسم 
تقوي  الدقيقة  المغذيات  وهذه  أ(،  )فيتامين  إلى 
الرؤية وتحمي العينين عن طريق تحفيز نبضات 

األعصاب البصرية.
أنه  وهي  كاروتين  للبيتا  أخرى  ميزة  وهناك  ـ 
يهيئ البشرة لتحمل أشعة الشمس ويقوي خاليا 

الجلد ضد المؤثرات الخارجية.
ـ وتسهم هذه المادة األولية أيضاً في تقوية جهاز 

المناعة ومحاربة مسببات األمراض.
ـ فاكهة قليلة الدسم

الرتكيبة الغذائية للتني

ـ الماء: 80.2 غراماً لكل 100 غرام.
ـ الكالسيوم: 57 مليغراماً لكل 100 غرام.

ـ المغنيسيوم: 22 مليغراماً لكل 100 غرام.

ـ الفوسفور: 21 مليغراماً لكل 100 غرام.
ـ البوتاسيوم: 230 مليغراماً لكل 100 غرام.

ـ صوديوم: 5 مليغرامات لكل 100 غرام.
لكل 100  بيتا كاروتين: 73.6 ميكروغراماً  ـ 

غرام.
ـ فيتامين ب 9: 24.5 ميكروغراما لكل 100 

غرام.
وباإلضافة إلى الفوائد الصحية من خالل توفير 
يعدّ  والمعادن،  والفيتامينات  األكسدة  مضادات 
التين الطازج غير المجفف من األطعمة الصحية 
منخفضة السعرات الحرارية، حيث يحتوي على 

0.5 غرام من الدهون لكل 100 غرام.

تقوية جهاز املناعة

يحتوي التين على )فيتامين ب 9(، والذي يُسمى 
من  النوع  هذا  ويعمل  الفوليك،  حمض  أيضاً 
المناعة  جهاز  تعزيز،  على  الدقيقة  المغذيات 
نوبات  وتقليل  الحمراء  الدم  خاليا  وإنتاج 
أيضاً  )فيتامين ب 9( ضرورياً  ويعد  اإلرهاق 
إلنتاج خاليا جديدة خالل فترات النشاط األيضي 

المكثف في الطفولة والمراهقة وأثناء الحمل.

المتحدة  الواليات  في  الباحثين  من  فريق  طّور 
روبوتات متناهية الصغر تُحقن داخل الجسم مع 
التحكم فيها عن طريق المجاالت المغناطيسية، 
بشكٍل  الدوائية  الجرعات  توصيل  وتستطيع 
مباشر إلى الجهاز العصبي المركزي لإلنسان.

الدورية  أوردتها  -التي  الدراسة  فريق  ويقول 
العلمية )فرونتير إن روبوتكس أند إيه آي( إن 
مع  بالتعاون  تطويرها  تم  التي  الروبوتات  هذه 
شركة )واينبرج ميديكال فيزيكس( المتخصصة 
الواليات  ومقرها  الطبية  األجهزة  مجال  في 
المتحدة، وأطلقوا عليها اسم )مانياكس(، يمكنها 
السوائل  تيارات  ضد  الجسم  داخل  التحرك 
واختراق األنسجة العصبية للوصول إلى أماكن 

محددة لتوصيل الجرعات الدوائية.
أورج(  دوت  »فيز  اإللكتروني  الموقع  ونقل 
ماير  المار  عن  التكنولوجيا-  في  المتخصص 
فيزيكس  ميديكال  واينبرج  بشركة  المسؤول 
قوله إن )توصيل الجرعات الدوائية عن طريق 
العقاقير أو الحقن ربما يؤثر على أجزاء أخرى 
ولكن  بالمرض،  عالقة  لها  ليست  الجسم  من 
بالتحديد  المصاب  الجزء  إلى  الجرعة  توصيل 

يقلل األضرار الجانبية ويزيد فعالية الدواء.

المجاالت  استخدام  أن  الدراسة  فريق  وأكد 
من  الصغيرة  الروبوتات  لتوجيه  المغناطيسية 
خارج الجسم يعد وسيلة فعالة، كما أنها ال تؤثر 
األشكال،  من  شكل  بأي  الجسم  أنسجة  على 
تحتوي  الصغيرة  الروبوتات  أن  وأوضحوا 
داخلها على قضبان مغناطيسية صغيرة، حيث 
المغناطيسية  المجاالت  مع  التجاوب  يمكنها 

الخارجية.
واختبر الباحثون قدرة الروبوتات على التحرك 
ما  في  إمكاناتها  وكذلك  الحيّة،  األنسجة  داخل 
قد  التي  والمرتفعات  المنحدرات  بتسلق  يتعلق 
تواجهها داخل جسم اإلنسان، إذ قاموا بتحريكها 
لقياس  الشوكي  نخاعها  أو  فئران  أمخاخ  داخل 
قدرتها على اختراق األنسجة من دون اإلضرار 

بها.
ويقول الباحث ديفيد كاباليري من جامعة بوردو 
األميركية إن )هذه التجربة ما زالت في مراحلها 
الروبوتات  أن  أثبتت  أنها  نعتقد  ولكننا  األولية، 
حيث  من  واسعة  آفاق  أمامها  الصغر  متناهية 
الدواء  جرعات  لتوصيل  استخدامها  إمكانية 

لعالج أمراض الجهاز العصبي لإلنسان(.
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فاريبا أكيمي أفغانية أفلتت من القتل: طالبان أعداء العالم 
ولن يتغيروا أبداً

حقيبتي  في  كلها  حياتها  أكيمي  فاريبا  حزمت 
عن  بحثاً  أفغانستان  من  هاربة  ت  وفرَّ سفر، 
عانت  بعدما  بناتها،  من  الثنتين  أفضل  مستقبٍل 
ألكثر من عقدين من الزمن من جور ُحكم حركة 
»طالبان«. فقد ارتعدت هذه المرأة خوفاً عندما 
عادت  قد  تلك  اإلسالمية  الجماعة  أنَّ  علمت 
بعد إحكام قبضتها على  السلطة في بالدها  إلى 

كابول.
مع  »اندبندنت«  صحيفة  أجرته  حديٍث  وفي 
العاصمة  في  الجديد  سكنِها  مقّرِ  في  أكيمي 
الهندية دلهي، قالت: »إذا عثروا علي، فال شكَّ 
أصدرت  طالبان  حركة  إنَّ  إذ  سيقتلونني،  أنَّهم 
في حقي مذكرةً باإلعدام إلى أجٍل غير مسمى«.
المرأة التي تبلُغ اآلن من العمر 40 عاماً وهي 
أفغانستان،  مدن  أكبر  ثالث  هيرات  مدينة  من 
لجأت إلى هذا الخيار المستحيل قبَل نحو أربعِة 
لعائِلتها  ظهرها  تُدير  أن  قررت  بعدما  أعوام، 
تتمكن  لن  أنَّها  تعلم  وهي  وأقاربها،  وأصدقائها 
في  السَّبب  وتعزو  بالدها.  إلى  العودة  من  أبداً 
الثَّمن  أنَّه كان عليها أن تدفع ذلك  قرارها، إلى 
من أجل أن تَهُرب من زوجها الذي اكتشفت أنَّه 

كان مقاتِالً في حركِة »طالبان«.

ُح  وفي عودةٍ بالذاكرة إلى ظروف الزواج، توضَّ
فاريبا أنَّها كانت تبلغ من العمر 14 عاماً فقط، 
معارفهما  أحد  من  بتزويجها  والداها  قام  عندما 

الذي لم يكونا يعرفان كثيراً عنه.

معاملة سيئة

تحدثت المرأة باللغة الهندية التي كانت قد تعلمتها 
من ُمشاهدتها أفالم بوليوود في أفغانستان قائلةً 
فزوجي  بالعمر.  يعبأٌ  أحدَ  ال  أن  هيرات،  »في 
ذلك(  )ومع  عاماً،  عشرين  بنحو  يَكبُرني  كان 
الواقع  بالزواج منه ألنَّ عائِلتنا كانت في  قبلُت 
تواجه مشكالٍت مالية حادة، ِعلماً أنَّه ال أحدَ في 

أُسرتي كان يعرُف هويته الحقيقية«.
وتُضيف وصفها لطبيعِة عالقتها بزوجها: »بُعيدَ 

بالضرب  عليَّ  ينهاُل  بدأَ  وجيزة،  بفترةٍ  زفافنا 
بعض  )في  يغيُب  وكان  معاَملتي.  ويُسيُء 
متتالية.  وشهور  ألياٍم  المنزل  عن  األحيان( 
أكثَر  االنهيار  في  شيٍء  كلٌّ  بدأ  لذلك،  ونتيجةً 
التَّعليم ألنَّه لم يسمح لي  لقد ُحرمُت من  فأكثر. 
بمتابعِة الدراسة على اإلطالق. فالزوجة بالنسبِة 
له كانت مجردَ )خادمة(. تقبلُت األمر في البداية 
على أنَّه قدٌر محتوٌم، وأنجبُت منه أربع بنات«.

م بعد ذلك، ليأُخذَ  هذا الوضع القاتم أخذَ في التأزُّ
منحًى دراماتيكياً ويَتجه نحو األسوأ. فعندما بَلغت 
ُعمرها،  الرابعة عشرة من  لفاريبا  البكُر  االبنةُ 
من  للزواج  ببيعها  بالديون  المثقَّل  زوجها  قام 
أحد مقاتلي »طالبان«. وعالوةً على ذلك، »كان 
يتعاطى المخدرات ويتاجر بها«، بَحسبما أفادت 
به فاريبا التي أضافت: »باَع ابنتي الُكبرى التي 
ألف  لقاء 500  العمر 14 عاماً  تبلُغ من  كانت 
 5,830 يوازي  والمبلغ  البالد،  )عملة  أفغاني 
دوالراً أميركياً(. كنُت أُمضي أوقاتي في البكاء، 
ولم نتلَق مساعدةً من أحد، في وقت كان يهددني 
الثالث  بناتي  مع  نفسه  الشيَء  سيفعل  بأنَّه  فيه 

األُخريات إذا ما أخبرت أحداً باألمر«.

المنزل  إلى  األيام  أحد  في  »عادَ  وتتابع: 
وأبلغني بأنَّه باَع ابنتنا الثانية، فحلَّ عليَّ الخبر 
نفسياً  تحطيمي  إلى  أدَّى  بحيُث  اعقة،  كالصَّ
لقد  البكاء.  التوقَف عن  أستطع  لم  أنَّني  إلى حد 
الحادية عشرة أو  كانت صغيرةً جداً، في عمر 
الشرطة  إلى  فوراً  توجهت  الثانية عشرة عاماً. 
العثور  في  المساعدة  األفغانية طالبةً  والحكومة 

عليها«.

جرح مل يُشفى بعد

بأنَّها  زوجها  َعِلَم  عندما  أنَّه  فاريبا  وتوضح 
ذهبت إلى السُّلطات طلباً للمساعدة، انقضَّ عليها 
بسكينه. وقالت في وصفها ما حدث: »بادَر إلى 

زلُت  وما  جسدي.  في  أماكن  أربعِة  في  طعني 
وِذراعي،  ُعنقي  على  الندوب  اآلن  حتى  أحمُل 

ولديَّ اصبعان مشلولتان«.
انتابها الذُّعر لكنَّها رفضت االستسالم، فتوجهت 
مرةً أُخرى إلى قسم الشرطة لتقديم شكوى. لكن 
هيرات.  من  هرب  قد  زوجها  كان  المرة،  هذه 
أنَّه  بعدئٍذ  رسمياً  الشرطة  أكَّدت  ما  وسرعان 

مقاتل تابع لحركة »طالبان«.
مكالمة  تلقيُت  مغادرته،  »بعد  بالقول:  وأردفت 
أتباع حركة طالبان قاموا ِخاللها بُمطالبتي  من 
قد  )كان  زوجي  ألنَّ  الثالثة  ابنتي  بتسليمهم 

تقاضى( ثمنها«.
كانت تلك نُقطة اإلنهيار بالنسبِة إلى فاريبا التي 
بلغت معها ذروةَ الغضب، فبعدما فقدت ابنتين، 
شقيقتيهما  ببيعِ  السَّماح  باَت عليها االختيار بين 
أرض  إلى  بِهما  الهرب  أو  »طالبان«،  لحركة 
على  الحصول  دون  من  مجهولة،  أفغانية  ٍغير 
ينتظرها  الذي  الُمستقبل  بشأن  يقين  أو  دعٍم  أي 

وفتاتيها.

تهديد مستمر

بإشعاراٍت  بعثت  »طالبان«  أنَّ  المرأة  د  وتؤّكِ
هيرات،  في  الُمقيمة  أُسرتها  أفراِد  إلى  ُمتكررة 
وأصدرت في حقِّها مذكرةً بالقتل، ُمحذرةً أفرادَ 
عواقب  سيواجهون  أيضاً  هم  أنَّهم  من  العائلة 

وخيمة إذا لم تَعُد مع ابنتيها.

حركة  فيه  أهدرت  الذي  الوقِت  »في  وتقول: 
أنَّ  إالَّ  ابنتي،  مع  هروبي  بسبِب  دمي  طالبان 
ابنتي  أّي شيء عن  ذكِر  يأِت على  لم  اإلشعار 
فكرةٍ  أيُّ  لديَّ  ليست  فقدتُهما.  اللتين  اآلخرتين 
ا حدَث لهما، أو ما إذا كانتا ما زالتا على قيد  عمَّ

الحياة أو في ِعداد األموات«.

قيادة حركِة »طالبان« على مقاليِد  بعد استيالء 
السُّلطة الوطنية وانتزاعها من الحكومة األفغانية 
في الخامس عشر من آب الماضي، حاولت تقديم 
تأكيدات بأنَّها ستحترُم حقوق المرأة التي تنُصُّ 

عليها قواعد الشريعة اإلسالمية.
الجماعة  باسم  المتحدث  مجاهد  هللا  ذبيح  وقال 
خالَل مؤتمٍر صحافي ُعقد في كابول: »سنسمُح 
بالتأكيد  وضعنا  لقد  والدراسة.  بالعمل  للنساء 
 : أنَّ على  االتجاه«، مؤكداً  للعمِل في هذا  أُطراً 
»النِّساء سيتمتعن بدوٍر ناشٍط جداً في المجتمع، 

لكن ضمن الحدود التي يسمُح بها اإلسالم«.
إالَّ أنَّ فاريبا تجِزم بأنَّها ال تُصدق ما سمتها بـ: 
مؤكدةً  السُّلطة«،  الستعادة  الجوفاء  »الوعود 
ففيما  تفكيرهم،  يتغير  أن  المستحيل  »من   : أنَّ
يُصورون أنفسهم على أنَّهم خضعوا لإلصالح، 

لكنَّهم في الواقع ما زالوا هم أنفسهم«.

ووصفت حركةَ »طالبان« بأنَّها »عدو العالم«، 
: »هناك نساًء كثيرات مثلي كنَّ سيقُلَن  إنَّ قائلةً 
التَّحدُِث  من  جداً  خائفاٌت  لكنَّهن  نفسه،  الشيء 
أُخرى  مرةً  العالُم  سيُدرك  قريب(  ا  )عمَّ علناً. 
كيف ستكون عليه الحياة في ظّلِ حكم طالبان«.

الخوف ما زال مرافقها

وتُشير إلى أنَّها ربما استطاعت أن تلوذَ بالفِرار، 
ما زالت تخشى على سالِمتها وسالمِة  أنَّها  إالَّ 
عائِلتها، وتقول في هذا اإلطار: »قضيُت ليالي 
طويلة باِل نوم منذُ أن عادت حركة طالبان إلى 
في  عالقةً  زالت  ما  بكاملها  عائلتي  إنَّ  السُّلطة. 
هيرات - سواًء منها إخوتي وأخواتي أو والدي 
في  جداً  ضعيفةٌ  اإلنترنت  شبكة  إنَّ  ووالدتي. 

هيرات اآلن، بحيث يصعُب التَّحدث معهم عبر 
كثيراً  أفتقدهم  إنّي  ورؤيتهم.  الفيديو  مكالمات 
مسامحة  من  أبداً  أتمكن  ولن  عليهم،  وأخاف 

نفسي في حال أصابهم أيُّ مكروه«.
بأنَّها تشعر  فاريبا خروجها عن صمتها  وتُبرر 
المأل  على  التَّحدُث  عليها  يتعين  باَت  بأنَّه 

من  لُجوء  بطاقِة  على  الحصول  في  أمالً  اآلن، 
السُّلطات الهندية، األمر الذي من شأنِه أن يُسهَّل 
لها الحصول على استحقاقاٍت مختلفة. إنَّها تُدرك 
تماماً حجم المخاطر التي ال تزال تواجُهها، لكنَّها 

ال ترى أنَّ لديها خياراً آخر.
وتقول إنَّ ابنتيها ينتابُهما خوٌف شديد وتشعُران 
بالقلق عليها، خصوصاً بعدما باَت زوُجها يعرف 
أنَّها تعيش في ِدلهي، إذ قاَم أحدُ األفغانيين هناك 
حسابِه  عبر  ونشره  لها  فيديو  مقطع  بتصوير 

على »يوتيوب«.
 وتضيف: »بتُّ أخشى أثناء السَّير على الطريق، 
من أن يقوم أحدٌ ما بطعني بسكيٍن من الخلف أو 
باختطاف إحدى ابنتي. لقد أعطتني الهند الكثير، 
لكن يتحتمُّ عليَّ اآلن ُمغادرتها، وأحتاُج تالياً ألن 
تقدم لي الحكومة الهندية المساعدة الالزمة للقيام 

بذلك«.

القضية املُعلقة

قبل  رياضية  ألعاب  صالِة  في  فاريبا  عملت 
كثيٍر  شأَن  شأنُها  أبوابها،  المؤسسة  تُغلق  أن 
وباء  تفشي  بفعِل  األخرى،  العامة  األماكن  من 
»كوفيد« في دلهي، الذي أدَّى بدورِه إلى عرقلة 
بطاقة  على  الحصول  مطالبتها  استئناف  عملية 
أخشى  »فيما  بالقول:  وتختُم  بها.  خاصٍة  لجوٍء 
بسبب  ُمعلقة  قضيتي  زالت  ما  حياتي،  على 
كنت  إذ  ُمدَّخراتي،  تستنفدُ  التي  كوفيد  جائحة 
عاطلةً عن العمل ُمعظم الوقت. إنَّ ُجلَّ ما أطلبه 
هو حٌق من الحقوق األساسية لإلنسان، المتمثل 
أحتاُج  باألمان.  والشُّعور  العيش  مواصلة  في 
معي  هما  اللتان  ابنتاي  تواجه  ال  كي  لمساعدةٍ 

مصيَر أُختيهما«.

عادت الدفعة األولى من بعثة تونس المشاركة 
في دورة األلعاب البارالمبية طوكيو 2020، 
إلى مطار تونس، فجر الجمعة، بعدما أنهوا 

مشاركتهم في الدورة البارلمبية.
الرياضة  وزيرة  العيادي  سهام  واستقبلت 
االحتياجات  ذوي  رياضة  اتحاد  وأعضاء 
الرياضيين  البارالمبية،  واللجنة  الخاصة 

العائدين بالورود.
التونسية  البطلة  التليلي،  روعة  وأعربت 
سعادتها  عن  طوكيو،  في  بذهبيتين  المتوجة 
بالتتويج األولمبي وتشريف الرياضة التونسية 
في الدورة البارالمبية وتحقيق رقمين قياسيين 

جديدين في دفع الجلة ورمي القرص.
وقالت روعة التليلي في تصريح خاص للكورة 
وأكدت  ذهبيتين  تونس  أهديت  أنني  »سعيدة 
أنني ما زلت قادرة على تشريف رايتها على 

أعلى مستوى«.
في  وأضاف »المنافسة كانت قوية خصوصاً 
بالفوز  أتمسك  كنت  القرص،  رمي  مسابقة 

على منافستي المغربية التي هزمتني في دبي 
ثم تكرر نفس األمر في تونس، لكن باإليمان 
المسابقة  لهذه  تصدري  استعادة  في  نجحت 

برقم عالمي جديد وهو ما أسعدني كثيراً«.
وتابعت روعة »كل التضحيات أعطت ثمارها 
العالم  لبطولة  اهتمامي  كل  سأوجه  واآلن 
تحقيق  على  خاللها  سأحرص  والتي  باليابان 

أرقام قياسية عالمية جديدة وحصد الذهب«.
التتويج  من  أفضل  هناك  »ليس  واختتمت 
بالميدالية الذهبية، وسماع النشيد الوطني وأنا 
على منصة التتويج«. يُذكر أن تونس حصدت 
الدورة  من  العاشر  اليوم  حتى  ميداليات  تسع 
ذهبيات و4   3( بواقع  في طوكيو  البارالمبية 

فضيات وبرنزيتين(.
التالي، روعة  النحو  الميداليات على  وجاءت 
أحمد  )ذهبية(،  كتيلة  وليد  )ذهبيتان(،  التليلي 
)فضية(،  قنيشي  ياسين  )فضية(،  مصلح  بن 
رؤى جبالي )فضية+ برنزية(، محمد فرحات 

شيدة )فضية( وسمية بوسعيد )برونزية(.

المنتخب  العبة  علي،  نورسين  تأهلت 
المصري للكاراتيه، إلى الدور نصف النهائي 
التي  للكاراتيه،  الدولية  البريميرليغ  لبطولة 
القاهرة  باستاد  الرئيسية  الصالة  تحتضنها 
أيلول   5 من 3 وحتى  الفترة  الدولي، خالل 

الجاري.
واستطاعت نورسين، التي تخوض منافسات 
التغلب  كغم،   61 تحت  السيدات  كوميتيه 

اإلكوادور،  العبة  على  مبارياتها  أولى  في 
جاكلين فاكتوس، بنتيجة 9-4، لتواجه بعدها 
معها  وتتعادل  شوستاك،  ديانا  األوكرانية 

.3-3
وفازت نورسين في آخر لقاءاتها بالمجموعة 
البلجيكية نيلي دي فوس، بعد انسحاب  على 
لتتٔاهل المصرية إلى نصف نهائي  األخيرة، 

البطولة العالمية.

بمناسبة اليوم العالمي للتايكواندو ُنذِكركم 

بإنجازات بطالت فريق روج للسيدات

صاروخ أوكراني يضاعف محنة فرنسا

روعة التليلي: حصدُت ثمار 
تعبي بذهبيتي طوكيو

المصرية نورسين إلى نصف 
نهائي بريميرليغ الكاراتيه

قامشلو/ جوان محمد ـ لعبة التايكواندو أوصلت 
وأبطال  بطالت  عبر  للعالمية  آفا  روج  اسم 
الحسكة  في  الدولية  التايكواندو  نمور  مدرسة 
بالميداليات  بفوزهم  سوريا،  وشرق  بشمال 
لهذه  دولية  شهادات  على  والحصول  الملونة، 
فريق  إنجازات  هو  به  نذكركم  ما  لعل  اللعبة؛ 

روج للسيدات.
بشكٍل  ومتطورة  منظمة  باتت  التايكواندو  لعبة 
االستعانة  بعد  الماضي وخاصةً  من  أكثر  الفت 
بإقليم  للعبة  الفنية  اللجنة  في  دولية  بخبرات 
األعمار  لمختلف  بطوالت  تقام  حيث  الجزيرة، 
ومميز  رائع  بتنظيم  الجنسين  ولكال  واألوزان 
البطولة  وآخرها  المتابعين  أغلب  وبشهادات 
األولمبية للناشئين والشباب التي أُقيمت بعامودا.

كانت  للتايكواندو  العالمي  اليوم  وبمناسبة 
إنجازات المرأة الشابة لهذه اللعبة تاريخية وذلك 
ضمن  ينشط  الذي  للسيدات  روج  فريق  عبر 
الحسكة،  في  الدولية  التايكواندو  نمور  مدرسة 
على  اإلنجازات  هذه  أهم  على  نطلعكم  وسوف 

الصعيد العالمي، ومحلياً يكفي لنقول بأن بطالت 
الذكور  بطوالت  يُِدرَن  أصبحَن  التايكواندو 
من  الكثير  في  تواجدها  قلَّ  خطوة  في  واإلناث 

بلدان العالم.
الذي  التايكواندو  لسيدات  روج  لفريق  إنجازات 
كما  وينشط  الحسكة  في   ،)2016( عام  تشّكل 

ذكرنا ضمن مدرسة نمور التايكواندو الدولية:
مستوى  على  العام  بالترتيب  الثالث  المركز  1ـ 

سوريا عام )2010(.
مستوى  على  العام  بالترتيب  األول  المركز  2ـ 

سوريا عام )2011( فئة الزهرات. 
األولمبياد  في  العام  بالترتيب  الثاني  المركز  3ـ 

السوري األول عام)2011(.
عام  الخارجية  للمشاركات  التحضير  4ـ 

.)2012(
كردستان/  هولير/إقليم  في  تدريبي  معسكر  5ـ 

عام)2013(.
6ـ الحصول على أول إنجاز دولي في مدينة /

أنترناشيونال/  أكسجين  //بطولة  التركية  أوردو 
نمور  مدرسة  استطاعت  حيث   ،)2013( عام 
ميداليات  خمس  إحراز  من  الدولية  التايكوندو 

ملونة.
األسود  الحزام  اختبار  اجتياز  من  التمكن  7ـ 

الدولي لعدد كبير من السيدات. 
8ـ التحضير لسلسة من المشاركات الدولية عام 

.)2015(
في  ملونة  ميداليات  أربع  حصد  من  التمكن  9ـ 

بطولة البرق الدولية في األردن عام )2016(.
عام  العالم  بطولة  في  المشاركة  تثبيت  10ـ 

)2017( كوريا الجنوبية. 
الدولية  النخبة  كأس  بطولة  في  المشاركة  11ـ 
عام  ملونة  دولية  ميداليات  على  والحصول 

)2018( أردن بعمان.
12ـ المشاركة في فاسيفال هولير الدولي /دورة 

مدربين وحكام/.
13ـ المشاركة في بطولة السليمانية المفتوحة في 
العراق والحصول على ميداليتين، ذهبية وفضية 

عام )2019(.
الدولية/ النخبة  كأس  بطولة  في  المشاركة  14ـ 
في  األول  المركز  على  والحصول  العاشرة/ 

الترتيب العام للسيدات بذهبيتين وفضية. 
المفتوحة  بيروت  بطولة  في  المشاركة  15ـ 
فضية  على  والحصول   )G1( عالمياً  المصنفة 

وبرونزيتين. 
التايكوندو  نمور  مدرسة  سيدات  أن  ويُذكر 
ودورات  التدريب  دورات  اجتزَن  قد  الدولية 
لعبة  التحكيم وحاصالت على شهادات عليا في 
التايكواندو، ويُنتظر منهن المزيد من اإلنجازات 

خالل عام )2020(.
وبعد ُكل ما ذُكر نستطيع القول بأن بطالت فريق 
مستوى  على  ميداليات  تحقيقهن  ورغم  روج 
اآلن  حتى  يُكرمَن  لم  ولكنهن  ومحلي،  عالمي 

بتكريم يليق بهن وبحجم إنجازاتهن!.

تعادل منتخب فرنسا مع مضيفه أوكرانيا، بنتيجة 
إطار  في  جمعتهما  التي  المباراة  في   ،)1-1(
منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة 

لكأس العالم 2022.
تقدم ميكوال شابارينكو ألوكرانيا في الدقيقة 44، 

وتعادل أنطوني مارسيال في الدقيقة 50.
في  تواليا  الثاني  بالتعادل  الديوك  ترنح 
التصفيات، إال أن الوضع بقي على ما هو عليه 
في المجموعة، أبطال العالم في الصدارة برصيد 
تسع نقاط، ومنتخب أوكرانيا ثالثاً برصيد خمس 

نقاط، متخلفا بفارق األهداف عن فنلندا.

رضبة أوكرانيا

هدد  الفريقين،  بين  سجاالً  األول  الشوط  مر 

المنتخب الفرنسي مرمى أصحاب األرض بأكثر 
من محاولة برأسية لبول بوغبا، أمسكها الحارس 
مرت  لغريزمان  أخرى  وتسديدة  األوكراني، 

بجوار القائم. 
من  مرماه  لوريس  هوجو  أنقذ  المقابل،  في 
فرصتين غاية في الخطورة لرأس الحربة أندريه 
بكرة  زابارني  إيليا  أطاح  بينما  يارمولينكو، 
أخرى ضالة داخل منطقة الجزاء فوق العارضة.
األخيرة،  الثواني  في  ذروتها  اإلثارة  بلغت 
صريحا  انفرادا  مارسيال  أنطوني  أضاع  حيث 
بالمرمى، مسدداً الكرة في جسد الحارس أندري 

بياتوف.
ارتدت الهجمة سريعة ألصحاب األرض، ليسجل 
الهدف األول بتسديدة صاروخية في  شابارينكو 

المقص األيسر.

عودة فرنسا

في  أكبر  بشكل  منافسهم  العالم  أبطال  احترم 
الشوط الثاني، وضغطوا بقوة منذ بدايته، ليحققوا 
لعب  دقائق.  خمس  مرور  بعد  سريعاً  التعادل 
مهدها  اليمنى،  الجهة  من  عرضية  كرة  كومان 

رابيو برأسه، ليكملها مارسيال في الشباك.
لتكثيف  فرنسا  مدرب  ديشامب  ديديه  تحرك 
هجومه بتبديلين دفعة واحدة كريم بنزيما وموسى 

ديابي مكان كومان ومارسيال.

هجوم مستمر

ضغطاً  بياتوف  األوكراني  الحارس  تحمل 
أضاع  حيث  العالم،  ألبطال  شديداً  هجومياً 
خطيرتين.  فرصتين  زوما  وكورت  غريزمان 
كما سدد أدريان رابيو كرة قوية أبعدها بياتوف 
بيقظة تامة، بينما وجد رومان ياريموتشوك نفسه 
لم  لكن  الديوك،  جزاء  منطقة  داخل  رقابة  بال 

يستغل الموقف.
في الدقائق األخيرة، أصيب العب الوسط الشاب 
تشواميني، ليجبر ديشامب على استبداله بإشراك 

جوردان فيريتو.
بنقطة  ارتضى  األوكراني  المنتخب  أن  بدا 
لتأمين  مرماه  أمام  بكثافة  تكتل  حيث  التعادل، 
الفرنسيون  فشل  حيث  أراد،  ما  وحقق  التعادل، 

في استغالل سبع دقائق وقت بدل ضائع.
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الهيمنة األميركية على أوروبا محك اختبار

ديمقراطية التوافق... فخ إخواني لليبيين

خليل: النظام المركزي يخلق األزمات، ال بد من االنفتاح وتحول 
ديمقراطي في سوريا

د. محمد علي السقاف )كاتب(

في جلسة مجلس العموم الصاخبة التي انعقدت 
في 18 آب الماضي التي دُعي النعقادها للتداول 
حول األحداث المتسارعة في أفغانستان، اعتبر 
وأظهر حجم  ذريعاً،  فشالً  يُشكل  فيها  ما حدث 
المتحدة  الواليات  على  المتحدة  المملكة  اعتماد 
حيث  عنها،  مستقلة  سياسة  تبنيها  وصعوبة 
تيريزا  السابقة  تساءلت رئيسة وزراء بريطانيا 
بعد  ُرفع  الذي  الشعار  صحة  مدى  عن  ماي، 
العالمية«،  »بريطانيا  حلم  بتحقيق  »بريكست« 
الذي كان يعني ميالد سياسة بريطانيّة مؤثرة في 

العالم والذي أصبح ذلك أمراً بعيداً عن الواقع.
 وقالت إن كثيراً من المؤشرات لم تتوفر أيضاً 
إلى إدالء »بريطانيا العالمية« برأيها في المكتب 
بايدن  ترمب وجو  دونالد  اتخذ  حين  البيضاوي 
باختصار  حددهما  اللذين  المصيرين  قراريهما 
البرلمانيين  أحد  وأضاف  أوالً«،  »أميركا  نهج 
سياستنا  تقرر  أين  القول:  ذاتها  الجلسة  في 
الخارجية هنا )في لندن( أم في واشنطن؟ وكان 
أكثر النواب من حزب المحافظين الذين انتقدوا 
بقوة سياسة بالدهم ثمانية نواب شاركوا شخصياً 
في الحرب األفغانية مثل جوني ميرسير، الذي 
سنوياً  تحملت  التي  لبالده  يمكن  كيف  تساءل 
مبلغ 40 مليار جنيه إسترليني لقوام جيش مهني 
من  االنسحاب  تستطيع  أال  األولى  الدرجة  من 

أفغانستان من دون موافقة األميركان؟
ورداً على هذه االنتقادات، قال بوريس جونسون: 
فمنذ  هو«،  »كما  المؤلم  الواقع  رؤية  علينا 
زود  التي  األسلحة  من  المائة  في   98  ،2009
أسلحة  هي  )الناتو(  األطلسي  شمال  حلف  بها 
أفغانستان  في  التدّخل  بداية  قمة  وفي  أميركية، 
أفراد  من   132000 القوات  عدد  إجمالي  كان 
القوات المسلحة 90000 منهم جنود أميركيين، 
الحرب  في  االستمرار  الغرب  يستطيع  لذلك ال 
وسالح  األميركي  اللوجستي  الدعم  دون  من 
ال  الغربيين  الحلفاء  أن  مضيفاً  الجوية،  قواته 
وال  المتحدة  الواليات  دون  من  يستطيعون 
البريطانيون االستعداد إلرسال عشرات اآلالف 

من الجنود اإلضافيين. 

ومن جانب آخر دافع وزير الخارجية البريطاني 
لألزمة  إلدارته  انتقد  الذي  راب  دومنيك 
في  الماضي  األربعاء  يوم  نفسه  عن  األفغانية، 
جلسة مساءلة برلمانية على عدم الجهوزية حيال 
ما حصل عندما سقطت كابل بيد »طالبان«، إذ 
اليونانية،  في جزيرة كريت  إجازة  يقضي  كان 
وكشف الوزير أن الحكومة اعتقدت أنه من غير 
وبدأت   ،2021 عام  في  كابل  سقوط  الُمرجح 
االستعداد لعمليات إجالء محتملة في حزيران، 
وحول احتمال بقائه في منصبه، أشار المتحدث 
الوزراء  رئيس  أن  إلى  الحكومة  رئاسة  باسم 
بوريس جونسون، لديه »ثقة كاملة« براب وأنه 

ال توجد خطط إلجراء تعديل وزاري.
المعارض  البريطاني  العمال  حزب  جانب  من 
كان الفتاً المقال الذي كتبه رئيس وزراء بريطانيا 
»اإلندبندنت«،  صحيفة  في  بلير  توني  السابق 
وشعبها  أفغانستان  عن  التخلي  أن  اعتبر  حيث 
عما  متسائالً  وغير ضرورية،  مأساوية  خطوة 
تجربته  من  التعلم  على  قادراً  الغرب  كان  إذا 
مصالحه  وتحديد  استراتيجي  بشكٍل  والتفكير 
االستراتيجية، ومن ثم االلتزام استراتيجياً على 

هذا األساس؟
الخارجية  للسياسة  العميق  التسييس  أن  واعتبر 
وقضايا األمن سيؤدي إلى أفول القوة األميركية، 
بالنسبة  الجدي  التفكير  ببعض  نقوم  أن  وعلينا 
التي  أوروبا،  خارج  حالياً  الموجودة  لبريطانيا 
مهمة  حلفائنا  أعظم  إنهاء  بسبب  أيضاً  تعاني 
أفغانستان من دون إجراء استشارات تذكر معنا، 
فإننا  اآلن،  حتى  التهديد  هذا  نرى  ال  أننا  ومع 
الثانية  الدرجة  »دوري«  إلى  بالنزول  مهددون 
لدينا في ذلك غير  العالمية ربما ال مانع  للقوى 
بهذا  القرار  نأخذ نحن  أن  األقل  أننا يجب على 

الخصوص بصورة متعمدة.
ذاك هو الموقف البريطاني من قرار االنسحاب 
أفغانستان،  من  المتحدة  للواليات  األحادي 
والمخاوف من تداعيات ذلك على مكانة بريطانيا 
مرتبة  إلى  بالنزول  الدولية  القوى  موازين  في 
بلير، وتواري شعار  تعبير  الثانية وفق  الدرجة 
تيريزا  تساءلت عنها  التي  العالمية«  »بريطانيا 
ماي، التي كان يطمح جونسون إلى تحقيقها ما 

بعد بريكست.
من الجانب اآلخر اختلف الوضع وردود الفعل 

على مستوى الدول الـ27 في االتحاد األوروبي، 
وبالذات من قبل الثنائي فرنسا وألمانيا الدولتين 
القياديتين في االتحاد األوروبي، لكون فرنسا هي 
الوحيدة التي تمتلك السالح النووي وألمانيا هي 

أكبر القوى االقتصادية في االتحاد األوروبي.
يعود الفضل المتالك فرنسا للسالح النووي إلى 
امتالك بالده ذلك  اعتبر  الذي  الجنرال ديغول، 
يساعد على استقاللية القرار الفرنسي في عالقته 
بالواليات المتحدة والغرب بصفة عامة، ويحكي 
بهذا الصدد أن الرئيس جون كيندي، سعى إلى 
إقناع ديغول بالتخلي عنه لتكاليفه الباهظة، وأنه 
بإمكانه االعتماد على المظلة النووية األميركية، 
رد  وكان  الباردة،  الحرب  إبّان  خصوصاً 
الجنرال ديغول على هذا العرض بالقول للرئيس 
كيندي: هل الواليات المتحدة ستكون مستعدة إذا 
هاجمها السوفيات للتضحية بواشنطن للدفاع عن 
باريس؟ بالطبع لن يحدث ذلك ولذلك من األهمية 
بمكان امتالكنا سالحنا النووي لندافع عن أنفسنا 

إذا تطلب األمر.
وتعد فرنسا من الدول األعضاء المؤسسين لحلف 
الناتو وجعلت باريس مكاناً لمقره الرئيسي، لكن 

للوزن  رافضاً  كان  البداية  منذ  ديغول  الرئيس 
الكبير الذي نالته الواليات المتحدة في مؤسسات 
الحلف، ومع صعود فرنسا كقوة نووية لم يرغب 
ديغول آنذاك في أن يترك صالحية اتخاذ القرار 
باستخدام األسلحة النووية لآلخرين، ولذلك قرر 
العسكري  الهيكل  من  االنسحاب   1966 عام 
هنا  يهمني  ما  »إن  بالقول  قراره  معلالً  للحلف 
وضعها  إلى  الوطنية  فرنسا  سيادة  إعادة  هو 

الطبيعي«. 
إلى  الرئيسي  المقر  نقل  تم  القرار  هذا  وبسبب 
بروكسل وخالل الحملة العسكرية على العراق 
في عهد الرئيس بوش االبن عام 2003، وقف 
إذا جاز  الرئيس شيراك وهو ديغولي مخضرم 
للعراق  األميركي  الغزو  برفض  التعبير،  لنا 
بالقول »ال نرى أن هناك سبباً يدعونا إلى تغيير 
منطقنا وترك منطق السالم إلى منطق الحرب«، 
العسكري  الهيكل  إلى  مجدداً  فرنسا  وعادت 
لحلف الناتو في عهد الرئيس ساركوزي في عام 
2007، ولم تتم المصادقة على القرار بسهولة 

في الجمعية الوطنية الفرنسية.
ومع األزمة األفغانية في الوقت الحاضر نادت 
بعض األصوات الديغولية بالعودة إلى االنسحاب 
مجدداً من الحلف، بينما موقف الرئيس ماكرون 
يتمسك بعضوية فرنسا في الحلف، وفي الوقت 
أوروبية  عسكرية  قوة  بناء  بضرورة  نفسه 
ومكانتها  أوروبا  مصالح  عن  الدفاع  تستطيع 
بين القوى العالمية، وهذا يحظى بتأييد قوي من 
وقبول  االتحادية  ألمانيا  المباشرة  فرنسا  حليفة 

عام من بقية دول االتحاد األوروبي.
وقد صّرح مؤخراً بهذا الصدد مفوض السياسة 
الذي  السيد بوريل  الخارجية لالتحاد األوروبي 
بالفوضوي،  أفغانستان  من  االنسحاب  وصف 
مشتركة  أوروبية  دفاع  قوة  إنشاء  إلى  ودعا 
المراقبين  بعض  وفق  مخاوف  هناك  إن  حيث 
بمصالح  اهتمامه  بايدن  الرئيس  يكرس  أن  من 
البنية  تحديث  في  الداخل  في  أوالً،  أميركا 
»كورونا«،  أزمة  وتداعيات  األميركية  التحتية 
وعلى مستوى السياسة الخارجية مواجهة خطر 
الصعود الصيني، وأن يتم كل ذلك على حساب 

اهتمامه بأمن أوروبا ومصالحها.

عبد الحميد توفيق )كاتب(

األمام  إلى  خطوة  الليبية  األطراف  َخَطت  كلما 
نحو التوافق والتفاهم برعاية دول فاعلة واألمم 
المتحدة، تبرز تشكيكات إخوانية في جدواها، إذ 
قد ترى هذه التيارات أن الخطوات التوافقية ال 
القرار  على  للهيمنة  الرامية  أهدافها  مع  تنسجم 

الليبي بأبعاده ومكوناته الداخلية والخارجية.
تجاوَز التذمر في اآلونة األخيرة حدود األطراف 
الليبية والمجتمع الليبي وتعداه ليصل إلى أروقة 
الدبلوماسية الدولية، خاصةً العواصم المنخرطة 

مباشرةً بالشأن الليبي.
توافقية  الليبي صيغة  النواب  مجلس  إقرار  منذ 
الشعبي  باالقتراع  الرئيس  انتخاب  لقانون 
الليبية  اإلخوانية  الشخصيات  انتقلت  المباشر، 
إلى مرحلة تصعيدية مكشوفة ضد قرار البرلمان 
للطعن فيه إال وسلكته لتعطيله  ولم تترك سبيالً 
مرتبطة  أحد،  على  خافية  تعد  لم  ذاتية  بدوافع 
لخلط  لهم  محاولة  آخر  خسارة  من  بخشيتهم 
األوراق بعد سلسلة النكسات التي تعرضوا لها، 
مواقفهم  أفرزتها  التي  األسئلة  بعض  أن  حتى 
إلى  ذهبت  والتعطيل  التشكيك  في  المتواترة 
ويخفونه  يبطنونه  ما  في جوهر  الغوص  حدود 
من جراء سلوكهم المتعارض مع رغبات غالبية 
على  أو  الشعبي  المستوى  على  سواء  الليبيين، 

المستويات الحزبية والوطنية والسياسية.
إلى  ليبيا  في  اإلخوان  تنظيم  ذراع  تسعى  فهل 
تفجير األوضاع الداخلية بعد فشلها في االستيالء 

على القرار في البالد؟
ميزان القوى لم يعد يصب في مصلحة اإلخوان 
عسكرياً ونزعة الهيمنة الحزبية لتنظيمهم أخفقت 
بشكل ال جدال فيه، سواء في البرلمان أو حتى 
الليبية  السياسة  شؤون  إدارة  على  تأثيرهم  في 
االقتراع  قانون  أقرَّ  فالبرلمان هو من  خارجياً، 
الموقف  وهذا  الُمقبل  للرئيس  المباشر  الشعبي 
ال يعكس تصدعاً داخلياً فحسب، إنه تعبيٌر بالغ 
األهمية عن روح اإلحساس بالمسؤولية الوطنية 
من قبل كل َمن صّوت لصالح القانون، وبرهنةٌ 
لتمرير  يجهدون  الذي  مشروعهم  هزيمة  على 
»ديمقراطية  مقولة  طرح  عبر  خطواته  أولى 
التوافق«، التي ال تخلو من بريق شكلي قد يتأثر 
تنظيم  تيار  يضمره  ما  إدراك  دون  البعض  به 

اإلخوان الليبي من مكائد.
السياسية  الطبقة  على  تطبيقها  حال  تقتصر  ال   
له،  معارضة  وتيارات  وقوى  أحزاب  من 
االجتماعية  الوحدة  ضرب  إلى  تتجاوزها  بل 
بصيغها  الداخلية  االنقسامات  وتكريس  الوطنية 
تغييب  إلى  وصوالً  واإلثنية،  والعرقية  القبلية 
الطريق  وقطع  الجامعة  الوطنية  الهوية  ركائز 
القانوني  بمفهومها  وطنية  دولة  قيام  على 

لم  ليبيا  أن  خاصةً  والدستوري،  والسياسي 
تتعاَف بعد من جروح األعوام العشرة التي ألّمت 
مؤسسات  إقامة  من  اآلن  حتى  تتمكن  ولم  بها، 
والسياسية  الحزبية  المؤثرات  عن  بعيداً  مستقلة 
القضائية  الثالث،  سلطاتها  داخل  والميليشياوية 

والتشريعية والتنفيذية.
التوافقية  للديمقراطية  العملي  التطبيق  في 
من  مباشرةً  الرئيس  انتخاب  قانون  حتماً  يسقط 
القوى  زعامات  إلى  اختياره  ويعود  الشعب 
لزعامات  يتيح  مما  للشعب،  الممثلة  والتيارات 
في  والتالعب  اللعب  فرص  اإلخوان  تنظيم 
»التوافق«  أن  قاعدة  على  العملية  هذه  كواليس 
في  تعقيداً  األكثر  الجانب  ولعل  للتنفيذ،  شرط 
دور  في  يكمن  التوافقية«  »الديمقراطية  دهاليز 
الوطني  المستوى  على  الدولة  جيش  وواجب 
بين  للمساومة  إلى مضمار  يتحول  العام، حيث 
القوى والتيارات المتوافقة، مما قد يعطل وظيفته 

الوطنية الجامعة.
اإلرهاصات األولية تؤكد وجود قواسم مشتركة 
القوى  وغالبية  الليبي  الشعب  بين  كثيرة 
واألحزاب السياسية بشأن تنفيذ استحقاق ديسمبر 
المقبل وانتخاب الرئيس مباشرةً، باستثناء تنظيم 
أن وصول  يدركون  اإلخوان ومجاميعه، ألنهم 
سلطة  يعني  الشعب  من  مباشرةً  منتخب  رئيس 
قوية ونظاماً رئاسياً قادراً على معالجة تحديات 
وإنهاء  الميليشيات  حل  ومنها  العالقة،  الداخل 

من  األجنبية  القوات  وإخراج  السالح  فوضى 
البالد، ما يعني وضع حد لممارساتهم وإغالق 
لذلك  تغذيهم،  التي  الخارجية  النوافذ  أمام  الباب 
أي  لتعطيل  طروحات  اختراع  في  سيستمرون 
مسار وطني ال يُلبي رغباتهم وال يحقق أهدافهم 

دون اكتراث لمصالح الشعب الليبي.
من  كبيراً  الحالية قدراً  الليبية  الدبلوماسية  تُبدي 
الحزم في مواجهة المشكالت التي تعترض سبل 

الكاملة،  بر األمان والسيادة  إلى  الليبي  االنتقال 
المرتزقة  جميع  إخراج  أولوياتها  رأس  وعلى 
مع  والتفاعل  البالد  من  األجنبية  والقوات 
المواقف اإلقليمية والدولية انطالقاً من المصلحة 
الوطنية الليبية بعيداً عن المحاصصات الحزبية، 
على  اآلخرين  الالعبين  لمصالح  تجاهل  ودون 

قاعدة االحترام المتبادل.

جاء ذلك خالل حوار ضمن برنامج )مع صناع 
القرار( على شاشة قناة روج آفا، وجاء الحوار 

على الشكل التالي:

الُكرد  على  هجماتها  مؤخراً  تركيا  صّعدت  ـ 
بشمال  ومروراً  وشنكال  باشور  من  بدءاً 
الشعوب  حزب  إغالق  ومساٍع  سوريا  وشرق 
الديمقراطية في باكور، كيف تقرؤون األهداف 

التركيّة االستراتيجية لهذا التصعيد؟

وحكومة  الكرد  بين  حروب  هناك  كانت  حين 
صدام حسين، كانت حكومة بغداد ترغب حينها 
ذلك  لمنع  تدخلت  تركيا  الكرد،  مع  االتفاق  في 
نفس  وفي  تركيا،  أمن  يهدد  ذلك  أن  وتقول 
السياق في سوريا فمنذ بداية تأسيس سوريا كان 
والقادة  الرؤساء  غالبية  حينها  أن  المعلوم  من 
في سوريا كانوا من الكرد، ولكن تركيا تدخلت 
بعدها ومنعت من تقديم أي تسهيالت للكرد في 
سوريا، وفي نفس المنظور بالنسبة إليران، أي 
باكور  للكرد، وفي  تقبل أي وجود  أن تركيا ال 
فهي  الكردية،  القرى  آالف  أحرقت  كردستان 
لديها معادلة تقوم على أساس أن الوجود التركي 
المنظور؛  هذا  وبحسب  الكرد،  بإبادة  مرهون 
الكردي  الشعب  حقوق  عن  يدافع  من  كل  فإن 
بالمساواة والديمقراطية والعدالة فإن  أو يطالب 

تركيا تصفهم باإلرهابيين.
يعيش  األوسط  الشرق  تركيا  لذلك حين وجدت 
الشعوب،  ربيع  مرحلة  ويعيش  جديدة  مرحلة 
تدخلت بشكٍل مباشر لمنع الكرد من تحقيق أي 
حقوق مشروعة وحتى أنهم يقولون أنه حين لم 
يتدخلوا في العراق حين سقوط صدام والسماح 
ارتكبوا  فإنهم  العراق  في  كردي  كيان  بنشوء 
خطأ حينها لعدم تدخلهم، لذا اليوم يتدخلون في 
نفس  وفي  المعارضة  دعم  باسم  وذلك  سوريا 
هذا اإلطار نراهم يقصفون جبال كردستان في 
الكرد  الثوار  يقصفون  هم  كردستان،  باشور 
وشنكال وأي مكان يشعرون أن فيه نشوء ألي 
توجه كردي يطالب بالديمقراطية ويرونه خطراً 
على أنفسهم، وبذلك أصبحت تركيا خطراً على 
أمن المنطقة عامة، وهي تبيد الكرد في سوريا 
جميع  في  دبلوماسياً  الكرد  وتحارب  والعراق 
أنحاء العالم، لذلك استمرار سياسات اإلبادة باتت 
العنوان الواضح لتركيا في المنطقة، وهي حين 
نابع  فهي  سوريا،  في  والسالم  االستقرار  تمنع 
من خوفها من تحقيق نظام ديمقراطي في سوريا 
المشروعة  حقوقهم  على  الكرد  فيها  ويحصل 
له،  ويتعرضون  تعرضوا  الذي  الظلم  وإزالة 
الحركة  وضرب  باشور  على  هجماتهم  وحتى 
كردية   كردية  فتنة  خلق  ومحاوالت  الكردية 

يؤكد أن تركيا ربطت وجودها بفناء الكرد.

الكردية  المباحثات  الُكرد في حالة تشتت فال  ـ 
باشور  وفي  أهدافها،  إلى  وصلت  سوريا  في 
مع  يتعاون  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
حالة  الوطني  االتحاد  حزب  ويشهد  تركيا، 
الخطر  مواجهة  للكرد  فكيف  داخلي،  صراع 

التركي بهذا الشكل؟

يعود إلى التدخل  السبب في كل ذلك هي أيضاً 
في  لها  تابعة  قوى  لخلق  تسعى  فهي  التركي، 
تطور  أي  وهدفها ضرب  والمنطقة،  كردستان 
في الحركة الكردية وتستهدفه، فمثالً حين كانت 
الكردستاني  الوطني  االتحاد  الحزب  مواقف 
متناسبة  وغير  الكردي  الشعب  لنضال  مؤيدة 
انقالب  بتنظيم  قاموا  أردوغان  سياسات  مع 
داخلي وفتنة داخلية ضمن الحزب، ودعم طرف 
على حساب طرف آخر، قد ال تكون تركيا في 
الواجهة، ولكن هي من دفعت بعض األطراف 
لخلق هذه الفتنة، قد تكون هناك أخطاء ومشاكل 
داخلية وتصرفاً قام به طرف داخل الحزب أساء 
في  التدخل  نريد  ال  نحن  طبعاً  اآلخر،  للطرف 

هذه األمور، ولكن في المحصلة التدخل التركي 
زاد من تعقيد األمور وبدالً من إصالح المشاكل 
الحزب  نفس  بين  بالحوار  القضايا  ومعالجة 
والعائلة، قاموا بتوجيه طرف ضد طرف آخر، 
الكردستانية  األطراف  بعض  دفعت  فتركيا 

األخرى لتحريض طرف ضد اآلخر.
أما عن حزب الديمقراطي الكردستاني، نعلم أنه 
األراضي  عبر  البترول  لبيع  تركيا  إلى  يحتاج 
التركية وللتجارة مع أوروبا، واستخدام بنوكها 
في بعض األمور التجارية، ولهذه األمور ربط 
الحزب وجوده برضا تركيا عنه، واألخيرة من 
الوطنية  المصلحة  تتحقق  أن  تريد  ال  الطبيعي 
الوحدة  لضرب  الحزب  هذا  وتحرك  الكردية، 
الوطنية الكردية، فمثالً في شنكال اإليزيدية التي 
تعرضت ألكثر من 74 مجزرة، ومع ذلك وبدالً 
والحفاظ  باإليزيديين  من دعم شنكال واالعتناء 
للعالم،  تاريخي  ميراث  يُعتبرون  ألنهم  عليهم 
يساندهم،  لم  فهو  للكرد وكردستان،  فقط  وليس 
فهي  الكريال  تجاه  تحركاتها  السياق  نفس  وفي 
منظورهم  بحسب  فهم  التركية،  للمطالب  تابعة 

يتحركون وفق سياسات الحفاظ على المصالح.

الفرنسي  أو  األمريكي  للتدّخل  يمكن  أال  ـ 
وضغوطاتهما إخراج المجلس الوطني من تحت 
العباءة التركيّة وإجباره على إنجاح المباحثات 

الكرديّة؟

يملكون  ال  الكردي  الوطني  المجلس  ألن  ال 
إرادة اتخاذ القرار وهم ُمسيرون فهم كأشخاص 
الحد والعتبة  أنا أعرفهم جيداً ال يمكنهم تجاوز 
التي وضعتها لهم تركيا، فاألخيرة تتدخل بشكٍل 
المجلس  في  الشخصيات  بعض  عبر  مباشر 
الديمقراطي  الحزب  وعبر  الكردي  الوطني 
الكردستاني، يعني لها خطين للتدخل، والمجلس 
على  المبادرة  زمام  يملك  ال  الكردي  الوطني 
نؤكد  كنا  الحوارات  أثناء  فمثالً  القرار،  اتخاذ 
ولكنهم  محتلة«  »عفرين  أن  وهي  جملة  على 
مكتوب  وثيقة  على  التوقيع  يستطيعون  يكن  لم 
أنهم كرأيهم  فيها جملة أن عفرين محتلة، رغم 
بشكٍل  ولكن  محتلة  هي  نعم  يقولون  الشخصي 
ضد  يقفون  دائماً  فهم  يستطيعون،  ال  رسمي 
اإلدارة الذاتية ألن تركيا غير راضية عن وجود 
ألن  الدراسية  المناهج  يقبلون  ال  وهم  اإلدارة، 
تركيا ال تقبلها، فلو وافقت تركيا ستجد المجلس 

الوطني الكردي يوافق بكل سهولة.

شخصيات  قبل  من  دعوات  مؤخراً  ظهرت  ـ 
ضمن المجلس الوطني الكردي تُطالب مهجري 
عفرين بالعودة إلى ديارهم، فما هدفهم من هذه 
من  اآلن  حتى  يتمكنوا  لم  أنهم  رغم  الدعوات 

فتح مكتب لهم في عفرين؟

بالعودة  للُمهّجرين  دعوات  يطلقون  عندما 
لعفرين  المحتلين  للمرتزقة  بالدعاية  ويقومون 
مع  تتنافى  أساليب  تمارس  ال  بأنها  ويدّعون 
حقوق اإلنسان ويروجون بأنهم عادلين في إدارة 
لقناعة  ليست  هذا  أن  ورغم  المنطقة،  شؤون 
وردتهم  توجيهات  نتيجة  هي  بل  لديهم،  ذاتية 
من تركيا، فدائرة الحرب الخاصة والمخابرات 
التوجيهات  أسبوعي  بشكل  لهم  ترسل  التركية 
األسبوع  في  اتباعها  يجب  التي  السياسية  حول 
فنحن  األساس.  هذا  على  يتحركون  وهم  القادم 
ديارهم،  إلى  عفرين  أهالي  عودة  مع  جميعاً 
ولكن الفرق أننا نقول يجب أن يعودوا بكرامتهم 

وليس  محررة  عفرين  تكون  وأن  حر،  وبشكٍل 
الكردية  لعفرين  ويعودوا  واضطهاد،  ظلم  فيها 
المشترك،  والتعايش  للسالم  رمزاً  كانت  والتي 
لإلهانة  عفرين  أهالي  يتعرض  أن  نريد  وال 
ولكن  واالغتصاب،  واالختطاف  والتعذيب 
عندما يقولون عودوا إلى عفرين واقبلوا باألمر 
عودوا  لهم  يقولون  أنهم  يعني  فهذا  الواقع، 

لتشرعنوا االحتالل. 

سياسات  ألمريكا  تكون  أن  يمكن  -هل 
استراتيجية أخرى من وراء هذا االنسحاب بهذا 

الشكل من أفغانستان؟

قد تكون ألمريكا سياسات أخرى ودوافع أخرى 
المنطق  في  األوراق  وخلط  االنسحاب  من 
لديها  أفغانستان  أن  باعتبار  إيران  وإحراج 
حدود مشتركة مع إيران، يعني أن أمريكا بهذا 
وإيران  والصين  روسيا  أحرجت  االنسحاب 
األمور  خلط  إلى  تسعى  وقد  األوراق  وخلطت 
في الشرق األوسط، وكل ذلك له دوافع لسياسات 
أمريكا الخارجية واالستراتيجية، ولكن ما أريد 
تسليط الضوء عليه أنه حتى ولو لم تتخذ أمريكا 
نكرانها  يمكن  ال  نتيجة  فهناك  االنسحاب  قرار 
أن هذه القوات مهما بقت في تلك البالد فإنها لن 
البالد  القوى والدول، ألن هذا  تأخذ صبغة تلك 
أن  رأينا  لذا  بموجبها،  تعيش  التي  حقيقتها  لها 
بهذه  أفغانستان  غالبية  على  سيطرت  طالبان 
بؤر  تصبح  قد  صغيرة  بقع  وبقيت  السرعة، 
يعتبر  أيضاً  وهذا  طبعاً  المستقبلية  للصراعات 
أمريكا  انسحبت  فحين  أمريكا،  أهداف  أحد  من 
بل  المنطقة،  في  االستقرار  تحقيق  هدفها  ليس 

خلق بؤرة جديدة للصراع في الشرق األوسط.

عامةً  وسوريا  الذاتية  لإلدارة  يُمكن  كيف  ـ 
تكرار  ومنع  األفغانية،  التجربة  من  االستفادة 

تلك التجربة في سوريا؟

قبل  حتى  عليه  نؤكد  وكنا  دائماً  نكرره  ما  هذا 
الثورة هي ثورة  بأن  أفغانستان، ونقول  أحداث 

الديناميكيات  من  تنطلق  أن  ويجب  مجتمعية 
المجتمعية وتعتمد على الذات، والقوى الخارجية 
أو  مفيداً  تواجدها  يكون  وقد  موجودة  تكون  قد 
تُبنى  ال  الثورة  ولكن  اللحظة،  تلك  في  مضراً 
على  تعتمد  أن  ويجب  الخارجية  القوى  على 
الديناميكيات الداخلية وطبعاً األخيرة قد تتعرض 
لمصاعب جمة، ولكن إن كنت تريد إنجاح ثورة 
هذا  على  نعتمد  وإننا  تبعاتها،  تتحمل  أن  يجب 
المبدأ، علينا أن نالحظ كيف تشكلت اإلدارة في 
سوريا  شرق  شمال  لتشكل  وتوسعت  آفا  روج 
الذاتية  الحماية  وقوات  الذاتية،  »اإلدارة  اسمها 
الحماية  بقوات  نسميها  المجتمعية  القوى  وحتى 
الجوهرية أو الذاتية« يعني المبدأ األساسي هنا 
في ثورة شمال شرق سوريا هو االعتماد على 
االحتالل  لمواجهة  الذات  من  واالنطالق  الذات 
يُصر  ومن  الديمقراطي  النظام  يرفض  ومن 
استنباطه  يمكن  درس  فأهم  المركزية،  على 
قوانا  نطور  أن  هو  المنطقة  في  يحدث  مما 
واجتماعياً  وعسكرياً  وسياسياً  دبلوماسياً  الذاتية 
واقتصادياً ومجتمعياً، ويجب أن نعلم أنه ال يمكن 
نجاح ثورة اعتماداً على قوى خارجية بل يجب 

االعتماد على الذات.

على  االعتماد  الذاتية  اإلدارة  مسعى  في  ـ   
أوروبية،  دول  في  ممثليات  افتُتِحت  الذات، 
والتي تعرضت النتقادات شديدة من قبل حكومة 
دمشق وتركيا، فما مدى أهمية هذه الممثليات، 

ولماذا تخشاها دمشق وأنقرة؟

يجب  وهو  نقطة  إلى  النظر  ألفت  أن  أود  أوالً 
الممثليات  هذه  افتتاح  موضع  في  المبالغة  عدم 
فافتتاحها ال يعني أن تلك الدول اعترفت باإلدارة 
المناطق  هذه  ألن  الشرعية،  واعطتها  الذاتية 
تابعة لسوريا وفي البروتوكوالت الدولية واألمم 
المتحدة ما زالت هذه المناطق جزءاً من سوريا، 
حكومة  تمثلها  المتحدة  األمم  في  سوريا  ومقعد 
دمشق وهذا يعني أنه ال وجود لهذه اإلدارة خارج 
إطار سوريا وما دامت اإلدارة ضمن سوريا ال 
بهذه  القبول  الظروف  هذه  ظل  في  ألحد  يمكن 

اإلدارة وبسوريا بنفس الوقت.

يمكن  فمتى  مركزي،  نظام  تعيش  واألخيرة 
صيغة  تتغير  عندما  اإلدارة؟  بهذه  االعتراف 
عندما  أي  سوريا،  في  الحكم  نظام  وتعريف 
الدستور السوري يقبل بالالمركزية في سوريا، 
بهذه  االعتراف  الدول  لتلك  يمكن  فحينها 
وإقليم  العراق  في  يحدث  مثلما  ككيان،  اإلدارة 
هذه  مع  التعامل  يتم  أن  أردنا  إذا  كردستان، 
اإلدارة بخصوصية ضمن سوريا هذا يعني أنه 
يجب أن نسعى إلى كتابة دستور سوريا الجديد 
سوريا  ماهية  تسمية  على  الجميع  يتفق  أن  أو 
أؤكد  اإلطار  هذا  وفي  مركزية،  تكون  ال  وأن 
أنه يجب أال يخلق افتتاح هذه الممثليات مخاوف 
لدى أحد وكأن هذه اإلدارة تتوجه إلى االنفصال 
سوريا،  عن  مستقل  ككيان  أو  سوريا  تقسيم  أو 
فال وجود  شيء من هذا القبيل، الممثليات تمثل 
هم  ممن  السورية  الجالية  أمور  لتسيير  اإلدارة 
الدول  تلك  في  سوريا  وشرق  شمال  سكان  من 
مع  الدبلوماسية  العالقات  تنسيق  إلى  باإلضافة 
يعتبر  وطبعاً  الدول،  تلك  في   األطراف  جميع 
افتتاح الممثليات خطوة إيجابية وحصول تطور 
إليها  ينظر  أال  يجب  ولكن  اإلدارة  في عالقات 
اآلخرون بأنها سعي لالنفصال، ولكن هي تُعبّر 

عن سوريا الديمقراطية في المستقبل.

-في الحديث عن نظام الحكم في سوريا، ظهرت 
مؤخراً تصريحات جديدة لألسد تحدث فيها عن 
الالمركزية ووصفها بأنها تحلُّ المشاكل، كيف 

ترون تصريحات األسد وما أهميتها؟

تناول هذا الموضوع والعمل على شرحه ومناقشة 
هذا المصطلح اعتبره شيئاً إيجابياً وخطوة باتجاه 
الطريق الصحيح، وقد تكون خطوة نحو توجيه 
البوصلة صوب هذا الطريق، ولكن هناك الكثير 
هو  طبعاً  بها،  القيام  يجب  التي  الخطوات  من 
من   107 المادة  إلثارة  بطريقة  الشرح  حاول 
قانون اإلدارات المحلية، ولكن في نفس الوقت 
إيجابية،  تعتبر  الالمركزية  مصطلح  استخدام 
شخصية  من  سياسي  كموقف  بالمجمل  ولكن 
لهذا  إيالء األهمية  يمثل رئيس جمهورية يجب 
األزمة  بداية  منذ  هذا  نذكر  كنا  وإننا  األمر، 
المركزية  أن  نؤكد  كنا  ودائماً  اللحظة  وحتى 
في الحكم ال تساعد على تطوير سوريا وتخنق 
سوريا وشعبها وتدخلها في األزمات وتساهم في 
تعقيد األزمات، لذلك النظام المركزي بات خالق 
لألزمات، وال بد من االنفتاح وتحول ديمقراطي 
في سوريا، والالمركزية ستجعل من سوريا دولة 
ديمقراطية مزدهرة ويلتزم فيها الجميع بواجباته 
وتصبح لكافة مكونات الشعب السوري، وتعيش 
أن  البالد، ولكن بشرط  بحرية ضمن هذه  كلها 

تعتمد على نظام ديمقراطي.

أكد عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب االتحاد الديمقراطي آلدار خليل بأن تصعيد تركيا لهجماتها األخيرة على الكرد في كافة أجزاء كردستان نابع من 
سياساتها االستراتيجية في إبادة الكرد، ألنها تعتبر فناء الكرد بقاء لتركيا، وأشار إلى أن المركزية في الحكم ال تساعد على تطوير سوريا وتخنق سوريا وشعبها 

وتدخلها في األزمات، وأوضح أن الحل هو الالمركزية.. 
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محرر الصفحة - رامان آ  زادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

أنقرة تدعُم نسخًة تركّيًة لتنظيِم »القاعدِة«

رامان آزاد 

التأسيس والقادة

الشرقيين  اإلسالميين  المغيرين  جبهة  تأسست 
صالح  يد  على   1970 عام   İBDA-C العظمى 
صالح  القائد  باسم  المعروف  إرديس،  عزت 
ميرزابيو أوغلو. وانتقلت من الخطاِب إلى العنِف 
 90 من  سلسلة  في  الذروة  وبلغت  بالتسعينيات، 

تفجيراً وهجوماً عام 1994.
تتبع  متشددة  إسالميّة  منظمة  المغيرين«  »جبهة 
لملهمها  المنسوبة  الكبير  الشرق  إيديولوجية 
وهو   )1983-1904( كيساكورك  فاضل  نسيب 
كاتب تركّي معروٌف وشاعر صاحب أيديولوجية 
دولٍة  إنشاُء  المعلن  الجبهة  وهدف  إسالمويّة، 
تأسيس  وإعادة  األوسط  الشرق  في  سنيٍّة  إسالميٍّة 
في  إرديس  عزت  صالح  أعلنه  ما  وفق  الخالفة، 

خطاب ألقاه في 2013/9/24. 
في  إرديس،  عزت  صالح  على  القبض  أُلقي 
نيسان  في  باإلعدام  عليه  وُحكم   ،1998/12/31
2001 »بتهمة »محاولة اإلطاحة بالدولِة العلمانيِّة 
التركيّة بالقوة«، وأكد محاميه، أحمد أرسالن، أّن 
موكله لم يكن أكثر من »رجل فكر«، بحّجة نقٍص 
الحكم  وُخفّف  لالتهام،  الداعمة  الملموسِة  باألدلِة 

على إرديس فيما بعدما ألغت أنقرة عقوبة اإلعدام 
في آب 2002.

في آب 2003، أعلن إرديس مسؤوليته عن جرائمه 
ونسب أفعاله إلى »السيطرة على العقل«، وطلب 
المساعدة من معهد الطب الشرعّي في تركيا، وفي 
إرديس  على  تركيّة  محكمة  حكمت   ،2004 آذار 
المتفجرات  الستخداِم  عاماً   20 لمدة  بالسجن 
السلطات  أعمال شغب ضد  في  اليدويّة  واألسلحة 

في سجن ميتريس.
أنشطتها،  المنظمة  واصلِت  إرديس  سجن  بعد 
وكانت نشطةً للغاية في منطقة إسطنبول، فهاجمِت 
الحاناِت والمراقَص والكنائَس، وال يعمُل أعضاؤها 
العمليات  وينفذون  محددة،  هرميّة  بنيٍة  أّي  تحت 
أهدافهم  وراء  متحدةٍ  صغيرةٍ  مستقلٍة  بمجموعاٍت 
للمركزيّة  واالفتقاَر  المشتركة،  وأيديولوجياتهم 
المنظمة يجعُل المجموعة أكثر مراوغة ويُصعب 
توفر  مع  تهديداً  وتشّكل  كالقاعدة،  عليها،  القضاء 

مجاالت الدعم الخارجيّة.
سعد الدين أوستا عثمان أوغلو رجُل الديِن المتشدد، 
إرهابيّاً،  كياناً  المدرجة  الجهاديّة  بالجبهة  قياديٌّ 
وفي الئحِة االتهام الجنائيّة، وكان المشتبهَ به الثاني 
في  عليه  القبض  أُلقي  إرديس،  عزت  صالح  بعد 
منشورات  على  الشرطة  وعثرِت   ،1999/1/4
التحقيقات،  وأثناء  منزله.  في  بالجبهة  خاصة 
بأنّه  نبرة تحدٍّ واعترف  اتخذ أوستا عثمان أوغلو 
وآخرين بالتنظيم يريدون تدميَر الحكِم العلمانّي في 

تركيا وإقامةَ دولٍة جديدةٍ على أساٍس دينّي.

التوجه العقائدّي

المصالح  عداء  على  الجبهة  إيديولوجية  تقوم 
الشيعيّة والعالهيّة اتّباع الصوفية العلويّة الباطنيّة، 
المغيرين«  »جبهة  وتضم  واليهوديّة،  والمسيحيّة 
الحكومّي  النظام  إلى  وتنظر  األتراك،  السنّة 
قانونّي«،  »غير  أنّه  على  تركيا  في  العلمانّي 
وترغب بتدمير الدولة العلمانيّة والنظام الدستوري 
واستبداله بالحكم والقانون الدينّي، في تركيا أوالً، 
المجموعة  وواصلت  العالم،  أنحاء  جميع  في  ثم 
التأكيد على هذه األهداف من خالل إلحاق اإلرهاب 
المسلح باألهداف المدنيّة في المقام األول، للمنظمة 

عالقات أيديولوجيّة مع القاعدة.
النجاح  بوعود  المسلمين  تقريِب  فكرة  بين  وتجمع 
ال  الحقيقةَ  بأنَّ  المركزيّة  الفكرة  مع  والخالص، 
أنَّ  وتعتبر  اإلسالم،  بممارسِة  إال  بلوغها  يمكن 
لتركيا مسؤولة عن عجز الدولة  العلمانيّةَ  الطبيعةَ 
مؤسسو  وينظر  الغربية.  اإلمبرياليّة  درء  عن 
»المجتمع  رائد  أنّه  كيساكورك على  إلى  المنظمة 

اإلسالمّي المثالّي«.
تتطابق أهداف الجبهة مع القاعدة وتصنيفها منظمة 
إسالميّة  إحياء  حركة  نفسها  تعتبر  إال  إرهابيّة، 
لمواردهم،  اآلخرون  يكّرسها  أن  يجب  أساسيّة 
وإضافة الرتكاب هجماٍت إرهابيّة، فإنّها تنتج أيضاً 
أدباً دعائياً ُطرح في المكتبات وعلى اإلنترنت، وله 
قدرة استقطاب أعضاٍء جدٍد، حتى من دول أخرى.

دير  صحيفة  ذكرت   ،2003 األول  كانون  في 
شبيغل األلمانيّة أنَّ المجموعة يمكنها االعتماد على 
تقريٍر  وفي  ألمانيا،  في  مؤيد   600 إلى  يصل  ما 
المحتملون،  األلمان  المؤيدون  بخصوص  آخر 
لم  »إسطنبول  تركّي،  حديد  سكة  عامل  ادّعى 
ومع  بعد«،  الكبرى  الملحمةَ  تأِت  لم  شيئاً،  تكن 
أوروبا  أنحاء  جميع  في  مؤيدين  لها  أّن  يُعتقد  أنه 
الغربية، إال أن المنظمة لم تقم بأي هجمات إرهابيّة 
كبيرة هناك منذ أعمالهم المزعومة في إسطنبول، 
في  بنشاط  المشاركين  المتطرفين  المؤيدين  عدد 
مؤامراتها اإلرهابيّة غير معروف، لكن يُعتقد أنّه 

صغير.
 ،2004 عام  نسبّي  هدوء  على  المنظمة  حافظت 

مع أنَّ سبعة من أعضاء المجموعة قد اتُهموا في 
وزوجته  غوفين  إحسان  العقيد،  قتل  بتهمة  تموز 
أحد  شيليلي،  بوراك  إنَّ  وقيل  تركيّة،  طائفة  قائد 
في  بازدراء  غوفين  وصف  قد  عليهم،  المدعى 
مع  ومتعاطف  )منحرف  بأنّه  المنظمة،  أدبياِت 
اليهود ومؤيد ألميركا(. يبدو أنَّ المتهمين غاضبين 
من أنَّ الصحَف لم تُبلغ عن الجريمِة فوراً، زاعمين 
التلفزيونّي  اإلعالمّي  لمهاجمة  خططاً  لديهم  أنَّ 

»سافاس آي« للدعايِة لتنظيمهم.

نشاط إرهايّب

إرهابيّة  منظمة   12 ضمن  المنظمة  إدراج  تم 
مكافحة  إلدارة  وفقاً  عام 2007  تركيا  في  نشطة 
اإلرهاب والعمليات التابعة للمديرية العامة لألمن 

 ،2001 األول  كانون  في  التركية(،  )الشرطة 
منظمة  التركية  قبرص  شمال  جمهورية  ُصنفتها 
وكياناً  مجموعة   48 إحدى  وهي  قانونية،  غير 
ُطبق عليها الموقف المشترك من االتحاد األوروبي 
CFSP /931/2001 بشأن تدابير محددة لمكافحة 
وزارة  صنفت   ،2003 نيسان  وفي  اإلرهاب، 
الخارجية األمريكية المجموعة »جماعة إرهابية« 

في تقريرها السنوي عن أنماط اإلرهاب العالمي
تزعُم المنظمةُ ارتكاَب هجماٍت يعتقدُ معظُم الخبراء 
الثاني  تشرين  هجمات  مثل  قدراتها،  تتجاوز  أنّها 
2003 وتموز 2008 على المصالح الدبلوماسيّة 
أُدرجت  ولذلك  إسطنبول،  في  والدينيّة  والتجاريّة 

على الئحة اإلرهاب األمريكيّة.
اإلرهابيّة  الهجمات  عشرات  بشّنِ  الجبهة  وتُتهُم 
بين عامي 1990ــ 1998، بحسب الئحة االتهام، 
والكاثوليكيّة  األرمينيّة  الكنائس  هاجمت  فقد 
اليهوديّة  المعابد  وكذلك  األرثوذكسيّة  والروم 
وزجاجات  بالقنابل  تركيا  في  األمريكيّة  والكليات 
والمتاجر  البنوك  تحديداً  واستهدفت  المولوتوف، 
ومتاجر مصممي  الكحوليّة  المشروبات  تبيع  التي 
والصحف  السياسيّة  األحزاب  ومباني  األزياء 

والجمعيات التي كانت تعارض أيديولوجيتها.
الالحقة  وإدانته  إرديس  على  القبض  إلقاء  بعد 
من  العديد  واحتجاز   ،1998/12/29 في 
المنظمة.  نشاط  هدأ  مرتبة،  األدنى  الشخصيات 
عندما  الصحف  عناوين  في  ظهرت  ذلك،  ومع 
المزدوج  الكنيِس  تفجير  عن  مسؤوليتها  زعمت 
أسفر  والذي   ،2003/11/15 في  إسطنبول  في 
آخرين،   255 وإصابة  شخصاً   24 مقتل  عن 
إضافة لهجوٍم الحٍق على بنك HSBC والقنصلية 
البريطانيّة في 2003/11/20، والزعم الثاني حين 
ُوصفت التفجيرات بأنّها هجوٌم مشترٌك مع القاعدة 
أعلنت شرطة  وفي 2003/11/29،  مؤكد،  غير 
إسطنبول اعتقال رجل لم يُكشف عن اسمه وذكروا 
اعترافه بإعطاء أمر إلى انتحاريين لمهاجمة كنيس 

بيت إسرائيل.
بموقٍف   ،IBDA-C المغيرين  جبهة  قامت  كما 
وداعش،  القاعدة  مع  متعاطف  وأصولّي  متطرٍف 

بتجنيد الجهاديين األتراك للقتاِل في سوريا.

أردوغان والجبهة عالقة تخادم

عزت  صالح  اإلرهابية  الجبهة  زعيم  أنَّ  ويُذكر 
ميرزابي  صالح  بـ«القائد  المعروف  أرداش، 
بعد   ،1998 األول  كانون  في  اعتقل  أوغلو«، 
خالفاً  مسلحة،  إرهابيّة  جماعة  بزعامة  اتهامه 
ألحكام القانون التركّي، وصدر ضده حكم بالسجن 

المؤبد.
في 2001/2/4، أدانت المحكمة الجنائية العليا في 
باكيركوي مؤسس الجبهة صالح عزت إردش بتهم 
تحّول  الحكم  لكن  باإلعدام.  عليه  وحكمت  متعددة 
ألغت  بعدما   2004 في  الحياة  مدى  السجن  إلى 
وكان  أردوغان،  عهد  في  اإلعدام  عقوبة  تركيا 
 ،2001/4/2 في  أدين  قد  أوغلو  عثمان  أوستا 
محكمة  وأيّدت  عاماً،   18 بالسجن  عليه  وُحكم 
 ،2002/4/18 في  اإلدانات  العليا  االستئناف 
أردوغان  حكومة  أجرتها  التي  التعديالت  ونتيجة 
على قانون العقوبات، ُخفّضت عقوبته إلى النصف 
الجنائيّة  المحكمة  أصدرته  حكم  في   2008 في 

العليا في إسطنبول.
أردوغان  حكومة  ضمنت   ،2014/7/22 وفي 

المحاكمة،  بإعادة  وأمرت  إردش،  سراح  إطالق 
المحكمة  في  بنفسه  القضاة  أردوغان  وعيّن 
فبّرأوا  بإسطنبول،  عشرة  الرابعة  العليا  الجنائيّة 
زعيم الجبهة من كل التهم في محاكمة ُرتّبت على 
أُفرج عنه بأمر من  عجٍل، وفي 2014/11/29، 
من  خروجه  فور  له  تعليق  أول  وفي  أردوغان، 
إطالق  من  دهشته  عن  ميرزابي  أعرب  السجن، 
سراحه وشكر أردوغان على اهتمامهما بقضيته، 
لتهنئته  شخصيّاً  أردوغان  به  اتصل  حين  في 
بإسطنبول  مكتبه  في  استقبله  ثم  السجن،  بمغادرة 
في اجتماع شخصّي، ولم يكتِف أردوغان بذلك بل 
عزل المدّعي العام علي كايا، الذي عارض أحكام 

البراءة، من منصبه.
عثمان  أوستا  كشف   ،2015 عام  مقابلة  في 
من  إردش  أخرج  الذي  هو  أردوغان  أنَّ  أوغلو 
وأردوغان  الجبهةُ  بدأِت  ذلك  على  ورداً  السجن، 
الخدمة  جماعة  ومهاجمة  واحد،  بطريق  السير 
أردوغان  واستغل  غولن،  هللا  فتح  للداعية  التابعة 
بسجن  تسبب  باعتباره من  الجبهة مع غولن،  ثأر 
إرديس عام 1999، لدفع الجبهِة للهجوِم عليه قبل 

وبعد محاولة االنقالب في 2016/7/15.
أوغلو  عثمان  أوستا  الدين  سعد  البارز  القيادّي 
خطاباً  متبنياً  البالد،  في  بحريّة  الدعوة  يواصل 
مؤيداً ألردوغان! باعتباره »ملتزماً بتحقيق الهدِف 
النهائّي للجماعة بإحياء دولة شرقيّة عظيمة، ويدير 
أوستا عثمان أوغلو حالياً مجلة »الفرقان« التابعة 
وتحّرض  أردوغان،  لحكومة  والداعمة  للجبهة 
أيديولوجية  وفق  للقتال  االنضمام  على  الشباب 
الجبهة الجهاديّة وتمّجد أسامة بن الدن وأردوغان 
أوستا  انتقد  الفرقان،  مجلة  وفي  سواء.  حد  على 
الحوار  تشجيعه  بسبب  الغالف  على  غولن  بشدةٍ 
بين األديان، كما أثار أردوغان االنتقاد نفسه علناً 
ضد غولن في عامي 2015 ــ2016، عندما سئل 

بولس  يوحنا  بالبابا  غولن  لقاء  سبب  عن  الرئيس 
بين  حوار  إجراء  أبداً  يمكن  ال  إنّه  فقال:  الثاني، 

اإلسالم واألديان األخرى.
في 2020/7/27 تظاهر أنصار تظاهرات جبهة 
المغيرين اإلسالميين الشرقيين في إسطنبول علناً 

دون أدنى اعتراض من السلطات األمنيّة.

مستشار أردوغان من منظمة 
إرهابّية

يرليكايا  حمزة  السابق  األولمبّي  المصارع  يتقلد 
فهو  وحّساسة،  مهمة  مناصب  عدةَ  عاماً(،   44(
نائب وزير الشباب والرياضة، وفي 2015 عيّنه 
أردوغان كبير المستشارين، وفي حزيران 2020، 
 Vakıfbank »بنك »وقف إدارة  بمجلس  عضواً 
أحد ثالثة بنوك مملوكة للدولة، يرتبط بصالت مع 
العظمى  الشرقيين  اإلسالميين  المغيرين  »جبهة 
بتنظيم  الصلة  وثيقة  جماعة  وهي   .»İBDA-C
القاعدة اإلرهابّي. ما أثار انتقادات شاسعة وواسعة 
من أحزاب المعارضة. وكان أردوغان قد ساعده 
حزب  قائمة  على   2007 عام  البرلمان  بدخول 

العدالة والتنمية الحاكم.
اإلخباري،  مونيتور«  »نورديك  موقع  وكشف 
يرليكايا،  السابق حمزة  التركي  للمصارع  صورة 
عقب فوزه ببطولة العالم للمصارعة في العاصمة 
وهو   ،1995 األول  تشرين  في  براغ  التشيكية 
يشير بعالمة معهودة لدى أعضاء جماعة »جبهة 
المغيرين اإلسالميين الشرقيين العظمى«، والغاية 
يرفع  حيث  معينة،  رسالة  توجيه  اإلشارة  من 
الهواء بعالمٍة على شكِل مسدس،  يده في  العضو 

معنى  عن  الجماعة  أدبيات  في  اإلشارة  وتعني 
التام ألفكاِر  والوالء  المسلح،  والكفاح  االستشهاد، 
المسلحة  العناصر  تقوم  كما  اإلرهابيّة،  الجماعِة 
التابعة لها بترديد الشعارات الدينيّة المتطرفة أثناء 

التلويح باإلشارة.
لمجلة  األول  بالعدد  يرليكايا  صورة  وظهرت 
في  الجماعة  باسم  الناطقة  المغيرين«  »سبيل 
يتذكر  »لسوف  بعنوان:  مقال  مع   ،1995/11/1
حمزة  أّن  المقال  وذكر  اليد«،  هذه  بأسره  العالم 
بأنَّ  مفادها  برسالة  اإلشارة  عبر  بعث  يرليكايا 
البطولةَ الحقيقيّةَ تتمحوُر حول أيديولوجية الجبهة، 
وجاء تحت الصورة المذكورة تعليٌق يقول: »تحية 

القرن من مصارع القرن«.
مناسبات  في عدة  أردوغان  مع  كايا  يرلي  وظهر 
مع  قوية  عالقة  تربطه  كما  مستشاراً،  تعيينه  قبل 
نجله بالل أردوغان وظهر مع عائلة أردوغان في 

صوٍر كثيرة ما يؤّكد قوة العالقة معهم.

متني كولونك صديق أردوغان

كشفت التحقيقات مع متين كولونك، أحد المقّربين 
إلى  بانضمامه  به  المشتبه  التركّي،  الرئيس  من 
العظمى  الشرقيين  اإلسالميين  المغيرين  جبهة 
مفتشو  أصدره  سرّي  لتقرير  ووفقاً    IBDA-C
نورديك  موقع  انفرد  التركيّة،  الداخلية  وزارة 
العليا  الجنائية  المحكمة  قضت  بنشره،  مونتور 
بالتنصت  بالسماح   2007/9/15 في  بأنقرة 
 .4540/2007 رقم  بالقرار  كولونك  هاتف  على 
األمن  بمديرية  المخابرات  دائرة  لطلب  استجابة 
تركيا.  في   IBDA-C شبكة  تشفير  لفّك  القومّي 
أذنت  تركيّة  محكمة  أنَّ  السريّة،  الوثيقة  وتكشُف 
بالتنصت على كولونك، كما تكشف أّن المسؤولين 

الذين حققوا معه ُعوقبوا الحقاً من قبل أردوغان.
فقد أوقف أردوغان التحقيق السرّي بشأن كولونك، 
صديق طفولته، ومنحه غطاًء تشريعيّاً عندما جعله 
نائباً بالبرلمان لثالث دورات ممثالً مدينة إسطنبول 

عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.
الحروف  وظهرت  وقعوا  الذين  المحققين  جميع 
المحكمة والشرطة  األولى من أسمائهم في وثائق 
السجن عام  أو  بالفصل  عاقبتهم حكومة أردوغان 
انتهى  المخضرمون  الشرطة  قادة  أما   .2015
بالتنصِت  مزاعم  بسبب  السجن  في  بهم  المطاف 
غير القانونّي، بينما فرَّ آخرون من تركيا هرباً من 

المحاكمة بتهم ملفقة.
إلى  نظراً  مفاجئة  ليست  بالجماعة  كولونك  عالقة 
أنّه قد حوكم بتهمة التورط معها أواخر السبعينيات 
المحكمة  لوثائق  ووفقاً  الثمانينيات،  وأوائل 
من  الثالثة  بالخلية  يعمل  كولونك  كان  والتحقيق، 
عن  وكان مسؤوالً  المغيرين  من  المسلحة  الوحدة 
قاد  الشهود  وبحسب  المسلحة.  والعمليات  البنادق 
الشرطة  داهمت  وعندما  المسلح،  الجناح  كولونك 
يتلقون  إنّهم  قيل  شخصاً(   35 ــ   30( مجموعة 
المرتفعات  منطقة  في  األسلحة  على  تدريبات 
على  وُعثر   ،1979/7/12 في  بولو  بمقاطعة 

مسدسات وديناميت مع كولونك.
في السنوات األخيرة، عمل كولونك ناشطاً رئيسيّاً 
قدّم األموال إلى عصابة تدعى عثمانمان جيرمانيا 
االحتجاجات  وتنظيم  األسلحة  لشراء  ألمانيا  في 
أيضاً  التركّي. وشارك  الزعيم  منتقدي  واستهداف 
األوروبيين  األتراك  الديمقراطيين  اتحاد  بدعم 
UETD، والذي تغيّر اسمه إلى اتحاد الديمقراطيين 

الدوليين UID في أوروبا.

تروتسكي... بين مسرح األسئلة الشائكة واألجوبة الحاسمة

يشبُهني الوجُع

ليون  الروسي  الثوري  يكن  لم  عام 1901  في 
تروتسكي قد أسس الجيش األحمر بعد، بل طبعاً 
التي كان هو واحداً من  البلشفية  الثورة  لم تكن 
قادتها الكبار قد اندلعت بعد، بالتالي لم يكن رفيقه 
في الثورة وعدوه الالحق ستالين ال برز وال تسلم 
اغتياله  دبّر  للينين وال حاكمه وال  خليفة  الحكم 
في المكسيك التي هاجر إليها بعد زمن. كان ذلك 
الذين  كبار  وكان  الغيب.  علم  في  يزال  ال  كله 
ثوري  انقالب  أكبر  محدثين  الثورة  سيصنعون 
مجرد  يزالون  ال  البشرية،  تاريخ  في  وسياسي 
مناضلين يحلمون بما هو أقل من ذلك بكثير، أي 
أقل من تغيير العالم بكثير. بيد أن ما كان يميزهم 
دؤوبة  ومالحقة  وتقدمية  كبيرة  ثقافة  كان  إنما 
لكل األفكار الجديدة الرابطة بين المجتمع والفن.

الثقافة جزء من الثورة

كانوا جميعهم قّراء كباراً محبين للفنون واألفكار، 
دائماً  سيعرف  الذي  ستالين  باستثناء  جميعهم 
بضحالة ثقافته إلى درجة أن النصوص القليلة، 
قد  إنها  دائماً  إليه، سيقال  تنسب  التي  والساذجة 
ما.  فكرية  هالة  من  نوعاً  تمنحه  كي  له  ُكتبت 

لكن هذا ليس بالطبع موضوعنا هنا. موضوعنا 
ثقافة  األكثر  بالتأكيد  كان  الذي  تروتسكي  هو 
بين أولئك المناضلين الشبان بحيث اعتبره كثر 
وريثاً شرعياً في هذا المجال لماركس وإنجلس 
يترك  أن  غريباً  يكن  لم  هنا  ومن  مجتمعين، 
كبيراً من نصوص  تروتسكي عند رحيله عدداً 
في النقد الفني واألدبي كرسته كواحد من كبار 
النقاد في زمنه، حتى وإن كنا نعرف أن كتاباته 
األدبية والفنية تلك راحت تتقلص أهمية بمقدار 
ما كان اهتمامه الحزبي يتصاعد وهمه السياسي 
الثورة  راحت  ما  بمقدار  ذلك  بعد  ومن  يكبر، 
تحتم عليه االنصراف كلياً إلى العمل العسكري 
والدبلوماسي من دون أن ننسى هنا أنه كان هو، 
كانت  التي  السرية  الوثائق  فضح  من  تاريخياً، 
منطقة  لتقسيم  بيكو   - سايكس  بمشروع  تتعلق 
الشرق األدنى بين اإلنكليز والفرنسيين مع منح 
بحسب  فلسطين،  في  لليهود  قومي«  »وطن 
بعد  الخارجية  شؤون  تسلم  إن  ما  بلفور،  وعد 
كذلك  ليس  هذا  أن  غير  البلشفية،  الثورة  نجاح 
موضوعنا هنا، فموضوعنا هو تروتسكي كناقد 

أدبي أفرد مكانة لهنريك إبسن في اهتماماته.

دأب أديب ُمتقدم

وأدبية  وفكرية  فنية  كتابات  أن  طبعاً  ونعرف 
في  اهتماماته  بدايات  منذ  تروتسكي  خطها 
قد  كله  ذلك  قبل  الفكرية  السياسية/  المجاالت 
ُجمعت في مجلدات صدرت في مراحل متفرقة 
من سنواته النضالية ومن ثم بخاصٍة بعد رحيله، 
ضخم  مجلد  في  ُجمعت  التي  تلك  أهمها  ولعل 
ليون  فكر  في  والثورة  »الثقافة  عنوان  حمل 
النصوص  من  كبير  عدد  ثمة  وإذ  تروتسكي«، 
سنتوقف  حقاً،  مفاجئة  تبدو  المجلد  ذلك  في 
يتناول  وفيه  النصوص  تلك  من  واحد  عند  هنا 
تروتسكي بعض مالمح اهتمام الكاتب المسرحي 
القضية  المرأة،  بقضية  إبسن  النرويجي هنريك 
التي كانت ال تفتأ تهمه هو اآلخر وربما أساساً 

كجزء من مشروعه النضالي.

املرأة يف كتابات إبسن

إذاً في معرض تناوله مسرح إبسن بالتحليل يقول 
تروتسكي: علينا أن نوجه اهتمامنا لقول بعض 
األفكار حول نساء إبسن، بالنظر إلى أنه معروف 
ككاتب سبق أن أُسبغ عليه لقب »منشد النساء«. 
حيث من المؤكد أن إبسن قد خص قضايا المرأة 
والشخصيات النسائية في مسرحياته بقدر كبير 
من العناية وبأشكال متنوعة. فهو مثال عبر إيلليدا 
عبر  وجزئياً  البحر«  من  »سيدة  مسرحية  في 
المجتمع«  شخصية مارتا في مسرحية »أعمدة 
الفرار  إلى  التوق  أحالم  تصوير  من  تمكن 
هناك:  إلى  المرأة  تعيشها  التي  الدمى  حياة  من 
»حيث اآلفاق أكثر رحابة والسماء أكثر اتساعاً 
والغيوم تصعد أكثر ارتفاعاً، ويبدو الهواء أكثر 
تحرراً...«، وإنها ألحالم تتحول في أعلى ذراها 
إلى رغبة في »توجيه صفعة إلى وجه كل ذلك 
الزيف المبهرج الذي تعيشه المرأة«، وال يتوقف 
حتى عند القطيعة التامة التي تنحو إليها المرأة 
ودينا  لونا  شخصيتا  حال  كما  وطنها  مع  حتى 
وأطفالها  زوجها  مع  أو  المجتمع«  »أعمدة  في 
كشخصية نورا في »بيت الدمية«، وهي قطيعة 
نالحظ أنها تحدث أمام أنظارنا من جانب نساء 
ذلك،  قبل  كقربان  أنفسهن  يقدمن  اللواتي  إبسن 
وال  اآلخرين  أجل  من  تعيش  ما  دائماً  ككائنات 
الخالة  حال  كما  ذواتهن  أجل  من  أبداً  يعشن 
في  ليندن  السيدة  أو  غابلر«  »هيدا  في  جوليانا 
ال  تعيسات  كعبدات  يعشن  بل  الدمية«،  »بيت 
يتوقفن عن القيام بالواجبات الزوجية أو األمومية 
كما الحال مع إيلينا آلفنغ في »عندما نفيق نحن 
الموتى«، ملزمات بأن يكن على الدوام في غاية 
اللطف واإلمحاء منهكات كما حال كايا فوسلي 
)في مسرحية »معلم العمار«( أو السيدة إلفستيد 
قلباً  تنتمي  كامرأة  وأخيراً  في »هيدا غابلر«... 
وقالباً إلى ذهنية نهايات القرن التاسع عشر مثل 
مدمرة  الروح  مفطورة  تعيش  التي  غابلر  هيدا 

ومنحطة من دون هوادة...«.

قبل تحرير املرأة

وإذ يستعرض تروتسكي على هذا النحو صورة 
من  عدد  في  إبسن  هنريك  قدمها  كما  المرأة 
ينتقل  واألكثر غضباً،  أهمية  األكثر  مسرحياته 
نعيشه خالل  »بتنا  الذي  الواقع  أن  كيف  ليقول 
العقود األخيرة قد خلق امرأة جديدة تقف أعلى 
ثالث مرات ليس فقط من االرتقاء الذي يمكن أن 
تبلغه نورا في »بيت الدمية« التي ال تتردد عن 
االنقطاع عن زوجها كنتيجة حتمية ليقظة تطاول 
وعيها بكرامتها، ولكن أكثر ارتقاء مرات عدة 
حتى بالنسبة إلى نورا المرحلة األخيرة التي لن 
تتوانى عن بذل كل ما لديها من طاقة وجهد في 

سبيل النضال من أجل تحرر المرأة«.

دور املرأة الجديدة

المرأة  »هذه  أن  إلى  هنا  تروتسكي  ويخلص 
الجديدة ترتقي إلى ما هو أعلى بكثير من قضية 
المكانة التي يجب أن تكون للمرأة المنتمية إلى 
مستوى  إلى  لتصل  والراقية  الموسرة  الطبقات 
للحياة  شكل  إنجاز  من  التمكن  بقضية  يتعلق 
لخضوع  مكاناً  فقط  ليس  يعرف  ال  االجتماعية 
يكون  مكاناً  يعرف  ال  كذلك  بل  للرجل،  المرأة 
فيه ماثالً حضور أي خضوع لكائن تجاه كائن 
آخر، وهذه المرأة، إذ تضع يدها في يد الرجل 
– ليس على النمط القديم الذي تكون فيه المرأة 
أو  زوجها  كان  سواء  الرجل  يلهم  وحي  مجرد 
تتعامل  بل رفيقة درب وسالح  أخاها،  أو  ابنها 
سبيل  في  معاً  ليحاربا   – للند  الند  تعامل  معه 
أعظم المثل العليا في أيامنا هذه، ويقيناً أن إبسن 
لم يعرف هذه المرأة... لو عرفها لوجدناها في 

مسرحياته«.

من األسئلة الفنية إىل
 األجوبة السياسية

تروتسكي  يوضحه  لم  ما  وهذا  إبسن،  لكن 
تلك  وجود  بدايات  رسم  النص،  هذا  في  طبعاً 
تطرحها  شك  ال  التي  األسئلة  من خالل  المرأة 
بتفرج  من  يتوانى  ال  حين  مسرحياته  نهايات 
السؤال  طرح  عن  له  يقرأ  أو  مسرحياته  على 
الحاسم »ماذا بعد؟« على هيدا أو نورا أو الخالة 
اللواتي  النساء  من  وغيرهن  وإيلليدا  جوليانا 
في  الفتة  كانت  أنها  شك  ال  مسرحيات  مألن 
الذي  التشخيص  في  األقل  على  الزمن،  ذلك 
قدمته لوضعية المرأة، وربما البورجوازية فقط 
وليس أية امرأة على أية حال، إنما من دون أن 
تجد أو يجد كاتبها أن عليها أو عليه أن يعثران 
على الحلول الصالحة، ولعل هذا ما أراد ليون 
عنه  يعبّر  أن   )1940  -  1879( تروتسكي 
ومن  المرأة،  لوضعية  الدقيق  رسمه  خالل  من 
خالل اتخاذه نساء إبسن نماذج صالحة لتوصيف 
والحلول  األجوبة،  بقية  أن  معتبراً  القضية، 
العمل  إليها من طريق  الوصول  يتعين  بالتالي، 
السياسي والنضالي االجتماعي، وليس من طريق 
العمل الفني، ومن الواضح أن هذا البعد يسّجل 
الذي كانه تروتسكي  السياسي  المناضل  لصالح 
حتى وإن كان يبقينا على ظمئنا لمعرفة ما الذي 
كانت أحوال النساء ستؤول إليه في ظل سلطات 
سياسية ال تعود منعتقة من الضغوطات السياسية 
وتتمتع دائماً بحرية الوقوف إلى جانب القضايا 
على  مرغمة  نفسها  تجد  أن  دون  من  العادلة 
هذه  أن  المؤكد  ومن  والتنازالت...  التسويات 
مسألة أخرى تماماً تقف خارج مسرح إبسن وال 

عالقة حاسمة لها بالمرأة عنده«.

وكاالت

إخالص فرنسيس

يشبُهني الوجُع
في نزقِِه وعنفوانِِه

يشبُهني 
في انتقائِِه الّذكرى

وفي تحويِل الّصبِر 
الى سوٍط 

يشبُهني الغُد كثيراً
في انتظاِرِه
وفي حلِمِه 

وفي اإلخالِص 
لألمِل الفردوسيِّ الّرؤى

يشبُهني الحزُن
مبهٌم ومزاجيٌّ

يشبُهني األمُل 
في استئصاِل ساديِة اليأِس
 يشبُهني الناُي في تكراِر 

األنين  حيَن تخترُق ريُح 
الغياِب ثقوبَهُ 

يتسلُّل في المساِم
 قُبلةً من جمٍر 
يشبُهني الحنيُن 
يقُف بالمرصاِد 
عنَد هبوِط الوقِت
ويشبُهني الوقُت 

في الّذوباِن 
وأنا بيَن ذراعيَك
يشبُهني النسياُن 
ال يريُد أن يكبَر

يُسرُق الّزمن خلسةً منهُ
تشبُهني عناويُن القصائِد 

حيَن تشي بالمضموِن
يشبُهني صوتَُك

ولمسةُ أناملَِك
والحّق المتمادي في طلبي 

يشبُهني إصراُرَك 
وحرف النّداِء في شفتيَك

وأشبُهَك في اللهفِة
وفي ملوحِة دمِعَك
وكم ال أشبُهني...

بدعٍم من الحكومِة التركّيِة يتمُّ العمُل على إعادِة صياغِة تنظيُم القاعدة بنسخة تركّية عبر تنظيم ُيعرُف باسم »جبهة المغيرين اإلسالميين الشرقيين« 
الجهادّية المرتبطة بالقاعدة، والمصّنفة كيانًا إرهابّيًا في الواليات المتحدة واالتحاد األوروبّي، وتركيا، وفتح أردوغان المجاَل أمام »الجبهة« بتغييرِ 
قوانين العقوبات في تركيا، وإعادة المحاكمات واإلفراج عن قياداتها ومالحقة المحققين، ليرِهَب بهم خصومه ويرّوج لفكرِة »الدولِة اإلسالمّية في 

الشرق العظيم«.
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العمل التشاركي االجتماعي أساس بناء المجتمع وتطويره

إنارة الشوارع الرئيسة في المدينة مشروع 
جديد ُتطِلقُه بلدية الشدادي

ما هي الصناعات التحويلية..؟

مدارس حكومية في حلب تّتبع »محسوبيات 

وواسطات«للنقل والتسجيل

أطفال سوريا ُيجَندون على أيادي المرتزقة
 لُيقاتلوا في ليبيا

سنوات مّرت على األزمة السورية، وهي تراوح 
مكانها وسط حصار خانق أثر على سوريا بشكٍل 
بشكٍل  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  وعلى  عام 
الذي  والدمار  الخراب  خاص، حيث عانت من 
اندالع  منذ  البالد،  شهدته  ما  جراء  بها  لحق 
األزمة السوريّة في آذار2011، إال أن مناطق 
شمال شرق سوريا استطاعت النهوض بالواقع 
الخدمي عبر تعاون األهالي ومؤسسات اإلدارة 

الذاتية.
في  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  تأسيس  مع 
عام  الثاني  كانون   21 في  الجزيرة  مقاطعة 
فقريّاً  عموداً  الكومين  اتخذت  التي   ،2014
النطالقة أي مشروع خدمي وتنظيمي، والقاعدة 
التنظيمي له، باشرت  الهيكل  بناء  األساسية في 

بتوفير الخدمات لألهالي ووضعت المستلزمات 
األساسية للمواطنين كأولوية لها من مياه للشرب 
العديد  واستطاعت  والكهرباء  الخبز  وتوفير 
التشاركية  الحياة  من  االستفادة  المناطق  من 
للقرى  إضافية  خدمات  وقدموا  االجتماعية 

واألحياء.
ففي قرى ناحية تربه سبيه أثبت العمل التشاركي 
نجاحه  الذاتية  اإلدارة  ومؤسسات  األهالي  بين 
أكثر  في  للعزاء  بيوت مخصصة  بناء  تم  حيث 
مالعب  بناء  إلى  باإلضافة  قرية،   50 من 
مخصصة لكرة القدم، ومضاءة ليالً في أكثر من 

10 قرى أخرى.
مع  أخرى  خدمية  مشاريع  على  العمل  تم  كما 

تمديد  أو  الطرق  )تزفيت  كـ  الشعب  بلديات 
قرى  قامت  فيما  الصحي(  للصرف  شبكات 
أخرى مثل قرية بياندور بتخصيص مبالغ مالية 
عن طريق لجنة الخدمات في الكومين للعائالت 

الفقيرة.
التشاركي أكد فصيح حسين  العمل  وعن أهمية 
أنباء  لوكالة  سبيه  تربه  ناحية  أهالي  أحد  وهو 
هاوار أنهم سيستمرون في تطبيق مبدأ التعاون 
للتخلص من كافة المشاكل التي تواجههم ولتأمين 

الخدمات للناحية وقراها.
عن  األمثلة  من  العديد  حسين  فصيح  وأعطى 
بفضل  تحققت  التي  الخدمات  أو  المشاريع 
التعاون »منها خروج أهالي قريتي شيتكا وعتبه 

األعطال  لتصليح  الكهرباء  مؤسسة  لمساعدة 
استطاعوا  حيث  األخيرة  العاصفة  خلفتها  التي 

توفير الكهرباء لقراهم خالل ساعتين«.
نحو  التوجه  بضرورة  األهالي  حسين  وناشد 
كافة  حل  في  االجتماعية  التشاركية  الحياة 

مشاكلهم أو بناء مشاريع خدمية أو اقتصادية.
شيتكا  قرية  أهالي  من  كدر حسين  بيّن  وبدوره 
أنهم قاموا بالتعاون مع مؤسسات اإلدارة الذاتية 

في إنشاء ملعب ليلي ُمخصص لكرة القدم.
مشروعهم  نجاح  وبعد  أنه  حسين  كدر  وأكد 
الُمقبلة  المرحلة  خالل  يتطلعون  فإنهم  األول 
قريتهم  في  حديقة  افتتاح  مثل  تطويرها  إلى 
بقية  وناشد  والفن،  للثقافة  دار  افتتاح  وأيضاً 
التشاركية  الحياة  نحو  بالتوجه  واألحياء  القرى 

االجتماعية.

الشدادي  ناحية  في  الشعب  بلدية  باشرت 
 Save the children منظمة  مع  بالتعاون 
المدينة  في  الرئيسة  الشوارع  إنارة  بمشروع 
عبر الطاقة الشمسية باإلضافة ألربعة مشاريع 
أخرى أنهت دراستها وقرار المباشرة بها خالل 

األسبوع الجاري.
وشاتها  وعبر  الشدادي  ناحية  في  الشعب  بلدية 
باشرت بالعمل على تنفيذ مشروع إنارة الشوارع 
بالتعاون مع منظمة  المدينة، وذلك  الرئيسة في 

المشروع  ›Save the children« ويستهدف 
الشوارع الرئيسة على أمل إنارة شوارع المدينة 

بشكٍل كامل.
وقال نائب الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في 
لوكالة  حديثه  في  طعان  حسام  الشدادي  ناحية 
هاوار إن: »ورشات بلدية الشعب باشرت بعملية 
تمهيداً  الشوارع  في  الرئيسة  األعمدة  تجهيز 
الشمسية،  الطاقة  على  اعتماداً  بإنارتها  للبدء 
في  الشعب  بلدية  بين  بالتعاون  كان  والمشروع 

 .»Save the children الشدادي ومنظمة
المستهدفة  الشوارع  أن  إلى  الطعان  وأشار 
وشارع  الرئيسي(  )السوق  العام  »الشارع  هي 
والمحلق  المصرف  وشارع  والبلدية  الجامع 

الجنوبي والمحلق الشمالي«.
لتوسيع  جاٍر  التنسيق  أن  إلى  الطعان  ونوه 
في  الفرعية  الشوارع  كافة  ليشمل  المشروع 
المنظمة  مع  نسقت  »البلدية  مضيفاً:  المدينة، 
وهي  أخرى  مشاريع  أربعة  في  للتعاون 

التوسعية  حي  في  صحي  صرف  مشروعي 
الجنوبي ومشروع إعادة تأهيل حديقة ومشروع 
وأحياء  شوارع  في  قمامة  حاويات  توزيع 
المدينة، وهذه المشاريع سيبدأ العمل عليها خالل 

األسبوع الجاري«.
يشار إلى أن خطوط اإلنارة الرئيسة في شوارع 
أكثر من عشر  الخدمة منذ  المدينة خارجة عن 

سنوات.

 يُشير مفهوم الصناعة التحويلية )باإلنجليزية: 
معالجة  عملية  إلى   )Manufacturing
تاّمة  سلع  إلى  تحويلها  أجل  من  الخام  المواد 
اآلالت،  استخدام  طريق  عن  وذلك  الصنع، 
واأليدي العاملة، وعمليات المعالجة الكيميائية. 
الرئيسية  التحويلية إحدى األنواع  تعد الصناعة 
بتصميم  التصنيع  عمليات  تبدأ  حيث  للصناعة، 
الالزمة  األوليّة  المواد  اختيار  ثُّم  الُمنتج، 
المعالجة  عمليات  تُطبّق  ذلك  وبعد  للتصنيع، 
الُمختلفة بهدف تقديم الُمنتج النهائي، بعدها يُمكن 
إلى الُمستهلك، أو إلى تُّجار  بيع الُمنتج مباشرةً 
التجزئة،  تُّجار  على  بتوزيعه  ليقوموا  الجملة 
أجل  من  أخرى  تصنيع  جهات  إلى  تقديمه  أو 

استخدامه في إنتاج ُمنتجات أكثر تعقيداً.

تاريخ الصناعات التحويلية

يعود تاريخ الصناعات التحويليّة إلى عدّة قرون، 
حيث كان المصنع المثالي في الماضي يقتصر 
العّمال  على وجود ِحرفّي ماهر ومجموعة من 
بأسرار  ِحرفّي  كّل  يحتفظ  وكان  الُمساعدين، 
اإلنتاج وينقل خبرته للُمتدّربين فقط، لكّن حدوث 
الثورة الصناعية شّكل نقطةً محوريّةً في تاريخ 
إلى  الثورة  أدّت  حيث  التحويلية،  الصناعات 
البخارية  كالُمحّركات  جديدة  تقنيات  استخدام 
التي ساهمت في إدخال اآلالت في عملية اإلنتاج 
مّما أدّى إلى زيادة كمية السلع الُمنتَجة، وبدأت 
المصانع باإلنتاج الضخم للسلع مع بداية القرن 
الحاضر  الوقت  في  التصنيع  ويُشّكل  العشرين، 
عنصراً أساسياً لنمّو االقتصاد وازدهاره، حيث 
اآلالت  إدخال  التكنولوجية  التطورات  تُتيح 
وزيادة  الكفاءة،  تحسين  جانب  إلى  اإلنتاج  في 

اإلنتاجية بشكٍل عام.

أنواع الصناعات التحويلية

إذ  تقليدية،  استراتيجيةً  يُعدُّ  بالتخزين:  اإلنتاج 
التنبّؤ  أجل  من  السابقة  المبيعات  على  يعتمد 
ُمستقبالً  لإلنتاج  والتخطيط  الُمستهلك،  بطلب 
هذه  سلبيات  وتتمثّل  المعطيات،  تلك  على  بناًء 
أجل  من  سابقة  بيانات  باستخدام  االستراتيجية 
التنبّؤ بالطلبات الُمستقبلية، وهذا يعني احتمالية 
إلغاء الطلبات، وبالتالي ينتج عنه بقاء مخزون 
اإلنتاج  في  نقص  وجود  أو  ُمستهلَك  غير  كبير 

لدى الشركات الُمصنّعة.
 اإلنتاج حسب الطلب: تُمّكن هذه االستراتيجية 
لمعاييرهم  ِوفقاً  الُمنتجات  طلب  من  األفراد 
ومواصفاتهم الخاّصة، حيث تبدأ عملية التصنيع 
العميل  انتظار  يعني  مّما  الطلب،  استالم  عند 
تصنيع  من  االنتهاء  حين  إلى  طويل  لوقت 
يحدّ  اإلنتاج  من  النوع  هذا  اعتماد  لكّن  الُمنتج، 

من مخاطر المخزون الزائد.
 اإلنتاج بالتجميع: تعتمد هذه االستراتيجية على 
توقعات الطلب بهدف تخزين الُمكّونات األساسية 
للُمنتج، إذ تبدأ عملية تجميع الُمنتج النهائي بعد 
يُمثّل  النوع  هذا  أّن  إلى  ويُشار  الطلب،  استالم 
مزيجاً من األنواع السابقة، حيث تُمّكن األفراد 
الخاّصة  لمواصفاتهم  ِوفقاً  ُمنتجاتهم  طلب  من 
ألّن  وذلك  أسرع،  بصورة  الُمنتجات  واستالم 
األساسية،  الُمكّونات  تمتلك  الُمصنّعة  الشركة 
لكن في حال لم يتّم استالم طلبات من األفراد فإّن 
المرغوب  غير  المواد  من  مخزوناً  يترك  ذلك 

فيها.

قطاعات الصناعة التحويلية

بأنواعها  التحويلية  الصناعات  قطاعات  تتعدّد   
الُمختلفة، ومن أبرزها »األطعمة والمشروبات، 
الخشب  األثاث.  والمالبس.  والجلود،  األنسجة، 
والكيماويات،  والفحم،  النفط،  والورق. 
الالفلزية،  المعادن  والمطاط.  والبالستيك، 

الُمصنّعة.  والمعادن  األساسية،  والمعادن 
الحاسوب، واإللكترونيات، والُمعدّات، واألجهزة 
الكهربائية، اآلالت الثقيلة، وسائل النقل بما في 
والسيارات، صناعة  والطائرات،  السفن،  ذلك؛ 

الصُّلب، واألدوات، والقوالب«.

أهمية الصناعة التحويلية

 تكمن أهمية الصناعات التحويلية في العديد من 
الجوانب وأهمها: 

من  جانباً  تشكيل  للسوق،  السلع  وتقديم  توفير 
دفع  عن  فضالً  الصناعي،  االستيراد  جوانب 
عملية االقتصاد في الدولة؛ إذ إّن عملية التصنيع 
التصنيع  يسمح  حيث  للمواد،  قيمةً  تُضيف 
للشركات ببيع الُمنتجات النهائية بسعر أعلى من 
كما  صنعها،  في  الُمستخدَمة  الخام  المواد  قيمة 
باإلضافة  الشركات،  قِبل مجلس  ذلك من  يُحدد 
إلى فحصها جيّداً من قِبل خبراء االقتصاد. تمثيل 
مشاريع تجاريةً تحتاج فيها الشركات الُمصنِّعة 
وُصنع  الطلبات،  وتلبية  التكاليف،  تغطية  إلى 

ُمنتج نهائي لتزويد السوق به.

األيدي العاملة يف الصناعات 
التحويلية

يختلف حجم ونوع األيدي العاملة المطلوبة في 
قطاعات الصناعة التحويلية؛ وذلك اعتماداً على 
الُمنتجات  تُّصنع  أن  يُمكن  حيث  الُمنتج،  نوع 
اليدوية باستخدام أدوات أساسية وباالعتماد على 
إنتاج  ذلك:  ويشمل  كبير،  بشكٍل  تقليدية  ُطرق 
واألواني  الجلدية،  والمصنوعات  المنسوجات، 
على  مواد  إلنتاج  اآلالت  وتُستخدم  الزخرفية، 
الضخم،  باإلنتاج  ُمرتبط  كبير  صناعي  نطاق 
وذلك عن طريق استخدام عمليات خّط التجميع، 
تُمّكن  إذ  أساسية،  كشروط  الُمتقدّمة  والتقنيات 

الفعّالة  التصنيع  تقنيات 
االستفادة  من  الُمصنّعين 
اإلنتاج  وفرة  من 
المزيد  وإنتاج  الضخم، 

من المواد بتكلفة أقّل.
سيبقى  التصنيع  في  االتجاه  أنَّ  إلى  ويُشار 
إلى  بحاجة  البشر  دام  ما  المستقبل  في  ُمستمّراً 
تاريخ  يعود  النقل.  الطعام، والمالبس، ووسائل 
الصناعات التحويليّة إلى عدّة قرون، فقد كانت 
الصناعات تقتصر على استخدام األيدي العاملة 
فقط واألدوات بسيطة دون وجود آالت أو تقنيات 
تسرع من عملية التصنيع، ومع تطور الصناعة 
المحركات  ظهرت  الصناعية،  الثورة  وظهور 
في  اآلالت  إدخال  في  ساهمت  التي  البخارية 
السلع  كمية  زيادة  إلى  أدّى  مّما  اإلنتاج  عملية 
أدخلت  أن  إلى  الصناعة  وتطورت  الُمنتَجة، 
تقنيات جديدة ساهمت بالنهوض بها، وأدت إلى 

تحسين اإلنتاج وزيادة جودة المواد المصنعة.

التقنيات التكنولوجية يف التصنيع

في  التكنولوجية  التقنيات  تُستخدم  ما  غالباً   
أبرز  ومن  كلّها،  بالعمليات  للتحّكم  التصنيع 
التصنيع،  عمليات  في  الُمفّضلة  التقنيات 
مادتين  ربط  تُمثّل  والتي  باإلضافة  التصنيع 
استخدام  التقنية  هذه  تتضّمن  البرمجيات  معاً. 
من  المخزون  وإدارة  األعمال  أتَمتة  أدوات 
المطلوبة،  للمواد  التخطيط  على  المساعدة  أجل 
ومراقبة المخزون، وعمليات المحاسبة، األنظمة 
الذكاء  الُمؤتَمتة  األنظمة  تستخدم  التي  الُمؤتَمتة 
الُمصنّعون عليه من  يعتمد  االصطناعي، حيث 
أجل اتخاذ قرارات صائبة وحكيمة بشأن تحسين 
جيّدةً  التقنية خطوةً  تلك  وتُعدّ  التصنيع،  أهداف 
من أجل إنتاج سلع ذات نوعية جيّدة، كما تضمن 

تسريع عمليات التصنيع.

الفرق بني الصناعات التحويلية 
واالستخراجية

المواد  لمعالجة  التحويلية طريقة  الصناعة  تعد   
الخام باستخدام آليات المعالجة المختلفة واآلالت 
واأليدي العاملة إلنتاج سلع تامة الصنع ويمكن 
بعد الوصول للمنتج النهائي  استخدامها مباشرةً 
وتختلف  سابقًا،  ذكرنا  كما  للمستهلك  وبيعه 
في  التحويلية  عن  االستخراجية  الصناعات 
مبدأ  على  تعتمد  االستخراجية  الصناعات  أن 
الطبيعية؛  والثروات  الخام  المواد  استخراج 
والمعادن  والنحاس،  والذهب،  كالنفط، 
عمليات  خالل  من  األرض  باطن  من  األخرى 
الصناعات  وتقسم  والتعدين،  والضخ  الحفر 
والنفط  التعدين،  قطاعي  إلى  االستخراجية 
من  االستخراجية  الصناعات  وتعد  والغاز، 
الوطن  في  عليها  يعتمد  التي  الصناعات  أبرز 
العربي؛ نظًرا لتوفر النفط والعديد من الثروات 
أبرز  أن  إال  أراضيها،  في  األخرى  الطبيعية 
المشاكل التي تتعرض لها الصناعة في الوطن 
التمويل واالستثمارات في هذا  قلة  العربي هي 
النوع من الصناعة، باإلضافة إلى قلة االهتمام 
بين  الفرق  ويكمن  الصناعي،  القطاع  بتطوير 
أن  في  واالستخراجية  التحويلية  الصناعات 
تحويل  عملية  على  تعتمد  التحويلية  الصناعات 
المواد الخام إلى منتج مصنع جاهز لالستخدام، 
على  فتعتمد  االستخراجية  الصناعات  أما 
من  الطبيعية  والثروات  الخام  المواد  استخراج 
باطن األرض باستخدام عدة عمليات؛ كالحفر، 
والضخ، والتعدين، وغيرها، ومن ثم تكرير تلك 

المنتجات الستخدامها في الصناعات المختلفة.
وكاالت 

سكان  من  وهو  )41عاماً(  تيت  فراس  حاول 
حي اإلسماعيلية بمدينة حلب، شمالي سوريا، 
ابنه وهو طالب  نقل  التوالي  الثاني على  للعام 
في  »األمين«  مدرسة  إلى  السابع  الصف  في 
الحي، إال أن طلبه قُوبِل بالرفض من قبل إدارة 

المدرسة.
وقال »تيت« إن إدارة المدرسة أخبرته أنه يمكنه 
تسجيل طفله في مدرسة »صقر قريش« القريبة 
من مدرسة »األمين«. وأضاف: »لو كنت أملك 
المدرسة.  اآلن ضمن  ابني  لكان  صغيراً  دعماً 
ليس لدي واسطة ألسجل ابني في مدرسة األمين 
وطالب،  تالميذ  أولياء  ويتهم  جاري«.  مثل 
»المحسوبيات  باتباع  حلب  في  مدارس  إدارة 
والواسطات« في عملية نقل الطالب من مدرسة 
لدى  شكوى  بتقديم  »تيت«  وقام  أخرى،  إلى 
ستتابع  بأنها  األخيرة  وأخبرته  التربية  مديرية 

األمر.
يوماً،  عشرين  الشكوى  تقديمه  على  مرَّ  ولكن 
»وحتى اآلن لم ترد جواباً«، بحسب الوالد الذي 
ابنه  النقل، إلبقاء  اضطر وبعد يأسه من عملية 

السبيل،  بحي  »العودة«  القديمة  مدرسته  في 
والعام الماضي، تكبدت العائلة دفع حوالي 10 
المدرسة  إلى  االبن  لذهاب  أسبوعياً  ليرة  آالف 

والعودة منها.
الدراسي 2021-2020  العام  بدأ  واليوم األحد 
من  مراحله  بجميع  السوري  النظام  مناطق  في 
واإلعدادية  األساسي  والتعليم  األطفال  رياض 
والمهنية  والشرعية  العامة  والثانوية  الشرعية 

الصناعية والتجارية والنسوي.
مدرسة  مدير  نائب  وهو  دوغان  محمود  لكن 
التسجيل  قال لوكالة نورث برس إن  »األمين« 
شاغر،  وجود  لعدم  ممكن  »غير  المدرسة:  في 

حيث هناك 40 طالباً في كل صف«.

مدارس قليلة

وقبل األزمة السورية، كانت حلب تضم 4040 
 72 يبلغ  كان  وإداري  تدريسي  بكادر  مدرسة 
في  التربية  مدير  ماسو  إبراهيم  بحسب  ألفاً، 

المدارس  حلب، ولكن مع بدء الحرب وخروج 
 290 حوالي  إلى  العدد  تقلص  الخدمة،  عن 
والمدينة  الريف  بين  ما  موزعة  فقط  مدرسة 

لنهاية عام 2016.
المسلحين على  المرتزقة  وفي 2012 سيطروا 
األحياء  بقيت  فيما  حلب،  من  الشرقية  األحياء 
الغربية منها تحت السيطرة النظام الذي شن في 
وبغطاء جوي من روسيا هجمات عدة   2015
 2016 ونهاية  المرتزقة،  سيطرة  مناطق  على 
سيطرته  بسط  إعادة  من  السوري  النظام  تمكن 

على كامل حلب.
لوكالة  خاص  تصريح  في  التربية  مدير  وذكر 
الدراسي  العام  بداية  مع  أنه  برس،  نورث 
المدارس  المدارس وصل عدد  الحالي، وتأهيل 
ألف  يقابلها 562  في حين  إلى 1480 مدرسة 
طالب: »لذلك األمر فالمدارس تشهد صعوبة في 

نقل الطالب فيما بينها«.
قرابة  مرور  ورغم  النظام  إن  سكان  ويقول 
خمسة أعوام على خروج المرتزقة، لم يقم بأي 
بعدة  التحتية  البنى  في  إجراءات  أو  إصالحات 
أحياء في حلب وخاصةً القديمة ومنها المدارس، 
األساسية  بالخدمات  المنطقة  يخِدّم  لم  أنه  كما 
كالكهرباء. وقال مالك أصالن وهو مدير مدرسة 
»عامر سرميني« بحي سيف الدولة، إن الطاقة 
ممكنة  غير  جدد  طالب  الستقبال  االستيعابية 
لدى معظم المدارس ومدرسته من ضمنها، لكن 
يد  تدّخل مسؤولين: »لديهم  ينكر  لم  »أصالن« 
فال  طالب،  وتسجيل  نقل  في  الدولة  في  عليا 
تستطيع إدارة المدارس رفض طلبهم لذلك تعاني 

بعض المدارس دون غيرها من االزدحام«.
وأضاف بأن لديهم لطالب الصف السابع أربع 
شعب بطاقة استيعابية لمئة طالب ورغم ذلك عدد 

الطالب المسجلين لديهم يقارب 165 طالب.

مدارس خاصة برسوٍم مرتفعة

وكان لمدينة حلب النصيب األكبر من الدمار في 
األزمة السورية، وفق أطلس نشره معهد األمم 
في   )UNITAR( والتدريب  للبحث  المتحدة 
آذار 2019، وحاولت صفاء عليكاج )45عاماً( 
وهي  ابنتها  نقل  الزبدية،  حي  سكان  من  وهي 
»مدينة  مدرسة  من  السادس  الصف  في  طالبة 
إلى  القديمة  السريان  حي  في  الخاصة  العلم« 
من  القريبة  الحكومية  السعيد«  »أحمد  مدرسة 

منزلها وذلك الرتفاع رسوم التسجيل.
وتبلغ الرسوم في مدرسة »مدينة العلم«، 900 
ومليون  االبتدائية  األولى  للمرحلة  ليرة  ألف 
وأربعمائة ألف ليرة سورية للمرحلة اإلعدادية، 

ومليون وثمانمائة ألف ليرة للمرحلة الثانوية.
في  ابنتها  تسجيل  قررت  إنها  »صفاء«  وقالت 
المدرسة الحكومية، لتخفيف التكاليف ولكن هي 
النقل،  عملية  في  صعوبات  واجهت  األخرى 
الطلب  الحكومية  المدرسة  إدارة  رفضت  حيث 

»بحجة االزدحام«.
في  تسجيلها  عليِّ  بأن  »أخبروني  وأضافت: 
المدرسة  تلك  ولكن  الجلبي  جب  بحي  مدرسة 
إضافياً  عبئاً  وسنتكلف  كم،   3 منزلنا  عن  تبعد 

في تأمين مواصالت لها بسبب غياب األمن«.
أجرة  سيارة  البنتي  استأجرت  »إن  وأضافت: 
شهرياً سيكون مصروفها ليس أقل من 120 ألف 
مدرستها  في  أبقيها  أن  اضطررت  لذلك  ليرة، 

الخاصة، وأدفع 900 ألف ليرة«.

الحقيقة  أجل  من  »سوريّون  منّظمة  قالت 
لـ  جديدة  تجنيد  حاالت  وثّقت  أنّها  والعدالة« 
داخل   2021 عام  مطلع  منذ  سورياً  طفالً   55
تجنيد  عمليّات  وأّن  طرابلس،  في  معسكرات 
ونقل مقاتلين ومدنيّين سوريّين للذهاب بغرض 
الحراسة أو القتال كمرتزقة إلى ليبيا لم تتوقّف، 
وتحديداً خالل عام 2021، وهي العمليّات التي 
قامت بها روسيا وتركيا بشكٍل أساسي، وشملت 

أطفاالً تحت سّن الثامنة عشر.
وذكرت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها 
جديدة  مجموعة  على  الحصول  استطاعت  أنّها 
تفيد  تموز2021،  شهر  خالل  الشهادات،  من 

األطفال،  من  جديدة  مجموعات  وجود  برصد 
في   2021 آذار  شهر  من  ابتداًء  مشاهدتهم  تّم 

العاصمة الليبية طرابلس.
تجنيد  عمليّات  توّزعت  فقد  التقرير  وبحسب 
المناطق  في  مختلفة،  مواقع  ضمن  األطفال 
الخاضعة لسيطرة المرتزقة التابعة لتركيا، منها 
النازحين«  و«مخيّم  الدولي«  معتيقة  »مطار 
بالقرب منه، و«معسكر الصاحبة« و«مشروع 

الهضبة« و«مخيم النعام«.

توثيق العمليات

اعتمدت  التي  المصادر  أّن  المنّظمة  وذكرت 
تلك  األطفال  تجنيد  عمليّات  لتوثيق  عليها 
مشاهدة  تّم  مجموعات  عدّة  بأسماء  زّودتها 
أطفال ُمجنّدين ضمنها، منها »القّوات الرديفة« 
و«وحدات  واالستنفار«  الجبهات  و«وحدة 
تنظيم  تّم  مجموعات  وهي  الخاصة«،  االقتحام 
قبل  من  وأُنشئت  فيها،  السوريّين  المرتزقة 
المرتزقة التابعة لتركيا ضمن المعسكرات التي 

يتخذونها مقرات عسكريّة لهم في ليبيا.
المنّظمة  اعتمدتها  التي  المصادر  أحد  وقال 
وهو طفل تم تجنيده: »تّم فرزي مع 10 أطفال 
مقاتلين ضمن مجموعة تسّمى )الوحدة المقاتلة(، 
األطفال،  هؤالء  فيها  قابلت  الذي  المكان  وهو 
شهري  براتب  الحراسة،  بمهام  توكيلنا  تّم  وقد 
قدره 800 دوالر أمريكي لكل شخص، وتبعيتنا 
العسكريّة المباشرة هي لفرقة الحمزة بقيادة أبو 

بكر.«
الحقيقة  أجل  من  »سوريّون  تقرير  وبحسب 
النقاط  إحدى  في  العاملين  أحد  فإّن  والعدالة« 
الطبيّة في العاصمة طرابلس )المصدر الثالث(، 
تحدّث إليها حول عمليّات تجنيد ألطفال سوريّين، 
وأفاد برصده ما بين 30 إلى 35 طفالً، خالل 
ستّة أشهر )نهاية العام 2020 واألشهر األولى 
الذين  »األطفال  وقال:   ،)2021 العام  من 
معسكر  من  معظمهم  جاء  طبّياً،  عليهم  كشفت 
الهضبة،  ومشروع  معتيقة  ومطار  الصاحبة 

كانت أعمارهم غالباً ال تتجاوز الـ16 عاماً، لم 
أتمكن من االحتكاك بهم كثيراً أو الحديث معهم 
حول أوضاعهم والمعاملة التي يتلقونها، بسبب 

الخوف من المسائلة«.

تدريبهم قبل السفر

األمم  عن  صدر  الذي  الثالث  التقرير  وبحسب 
األطفال،  حالة  حول  نيسان   23 في  المتحدة 

والنزاع المسلح في سوريا، والذي يغطي الفترة 
حزيران  و30   2018 تموز   1 بين  الواقعة 
2020، تّم تجنيد أو استخدام أكثر من 1,400 
قِبَل  من  األقل  على  طرفاً   25 قبل  من  طفل 

أطراف النزاع.
وسلّط التقرير الضوء على التجنيد العابر للحدود 
يُجند  حيث  خاص«،  بشكل  القلق  يثير  »الذي 
تهريبهم  قبل  تدريبهم في سوريا  ويتم  األطفال، 
إلى ليبيا للمشاركة في األعمال العدائيّة، جميعهم 

على يد مجموعات مسلّحة.

استطاع أهالي ناحية تربه سبيه من خالل العمل التشاركي االجتماعي وبالتعاون مع مؤسسات 
اإلدارة الذاتية تعزيز الحياة الكومينالية وتطويرها وذلك عبر تقديم الخدمات لقراهم.


