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جوائز عالمّية ينتظران 
نتائجها.. النجاح ليس 

مرهونًا بالعمر
بدعم ومساندة من والديهما ورغم صغر عمرهما، 
تمكن اليافعان “يامن وليليان حجي محمود” من 
فمن  والميداليات،  الجوائز  من  العديد  تحقيق 
والبيانو  والكونترباص  الكمان  على  العزف 
الشعرية،  المسابقات  في  المشاركة  إلى  والعود 
للصغار،  البرمجي  والمارثون  القصص  وكتابة 
حيث حقق اليافعان نتائج متقدمة وحصدوا جوائز 
كانت بمثابة الفخر واإلنجاز لألسرة التي عملت 

مبكراً على اكتشاف مواهب أطفالها وتنميتها.
مع  حديثها  في  أندرون”  “إيمان  والدتهما  تقول 
سناك سوري: »في داخل كل طفل خامة وموهبة 
عنها  والبحث  اكتشافها  األهل  وعلى  كبيرة 
ومحاولة دعمها وتنميتها«، مشيرة إلى أنها دائماً 
تحرص على البقاء بقربهما تستمع إليهما وتقدم 

لهما النصح واإلرشاد.
حدثتنا  المتعددة  ونشاطاتها  “ليليان”  مواهب 
السابع  الصف  في  تدرس  التي  الطفلة  عنها 
الكمان  على  العزف  تحب  أنها  موضحةً  اليوم، 
رواد  بمسابقات  شاركت  وقد  الكونترباص  وآلة 
وحققت  والسادس  الرابع  الصفين  في  الطالئع 
مستوى  وعلى  المحافظة،  مستوى  على  الريادة 
من  بالكثير  لمشاركتها  إضافًة  أيضاً،  “سوريا” 

الحفالت الثقافية في المحافظة.
القراءة  نحو  أخذتها  الثقافية  “ليليان”  ميول 
وزارة  نشاطات  تتابع  فهي  أيضاً،  والمطالعة 
وشاركت  السورية  للحكومة  التابعة  الثقافة 
العمومية،  المكتبة  تقيمه  الذي  القراءة  بماراثون 
مستوى  على  األول  المركز  على  حصلت  كما 
أقامتها وزارة  التي  الشعر  كتابة  بمسابقة  القطر 

أيضاً  فلها نصيب  المعلوماتية  أما  أيضاً،  الثقافة 
الميدالية  على  حصلت  التي  اليافعة  حياة  من 
واليافعين  لألطفال  البرمجة  بماراثون  الفضية 

للعام 2021.
توفق اليافعة بين كل مواهبها وتجد خالل اليوم 
وقتاً لكل منها لكن األولوية للدرس الذي تبدأ به 
تحظى  الذي  الكبير  االهتمام  إلى  مشيرة  أوالً، 
اللغات  دراسة  نحو  وتوجيهها  والديها  من  به 
ومساعدة والدتها لها لمتابعة مقاطع خاصة تسهم 

في تنمية مواهبها على اليوتيوب أيضاً.
المسابقات  على  “ليليان”  مشاركات  تقتصر  ال 
الخارجية فأحالمها أكبر وتطمح لتحقيق جوائز 
بالتقدم لمسابقة كتابة  عالمية، وقد قامت مؤخراً 
مقالة باللغة اإلنكليزية والتي ستصدر نتائجها في 
اإلعالن  رأت  أنها  موضحة  قريباً،  “طوكيو” 
تشارك  أن  وأرادت  الثقافة  وزارة  صفحة  على 

فيه.
مواهب “يامن” والذي يدرس في الصف التاسع 
الذي  الحلم  البرمجة وهي  أكثر نحو  تتجه  حالياً 
يطمح التخصص فيه إضافة لهوايته في المشاركة 
مع  حديثه  في  الفتاً  والمطالعة،  الذكاء  بألعاب 
سناك سوري إلى أنه شارك بالماراتون البرمجي 
ويعمل  برونزية،  ميدالية  لليافعين وحصل على 

على تطوير مهاراته بهذا المجال.
يقودهم  قد  مبكرة،  في سن  أطفالنا  مواهب  دعم 
عمرهم،  صغر  رغم  عديدة  متقدمة  أماكن  إلى 
مستقبلهما  في  ستثمر  أنها  بد  ال  متقدمة  أماكن 

بشكٍل خاص ومستقبل المجتمع بالعموم.

مروان: تركيا خطر عىل السلم اإلقليمي والدويل
أشار الصحفي جاهد مروان إلى أن الدولة التركية تسعى من 
وراء االستفزازات الجديدة الحصول على الضوء األخضر 
الحتالل مناطق جديدة من شمال وشرق سوريا، وأكد بأن 
كما  المتهالك  التركي  الداخل  ترميم  بذلك  يحاول  أردوغان 

يهدف لمنع إجراء انتخابات مبكرة في البالد...«4 

من تحت خيمة 
االعتصام: المؤامرة 

فشلت وشعوب 
العالم تساند القائد

قالت عضوات بأكاديميات المجتمع الديمقراطي في منبج، إن المؤامرة على القائد عبد هللا أوجالن هي لخلق 
الصراع في الشرق األوسط وحصر فلسفته ضمن سجن إمرالي، مؤكدات أن المؤامرة فشلت بوقوف جميع 

الشعوب مع هذا الفكر...«3

يف ظلِّ حكومِة العدالة والتنمية... 
قتلُة أطفاِل الكرِد ال ُيحاسبون

دورة حتكيم وتدريب للعبة 
الكيك بوكسينغ بحضور

 الفت للمرأة

اتبعت حكومةُ حزب العدالة 
والتنمية بزعامِة أردوغان، 
سياسةَ إبادٍة جماعيّة ضد 

الكرِد ولم تستثِن أطفالهم من 
االستهداِف المكثّف. وتكشُف 

التقاريُر عن مجازَر وقتٍل 
متعمٍد لألطفاِل، لتؤّكَد حجَم 
الحقِد والعدوانيّة، وتستكمُل 
أركاُن الجريمِة بعدِم محاسبِة 
الجناِة والقتلِة، لتمر الجرائم 

دون مساءلة، وتتجاوُز جرائُم 
قتِل األطفاِل ترويَع المجتمِع 
وإخضاعه إلى استهداِف 

المستقبِل...«5

أُقيمت دورة تحكيم وتدريب للعبة 
الكيك بوكسينغ التي ما زالت تعاني 
من ضعف االنتشار بهدف التجهيز 
لبطوالت اللعبة، وما ميّز الدورة 

الحضور النسائي والذي بتنا نفتقره 
في العديد من الدورات...«10

أسعار زيت الزيتون ُتحّلق في سوريا!

الزيتون  زيت  تصدير  تقييد  من  الرغم  على 
من سوريا، إال أن أسعاره محلياً تشهد ارتفاعاً 
ليتر(   1٦( الصفيحة  سعر  وصل  إذ  جنونياً 
إلى 2٥0 ألف ليرة، أي راتب موظف لنحو 

أربعة أشهر.
وقال رئيس مجلس زيت الزيتون في سوريا 
التابع للحكومة السورية “سامي الخطيب” إن 
»قرار منع التصدير دوكما أو بعبوات تزيد 
عن خمسة ليترات، لم ولن يساهم في خفض 
توقعت  الزيتون في سوريا كما  أسعار زيت 

الجهات التي أصدرته«.
ارتفاع  أن  صحفي،  تصريح  في  وأضاف 
الزيتون في سوريا سعة  سعر صفيحة زيت 
)1٦ كغ( مع بدء دوران معاصر الزيتون إلى 

منها  أسباب،  عدة  له  ليرة  ألف   210 حدود 
تخرج  السوري  الزيت  كبيرة من  كميات  أن 
خارج  زالت  ال  التي  المناطق  من  تهريباً 

سيطرة السلطات.
وأضاف أن كلفة إنتاج تنكة الزيت تصل إلى 
حدود 1٦0 ألف ليرة، كما أن الموسم الحالي 
يعتبر األسوأ من حيث كميات اإلنتاج، بسبب 
المناخية من جهة وضعف االهتمام  العوامل 
من  االستراتيجي  المحصول  بهذا  الحكومي 

جهة ثانية.
التواصل  مواقع  صفحات  وتداولت 
يحوي  لظرٍف  صوراً  مؤخراً،  االجتماعي، 
في  يُباع  الزيتون،  زيت  من  جرام   20
والقت  سوريّة،  ليرة   ٥00 بسعر  األسواق 

تلك الصور موجات من السخريّة واالستنكار 
للوضع االقتصادي الذي وصلت إليه البالد.

القوة الشرائية،  الليرة وضعف  انهيار  وحرم 
السياسة  في  السورية  السلطات  وفشل 
استهالك  من  السوريين  معظم  االقتصادية، 
ومنها  أسعارها،  الرتفاع  أساسية  مواد 
اللحوم الحمراء والبيضاء، وأنواع كثيرة من 

الخضار والفاكهة.
في  في عام 2012  ُصنفت  أن سوريا  يُذكر 
بإنتاج زيت الزيتون  المركز الخامس عالمياً 
في كمية بلغت 200 ألف طن سنوياً وسبقها 
في الترتيب تونس واليونان وإيطاليا وإسبانيا.

وكاالت
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ماذا يحدث للجسم عند تناول السكر وما أضراره؟اآلالف من المحامين: العزلة جريمة ضد اإلنسانية

دراسة: 50% من األطفال املصابني بكورونا 
ال تظهر عليهم أعراض

تصميم روفرات للعمل عىل 
سطح القمر

النتائج النهائية لالنتخابات البرلمانية 
العراقية ال تغيير ُيذكر

ميقاتي : السلطة القضائية مشكلة كبيرة بين كوريا واليابان ُتسببها شجرة
ستتخذ ما تراه مناسبًا

المحامين  من  اآلالف  تجمع  ـ  األخبار  مركز 
في الهيئة العامة لنقابة المحامين في إسطنبول، 
القائد  على  المفروضة  المشددة  بالعزلة  ونددوا 

عبد هللا أوجالن.

خالل تجمع للمحامين في نقابة المحامين بمركز 
مؤتمرات حليش في إسطنبول النتخاب مديريهم 
الجدد، وبعد التجمع الكبير تم التنديد بما يجري 
في إمرالي بحق القائد عبد هللا أوجالن من عزلة 

وتجريد ممنهجين. 
المستقلة  المجموعات  من  العديد  وستخضع 
للنقابة  الحالي  الرئيس  فيهم  بما  والمرشحين 
محمد دوراك أوغلو، مرشح مجموعة المحامين 
مجموعة  مرشح  كيليتش،  حسن  المعاصرين 
المناصرة جوخان آهي، مرشح الحزب الليبرالي 

الديمقراطي )ODAV( سزين اوغور، مرشح 
جارسان  شادي  المستقلين  المحامين  مجموعة 
جاكالي، مرشح مجموعة المحامين المعاصرين، 
المحامين  مجموعة  ومرشح  اوغلو  يازجي  آتا 
للترشح  لشيك،  إيلكه  المستقلين  المعاصرين 

لرئاسة نقابة المحاميين.
وقبل انعقاد الهيئة العامة تم تعليق الفتات على 
القائد  على  المفروضة  بالعزلة  منددة  الشرفة 
بحق  تنفذ  التي  والجرائم  وباالنتهاكات  أوجالن 
جمعية  في  محامون  علّق  كما  الكردي؛  الشعب 
المحامين من أجل الحرية )OHD( الفتات ُكتب 
عليها »العزلة جريمة ضد اإلنسانية«، وفي هذا 
ال  إنه  أوغلو  فيزي  متين  المحامي  قال  السياق 
من  الكردية،  اللغة  لحظر  قانوني  أساس  يوجد 
جهة أخرى علقت الفتات تُحيي اتفاقية إسطنبول.

من  البسيطة  األشكال  أحد  هو  السكر 
السكريات  على  تحتوي  التي  الكربوهيدرات 
في  الموجود  )الفركتوز(،  مثل  األحادية، 
منتجات  في  الموجود  و)الغالكتوز(،  الفواكه، 
الكربوهيدرات  السكاريد(  و)ثنائيات  األلبان، 
المائدة،  سكر  )السكروز(،  مثل  السكر،  ثنائية 
وفقاً  وذلك  األلبان،  في  الموجود  والالكتوز 

لمنظمة الصحة العالمية.
وتقول المنظمة إنه توجد الكربوهيدرات البسيطة 
والمشروبات.  والصودا  الحلوى  في  أيضاً 
ولكن هذه األطعمة والمشروبات مصنوعة من 
السكريات المجهزة والمكررة، وال تحتوي على 
عليها  ويُطلق  ألياف.  أو  معادن  أو  فيتامينات 
)السعرات الحرارية الفارغة( ويمكن أن تؤدي 

إلى زيادة الوزن.
السكاريد  مركبات  الحرة  السكريات   وتشمل 
إلى  تضاف  التي  الثنائية  والسكاريد  األحادية 
أو  صانعها  جانب  من  والمشروبات  األغذية 
الموجودة  والسكريات  مستهلكها،  أو  طاهيها 
الفواكه  وعصائر  والشراب  العسل  في  طبيعياً 

ومركباتها المركزة.

هل يُعد استهالك السكر أمراً غري 
صحي؟

تقول المنظمة إن االستهالك المفرط للسكر يُعد 
والسمنة،  الوزن  فرط  تفاقم  في  رئيسياً  عامالً 
وتسوس األسنان، وداء السكري. ويتزايد القلق 
في  وبخاصٍة  الحرة،  السكريات  تناول  أن  من 
تناول  من  يزيد  بالسكر  محالة  مشروبات  شكل 
األطعمة  تناول  من  يقلل  وقد  اإلجمالية،  الطاقة 
فائدة  أكثر  حرارية  سعرات  على  تحتوي  التي 
غير  غذائي  نظام  اتباع  إلى  يؤدي  مما  غذائية، 
اإلصابة  خطر  وزيادة  الوزن  وزيادة  صحي 
باألمراض غير السارية )السرطان، والسكري، 
واألمراض القلبية الوعائية، واألمراض التنفسية 

المزمنة(.
 وهناك مصدر قلق آخر وهو العالقة بين تناول 

السكريات الحرة وتسّوس األسنان.

ما مدخول السكر الذي تويص به 
منظمة الصحة العاملية؟

طوال  الحرة  السكريات  تناول  تقليل  يجب 
بأن  العالمية  الصحة  منظمة  وتوصي  الحياة. 
 %10 من  أقل  الحرة  السكريات  مدخول  يكون 
من إجمالي مدخول الطاقة للشخص الذي يتمتع 
ألفي سعرة  نحو  ويستهلك  للجسم  بوزن صحي 
حرارية في اليوم، واألفضل أن يكون المدخول 
إجمالي  من   %٥ من  أقل  الحرة  السكريات  من 
صحية  فوائد  على  للحصول  الطاقة  مدخول 
وداء  للسمنة  المرتفع  لالنتشار  ونظراً  إضافية، 
الصحة  منظمة  توصي  اإلقليم،  في  السكري 
العالمية بأن يستهلك األطفال والنساء أقل من ٥% 
)نحو 2٥ غراماً للفرد في اليوم( من السكريات 

الحرة في نظامهم الغذائي.

هل املذاق الحلو مصدر السعادة؟

نشره  تقرير  في  نيتشاييفا  أولغا  الكاتبة  تقول 
موقع )ماري كلير( في نسخته الروسية إن ثلث 
السكريات  يعشقون  بأنهم  يعترفون  العالم  سكان 

واألطعمة حلوة المذاق.
هذه  تناول  إلى  الناس  يميل  عام،  وبشكٍل   
ولكن  الفرح،  أو  التوتر  حاالت  في  األطعمة 
السكريات  كمية  ليس  والخطير  المقلق  الشيء 
هذا  بين  الربط  ظاهرة  بل  استهالكها،  يتم  التي 
المذاق الحلو والشعور بالسعادة وإنتاج هرمون 
)اإلندروفين(. وتنبه الكاتبة إلى أن اإلنسان يُمِكن 
أن يصبح ُمدمناً للسكريات، تماماً مثل إدمانه أي 
حقيقياً  تهديداً  تمثل  فهي  وبالتالي  مخدرة،  مادة 

للجسم.
ال  السكر  إدمان  مع  التعامل  أن  الكاتبة  وترى 
يكون إال بعد استيعاب حقيقة علمية، مفادها أن 
فإن  وبالتالي  السكريات،  إلى  يحتاج  ال  الجسم 
الرغبة في تناولها ليست إال عالمة على نقص 
الذي يمكن الحصول عليه من  السعادة  هرمون 

مصادر أخرى.

ماذا يحدث للجسم عند تناول 
السكر؟

المفرط  نيتشاييفا من أن االستهالك  تُحذّر أولغا 
للسكر قد يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، 

مثل:

1- الجوع المستمر:
تعتبر المواد المحالة التي نستهلكها بشكٍل يومي، 
الكربوهيدرات  من  والشوكوالتة،  الكيك  مثل 
السريعة، فمهما كانت الكمية التي تتناولها، فإنك 
إن  إذ  المزيد.  تناول  في  برغبة  تشعر  سوف 
السكر يوقف إنتاج هرمون )الليبتين( المسؤول 
عن الشعور بالشبع، ولذلك فإن المخ سيستمر في 

إصدار إشارات بأنك جائع وتحتاج إلى األكل.
2- زيادة الوزن:

السمنة،  السكريات  عشاق  يعاني  الغالب،  في 
الطعام  من  أكبر  كميات  يتناولون  إنهم  حيث 

ويزداد وزنهم بمرور الوقت.
3- الشيخوخة المبكرة:

إلى  تؤدي  الدم  في  السكر  مستويات  زيادة 
اضطرابات في عمليات التمثيل الغذائي، ولذلك 
فإن الخاليا تموت بسرعة ال تقل عن الضعف، 
مقارنةً مع من يتبعون حمية غذائية صحية. وهو 
السيلوليت  وظهور  الجلد  ترهل  إلى  يؤدي  ما 

واضطرابات التمثيل الغذائي والتجاعيد.
4- تسّوس األسنان:

إن  حيث  باألسنان،  كبيراً  ضرراً  السكر  يُلحق 
في  دوراً  وتلعب  الفم  في  تعيش  التي  البكتيريا 
مضغ  عند  تتغير  للهضم،  الطعام  تحضير 
إلى  يؤدي  وهذا  الحمض،  وتنتج  السكريات، 

تآكل مينا األسنان وظهور التسّوس.
٥- تدهور وظائف الدماغ:

الدماغ،  نشاط  تحفز  الحلويات  أن  العلماء  يعتقد 
ولكن بشكٍل مختلف عن التحفيز اإليجابي، إذ إنه 
من الممكن تنشيط المخ عبر تناول قطعة صغيرة 
من الشوكوالتة في موعد االختبارات على سبيل 
الحلويات  على  مدمناً  كنت  إذا  ولكن  المثال، 
عكسياً.  يُصبح  التأثير  فإن  باستمرار  وتتناولها 
فقد أثبت العلماء أن االرتفاع المستمر في سكر 
في  اإلدراكية  الوظائف  تراجع  إلى  يؤدي  الدم 

الدماغ.
٦- التليّف الكبدي:

يُعد الكبد من أكثر أعضاء الجسم تضرراً بسبب 
االستهالك المفرط للسكر، إذ إن تكدس الدهون 
إلى  النهاية  الكبد تؤدي في  أنسجة  وزيادة حجم 

التليّف الكبدي.

ما أنواع الجوع؟

أوضحت ماريا ماريكا في تقريرها الذي نشره 
موقع )إف بي( الروسي- أن للجوع نوعين:

1- الجوع الفسيولوجي
يعد هذا النوع من الجوع طبيعي، وهو ضروري 
لتجديد احتياطيات الجسم من الطاقة، حيث تنقل 
اإلشارات المتعلقة بالحاجة إلى تناول الطعام من 

المعدة إلى المخ عن طريق النبضات العصبية.
الفسيولوجي  الجوع  من  التخلص  السهل  ومن   
عبر تناول الطعام، حيث إن شطيرة واحدة كافية 

لتوفير احتياجات الجسم من الطاقة.
2- الجوع العاطفي

غالباً ما تؤثر الحالة النفسية للمرء على شعوره 
وهنا  يستهلكها،  التي  األطعمة  ونوعية  بالجوع 
فإنه يشعر أنه جائع، ولكنه في الحقيقة متضايق 

أو مكتئب أو متوتر.
تناول  عند  النفسية  الحالة  بمراقبة  ويُنصح   
وغير  والدهنية  والمالحة  الحلوة  األطعمة 
الصحية، فتناول الحلويات، التي يلجأ إليها بعض 
الناس لتحسين أمزجتهم، تؤدي إلى اكتساب وزن 
إضافي بمرور الوقت، ويؤدي تناول الكثير من 
األطعمة غير الصحية إلى توليد الشعور بالندم 

فيما بعد.

كيف تتعامل مع الشعور املستمر 
بالجوع؟

معرفة  المستمر  بالجوع  المرء  شعور  يقتضي 
من  كثير  ففي  منه،  يعاني  الذي  الجوع  نوع 
والمشاعر  السيئ  المزاج  يكون  األحيان، 
السلبية السبب وراء الرغبة في تناول الحلويات 
غير  األطعمة  من  وغيرها  السريعة  والوجبات 

الصحية.
ـ وفي ما يلي جملة من النصائح التي تساعد على 

التعامل مع الجوع:
السوائل  تساعد  إذ  الماء:  من  كثير  شرب  ـ 
من  لذلك  الغذائي،  التمثيل  عملية  تسريع  على 
معدة  على  دافئ  ماء  كوب  تناول  المستحسن 
 20 أو   1٥ بنحو  اإلفطار  قبل  صباحاً  فارغة 

دقيقة.
الضروري  من  إذ  األلياف:  من  المزيد  تناول  ـ 
وتضمين  متوازن  غذائي  نظام  على  الحفاظ 
كميات كبيرة من الخضار في الوجبات الغذائية، 

والحرص على فعل ذلك طوال فصول السنة.

كميات  على  الموسمية  الخضروات  تحتوي  ـ 
تعزز  التي  والفيتامينات  األلياف  من  كبيرة 

الشعور بالشبع.
للتقلبات  ونظراً  الخريف  فصل  ففي  الحركة:  ـ 
الجوية التي يشهدها الطقس، قد يرغب البعض 
في عدم مغادرة المنزل والقيام بجميع جوالته بما 
في ذلك الذهاب إلى العمل بالسيارة بدل المشي.

 ونتيجة لذلك، يقل مستوى النشاط البدني.
 لذلك، ينبغي ممارسة الرياضة والنشاط البدني 
بشكٍل منتظم لتجنب اكتساب وزن إضافي. فعلى 
المنزل  في  السيارة  ترك  يمكن  المثال،  سبيل 
مرتين على األقل في األسبوع والمشي بدالً من 
ذلك، إلى جانب صعود الدرج بدالً من استخدام 
السعرات  تُحرق  النحو  هذا  وعلى  المصعد، 

الحرارية وتتحكم في الشعور بالجوع.
ـ تناول وجبات خفيفة صحيّة: إذ تساعد الوجبات 
الخفيفة الصحية مثل المكسرات والفواكه المجففة 

ومزيج الحبوب على الحد من الشعور بالجوع.
ـ قبل تناول أي شيء: حاول الحفاظ على الهدوء 

وأخذ نفس عميق وشرب كوب من الماء.
ـ الحصول على قسٍط كاٍف من النوم: فقلة النوم 
تحول دون تعزيز طاقة الجسم، مما يولّد رغبة 

في تناول الحلويات.
يعمل  الطعام  بأن  علماً  الذات:  احترام  تعزيز  ـ 
احترام  تدني  يعانون  الذي  لألشخاص  مهدئاً 

الذات ويساعدهم على حل المشاكل.
ـ الحرص على تقليل مستوى التوتر: والتخلص 
من الخوف والقلق كونهما يشعران الجسم بخطر 

ويدفعانه إلى تخزين الدهون.

مركز  في  باحثون  بها  قام  جديدة  لدراسة  تبعًا 
من  باحثين  مع  باالشتراك  األمراض  مكافحة 
نتائجها  ونشرت  األمريكية،  الجامعات  بعض 
مؤخًرا في شبكة جاما الطبية، ال تختلف فرص 
فرص  عن  كورونا  بفيروس  األطفال  إصابة 
البالغين بالفيروس، لكن نصف األطفال  إصابة 
المصابين قد ال تظهر عليهم أية أعراض على 

عكس البالغين.
البيانات  بجمع  الباحثون  قام  بالدراسة،  للقيام 
مختلف  من  شخص   123٦ لقرابة  الطبية 
المتحدة  الواليات  في  يعيشون  العمرية  الفئات 
منزل   310 قرابة  على  وموزعين  األمريكية، 

مختلف.
خالل  يأتي  ما  بإجراء  يقومون  هؤالء  وكان   
الفترة الواقعة بين أيلول 2020 ونيسان 2021:
ـ مسحات أنف دورية لرصد إصابتهم بكورونا.

ـ تعبئة بعض النماذج واالستبيانات لتسجيل أي 
أعراض ظهرت عليهم جراء اإلصابة بكورونا.
بعد تحليل البيانات الحظ الباحثون أن العمر لم 
يكن له تأثير على فرص التقاط فيروس كورونا 
تُمكن  التي  الفارقة  المالحظة  لكن  المستجد، 
العلماء من رصدها كانت تتعلق بحدة األعراض 
بفئتهم  ذلك  وعالقة  المصابين  على  الظاهرة 

العمرية.

حيث تبيّن للباحثين خالل الدراسة ما يأتي:
الذين  من  شخص   1000 كل  بين  من   ٥ أن 
فترة  خالل  بالمرض  أصيبوا  الدراسة  شملتهم 
الدراسة، من األطفال والبالغين على حد سواء.

الدراسة  شملتهم  الذين  األطفال  من   %٥0 أن 
والذين تراوحت أعمارهم بين 0-11 سنة وتبيّن 
أيّة  عليهم  تظهر  ولم  بالفيروس  مصابون  أنهم 

أعراض.
إن 4٥% األطفال الذين شملتهم الدراسة والذين 
تراوحت أعمارهم بين 12-17 سنة وتبين أنهم 
مصابون بالفيروس لم تظهر عليهم أية أعراض.

إن ما نسبته 12% فقط تقريبًا من البالغين الذين 
شملتهم الدراسة وتبين أنهم مصابون بالفيروس 

لم تظهر عليهم أية أعراض.
لإلصابة  أقل عرضة  كانوا  األطفال عموًما  إن 
بمضاعفات فيروس كورونا الحادة بدرجة كبيرة 

مقارنةً بالبالغين.

ما الذي تعنيه نتائج هذه 
الدراسة؟

علميًا  دلياًل  لتوفر  الدراسة  هذه  نتائج  تأتي 
إضافيًا على أن األطفال والمراهقين عموًما هم 
المستجد  كورونا  فيروس  لمخاطر  أقل عرضة 
بالبالغين، فتبعات الفيروس على أجسام  مقارنةً 
تبعات  من  حدة  أقل  تكون  ما  غالبًا  األطفال 

الفيروس على أجسام البالغين. 
نتائج هذه الدراسة قد تكون ُمطمئنة إلى حٍد ما، 
ال سيما وأن اللقاحات المتاحة حاليًا متوفرة فقط 
لألطفال األكبر سنًا، فعلى الرغم من عدم توفر 
أن  إال  سنًا،  األصغر  باألطفال  خاصة  لقاحات 
هذه الفئة العمرية ال تزال إلى حد ما بمأمن من 

تبعات الفيروس وبدرجة كبيرة.

الفضائية  والوكالة  األميركية  ناسا  وكالة  وقّعت 
األسترالية اتفاقية تصميم الروفرات القمرية في 

إطار برنامج )أرتميس( األميركي القمري.
موقعها  على  لناسا  الصحافي  المكتب  وقال 
اإللكتروني، إن الغاية من االتفاقية دعم العمليات 
التي ينفذها البشر والروبوتات على سطح القمر. 
وستعمل الروفرات على سطح القمر الستخراج 
عيّنات من الصخور القمرية وستسلمها المركبة 
الطبيعية  الثروات  استخراج  في  المتخصصة 

على القمر.

وأشارت ناسا إلى أن إرسال مركبات مأهولة إلى 
القمر يؤجل إلى فترة ما بعد عام 202٦.

بأن  القمري يقضي  يُذكر أن برنامج )أرتميس( 
تصل مركبة أميركية مأهولة إلى مدار القمر عام 
على  الفضاء  رواد  بهبوط  يقضي  كما   ،2023
العام  المفتش  أن  إال   ،2024 عام  القمر  سطح 
لناسا بول مارتن كان قد أعلن في وقت سابق أن 
تنفيذ مهمة الهبوط على القمر يؤجل إلى فترة ما 
بعد عام 202٦ بسبب التأخر في تصميم البزات 

الفضائية.

العليا  المفوضية  أعلنت  ـ  األخبار  مركز 
لالنتخابات في العراق ليلة األحد النتائج النهائية 
التي   2021 العراقية  البرلمانية  لالنتخابات 
شهدت تغيّرات طفيفة وسط إجراءات أمنية غير 
إثر رفض قوى سياسية  مسبوقة شهدتها بغداد، 

نتائج االنتخابات بشكٍل كامل.

عدنان  القاضي  المفوضية  مجلس  رئيس  وذكر 
داخل  بغداد  في  عقد  صحفي  مؤتمر  في  جليل 
المنطقة الخضراء، »هذه النتائج تُعد أولية ويمكن 
الطعن فيها«، مشددًا بالقول »ملزمون بأن نقف 
على مسافة واحدة من جميع المرشحين«، مشيًرا 
بلغت  االنتخابات  في  المشاركة  نسبة  أّن  إلى 
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وكشف جليل بقوله: إّن »3٦81 محطة انتخابية 
يذكر  لم  الماضية«،  األيام  يدويًا خالل  تم عدّها 
حصلت  ما  عدد  أو  الفائزة  القوى  أسماء  جليل 

عليه من مقاعد برلمانية، لكنه أشار إلى أنها باتت 
موجودة اآلن على موقع المفوضية الرسمي على 

شبكة اإلنترنت.
والكثير من المراقبين أكدوا بأن الموقع وبسبب 
خالل  مرات  عدة  وتوقف  عاد  الكبير  الضغط 
أن  كما  النتائج،  عن  اإلعالن  تلت  التي  الدقائق 
النتائج توزعت على 18 محافظة، من دون أن 
تقوم مفوضية االنتخابات بجمع النتائج وتقديمها 
الثانية عشرة وعشر  الساعة  لغاية  واحدة،  مرة 

دقائق بتوقيت بغداد.

التيار الصدري تصّدر املشهد 
االنتخايب

في  الصدري«  »التيار  حل  فقد  للنتائج  ووفقًا 
من  برلمانيًّا  مقعدًا   73 بواقع  األولى،  المرتبة 

أصل 329، أعقبه تحالف »تقدم« بزعامة رئيس 
وحل  مقعدًا،  بـ37  الحلبوسي،  محمد  البرلمان 
المالكي  نوري  بزعامة  القانون«  تحالف »دولة 
المرتبة  في  حّل  كما  مقعدًا،   34 بواقع  ثالثًا، 
الكردستاني«  الديمقراطي  »الحزب  الرابعة 
مسعود  بزعامة  كردستان  باشور  في  الحاكم 
ثلثي  نحو  وتمثل  مقعدًا   32 بواقع  البرزاني، 

مقاعد اإلقليم المخصصة له في البرلمان.
»الفتح«  تحالف  مقاعد  عدد  ارتفع  ذلك  إلى 
الذي يمثل الجناح السياسي لـ«الحشد الشعبي«، 
»تحالف  سادًسا  وجاء  مقعدًا،   17 إلى   14 من 
الوطني  »االتحاد  يضم  الذي  كردستان«، 
 1٦ بواقع  أخرى  كردية  وقوى  الكردستاني« 
مقعدًا، بينما تراجعت حركة »امتداد« المدنية من 
عشرة مقاعد إلى تسعة، وكذلك تحالف »عزم« 
بواقع 12 مقعدًا، ثم »إشراقة كانون« عند ست 
المستقلين  المرشحين  مجموع  فاز  فيما  مقاعد 

األحزاب  إطار  خارج  أنفسهم  قدموا  الذين 
االنتخابات  هذه  في  وفازوا  السياسية  والكيانات 

بـ 40 مقعدًا.
مساء  إليران  الحليفة  السياسية  القوى  واستبقت 
ببيان  لالنتخابات  النهائية  النتائج  إعالن  السبت 
جديد عقب اجتماع عقدته في بغداد، بالتأكيد على 
معتبرة  االنتخابات،  لنتائج  الكامل«  »رفضها 

أنها مطعون في صحتها.
زعيم  أصدر  البيان،  ذلك  من  النقيض  وعلى 

أعلن  بيانًا  الصدر،  مقتدى  الصدري«  »التيار 
أنه  مضيفًا  االنتخابات،  لنتائج  قبوله  عن  فيه 
»من اآلن فصاعدًا ال ينبغي أن تكون االنتخابات 
واالختالفات  للخالفات  وباباً  مثاراً  ونتائجها 

والصراعات«.
وانتشرت وحدات من الجيش العراقي والشرطة 
بغداد ومدن عدة،  في  اإلرهاب  مكافحة  وجهاز 
أبرزها النجف وكربالء وبابل تحسبًا لردود فعل 

غاضبة على نتائج االنتخابات.

الوزراء  رئيس  أرسل  ـ  األخبار  مركز 
ضريح  على  بشجرة  متمثالً  قُرباناً  الياباني 
من  حالة  سيطرت  ذلك  وبعد  ياسوكوني، 
الغضب على الحكومة الكورية الجنوبية إثر 
القربان أو  اليابان هذا  إرسال رئيس وزراء 
قصة  فما  ياسوكوني...  إلى ضريح  الشجرة 

هذا القربان؟

القادة  يتمسك  عام  كل  من  التوقيت  هذا  في 
اليابانيون بإرسال »قربان« إلى ضريح القائد 
شخصاً   14 بين  من  واحد  وهو  ياسوكوني 
أرسل  وبالفعل  سنوياً،  طوكيو  بهم  تحتفي 
رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا 
»القربان« إلى ضريح ياسوكوني، كما زار 

سلفه سوغا يوسيهيدي الضريح.
وزارة  لدى  الغضب  من  حالة  أحدث  ما 
بدورها  علقت  التي  الكورية  الخارجية 
خيبة  عن  الحكومة  تعبر  بقولها:  ذلك  على 
القادة  قيام  على  الشديد  وأسفها  البالغة  أملها 
والقيام  قربان  بتقديم  المسؤولين  اليابانيين 
بزيارة لضريح ياسوكوني الذي يمجد التاريخ 
الماضي ومجرمي  في  الياباني  االستعماري 

الحرب.
المسؤولين  الكورية  الخارجية  وحثت 
والندم  المتواضعة  المراجعة  على  اليابانيين 

ال  والتاريخ  بها  يقومون  التي  األفعال  على 
بتمجيد  يقومون  اليابانيين  بأن  بالدهم  يرحم 
مجلس  انطالق  بمناسبة  الحرب،  مجرمي 
الوزراء الجديد«، وفقاً لوكالة األنباء الكورية 

الجنوبية يونهاب.
إلى  »ماساكاكي«  شجرة  كيشيدا  وأرسل 
احتفاالً  طوكيو،  في  ياسوكوني  ضريح 
بمهرجان الخريف الذي يستمر يومين حيث 

ينتهي االحتفال يوم االثنين.
سوغا  السابق  الوزراء  رئيس  زار  كما 
يرسل  وكان  المهرجان  بمناسبة  الضريح 
واليته  فترة  أثناء  الضريح  إلى  القرابين 

بما  اليابانيين،  الحرب  قتلى  الضريح  ويكرم 
الجنوبية  كوريا  تعتبرهم  شخصاً   14 يشمل 
والصين من مجرمي الحرب العالمية الثانية 
من الدرجة األولى، وتثير زيارات السياسيين 
الجنوبية  كوريا  غضب  للضريح  اليابانيين 
والصين اللتين عانتا من الهجوم الياباني في 

أوائل القرن العشرين.
استسالمها  أعلنت  قد  كانت  اليابان  أن  يُذكر 
لقوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية في 
آب عام 194٥، كما وقّعت رسمياً على هذا 

اإلعالن في الثاني من أيلول من ذات العام.

اللبناني  الوزراء  رئيس  أكد  ـ  األخبار  مركز 
اللبنانية  الحكومة  أن  ميقاتي،  نجيب  الجديد 
التدّخل في أي ملف يخص  حريصة على عدم 
القضاء، مشيراً إلى أن الملف الكامل لما حصل 
في الطيونة الخميس في عهدة األجهزة األمنية 
األنباء  لوكالة  وفقاً  المختص  القضاء  بإشراف 

األلمانية.

وأوردت »الوكالة الوطنية لإلعالم« بأن ميقاتي 
القاضي  العدل  وزير  مع  اجتماع  خالل  بحث 
األعلى  القضاء  مجلس  ورئيس  خوري  هنري 
التمييزي  العام  والنائب  عبود  سهيل  القاضي 
القاضي غسان عويدات في مكتبه، بحث ملف 
الطيونة،  في  وقعت  التي  األمنية  األحداث 
لكشف  التحقيقات  في  اإلسراع  وضرورة 
المتسببين  لما حصل وإحالة  الكاملة  المالبسات 

بهذه األحداث على القضاء.
السلطة  بأن على  وأكد ميقاتي خالل االجتماع: 
من  مناسباً  تراه  ما  بنفسها  تتخذ  أن  القضائية 
وأصيب  قتلوا  أشخاص  سبعة  وكان  إجراءات، 
32 آخرون خالل تبادل إلطالق النار في األيام 
الماضية في منطقة الطيونة - بدارو في بيروت، 

منطقة  إلى  األشخاص  من  عدد  توجه  خالل 
إليها  دعا  احتجاجية  وقفة  في  للمشاركة  العدلية 
كل من »حزب هللا« و»حركة أمل« أمام قصر 
العدل للمطالبة برحيل قاضي التحقيق العدلي في 
ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.
وقال تلفزيون محلي لبناني اليوم على »تويتر« 
إن مجلس القضاء األعلى سيجتمع يوم الثالثاء 
مسار  حول  رأيه  إلى  لالستماع  البيطار  مع 
يحرز  ولم  المرفأ،  انفجار  قضية  في  التحقيق 
من  الرابع  يوم  وقع  الذي  االنفجار  في  التحقيق 
التفجيرات  أكبر  أحد  وهو   ،2020 عام  )آب( 
في  تقدم ضئيل  التاريخ سوى  في  النووية  غير 

ظل حملة تشهير ضد القاضي البيطار.
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103 المرأةالرياضة

آسيا الحسين أمارة بركل ميديا ابراهيم

من تحت خيمة االعتصام: المؤامرة فشلت وشعوب 
العالم تساند القائد

باحثات: المجتمعات التي ُتسيء معاملة المرأة
 أكثر فقراً وأقل استقراراً

بأكاديميات  عضوات  قالت  ـ  منبج  روناهي/ 
المؤامرة  إن  منبج،  في  الديمقراطي  المجتمع 
على القائد عبد هللا أوجالن هي لخلق الصراع 
في الشرق األوسط وحصر فلسفته ضمن سجن 
بوقوف  فشلت  المؤامرة  أن  مؤكدات  إمرالي، 

جميع الشعوب مع هذا الفكر.
للمؤامرة  المؤلمة  الذكرى  قليلة  أيام  منذ  مرت 
قبل  من  أوجالن  هللا  عبد  القائد  على  الدولية 
 1٥ في  باعتقاله  وانتهت  الرأسمالية،  الدول 
شباط بسجن في جزيرة إمرالي. وخالل لقاءات 
عضوات  مع  »روناهي«  صحيفتنا  أجرتها 
إقامة  بمناسبة  الديمقراطي  المجتمع  بأكاديميات 
خيمة اعتصام تنديداً بالمؤامرة على القائد، شددن 

على رفع وتيرة النضال إلفشال المؤامرات. 

انفصام املجتمع عن قائده

عضوة أكاديمية المجتمع الديمقراطي في مدينة 
مستهل  في  قالت  بركل،  أمارة  وريفها،  منبج 
أوجالن  هللا  عبد  القائد  لنا  »بالنسبة  حديثها: 

معزول جسدياً لكن فكره ال يزال حراً حيث تقوم 
لنشر  عنه  الدروس  بإعطاء  األكاديميات  كافة 

فكره«. 
وعن الهدف من عزلة القائد، قالت أمارة: »كان 
هدف الدولة التركية من فرض العزلة على القائد 
المجتمع  عزل  وبالمقابل  مجتمعه،  عن  عزله 
عن فكره الذي أوقد جذوة الحرية بفلسفة أخوة 

الشعوب«.
على  بركل  أمارة  شددت  حديثها  ختام  وفي 
مواصلة النضال حتى إطالق سراح القائد جسدياً 
اإلنسانية والحقوقية  المنظمات  كافة  نناشد  »لذا 

العمل فك العزلة عن القائد عبد هللا أوجالن«.

املؤامرة لن توقف منهل الفكر

الشهيدة  أكاديمية  عضوة  تحدثت  جانبها،  من 
زيالن حلب ميديا ابراهيم إدارة أكاديمية الشهيدة 
زيالن حلب، أن الهدف من خيمة االعتصام هو 
استنكار المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد 
والمفكر والفيلسوف عبد هللا أوجالن والتي أدت 

إلى اعتقاله من قبل الدولة التركية.
ونوهت أن المؤامرة الدولية فشلت ألن الشعوب 
ال تزال تنهل من معين فكره الذي أنار مناطق 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وبات هذا 

الفكر هو الحل ألزمات الشرق األوسط.
واختتمت عضوة أكاديمية الشهيدة زيالن حلب 
الخروج  بالقول: »نطالب مجلس األمن  حديثها 
للدولة  حد  بوضع  واجباتهم  وأداء  سباتهم  من 

التركية واإلفراج الفوري عن القائد«.

االحتالل الرتيك يقوض 
السالم باملؤامرة

في  القائد  حرية  لجنة  عضوة  أكدت  بدورها، 
منبج آسيا الحسين قائلة: »نستذكر في هذه األيام 
الذكرى المؤلمة للمؤامرة الدولية التي استهدفت 
القائد والمفكر والفيلسوف عبد هللا أوجالن. هذا 
حتى  والمزايا  الصفات  كل  جمع  الذي  القائد 
يكون قائد المشروع الديمقراطي المناسب لحل 

أزمات الشرق األوسط«.

تعرض النساء لسوء المعاملة يجعل المجتمعات 
فاليري  استقراراً، بحسب رأي  وأقل  فقراً  أكثر 
هوتدسون األستاذة في كلية الزراعة والميكانيك 
بوان  لي  دونا  الرأي  وتوافقها  تكساس،  جامعة 
وبيربيتوا نيلسن، الباحثتين في جامعة »بريغهام 

يونغ« في والية يوتا األميركية.
وال يؤدي اضطهاد النساء إلى اإلضرار بحقوق 
أيضاً  الرجل  إن  بل  فقط،  المرأة  وأوضاع 
يؤثر  الذي  االجتماعي  النظام  هذا  من  متضرر 

بالسلب على الدولة برمتها.

العراق منوذجاً

 )economist( »وتسلط صحيفة »إيكونوميست
على  الضوء   - التقرير  هذا  -في  البريطانية 
بعض  إن  حيث  العراق،  في  النساء  أوضاع 
المدن العراقية تعتبر ليبرالية جداً مقارنةً بمعايير 
والمناطق  األرياف  في  ولكن  األوسط،  الشرق 
حيث  جداً،  صارم  أبوي  نظام  يسود  القروية 
النظام االجتماعي المبني على سلطة الرجل، أما 
النساء فإنهن يلزمن المنازل، ويتم تغييبهن عن 

االجتماعات القبلية.
وتشير الصحيفة إلى أنه في إحدى القبائل جنوبي 
تتجرأ  التي  المرأة  أن  الرجال  يعتبر  العراق 
رجل،  للقاء  ستذهب  بنفسها  سيارة  قيادة  على 
كافية  هي  شرفها  في  للتفريط  االحتمالية  وهذه 
بقتلها ودفنها في رمال  الذكور  لتسمح ألقاربها 

الصحراء.

سيطرة الرجل

وتشير الصحيفة إلى أن هذه القواعد االجتماعية 
الدولة  ظهور  قبل  سابقة  عهود  في  تطورت 

الحديثة، التي تتولى ضبط األمن والنظام. وفي 
سيطرة  فكرة  اختفت  والليبرالية  الغنية  الدول 
الرجل منذ وقت طويل، إال أنها ال تزال شائعة 
في بلدان أخرى. وقد تم نشر بحث جديد أنجزته 
ونيلسن  وباون  هودسون  الجامعيات  األستاذات 
كيف  األول:  السياسي  »النظام  عنوان  تحت 
يُشكل النوع االجتماعي الحوكمة واألمن القومي 

في العالم«.
إطار  في  بلداً   17٦ تصنيف  تم  العمل  هذا  في 
متعلقة  لمعايير  تبعاً   ،1٦ إلى   0 من  مقياس 
في  للذكور  المرأة  وتبعية  الرجال  بسيطرة 

عائلتها.
غياب  مثل  مؤشرات،  على  االعتماد  تم  كما 
العائلية،  القوانين  داخل  المعاملة  في  المساواة 
للفتيات،  المبكر  والزواج  الملكية،  وحقوق 
وتعدد  زوجها،  قبيلة  مع  للعيش  المرأة  وانتقال 
الزوجات، والعنف ضد النساء، ونظرة المجتمع 

لهن.

مؤرشات إيجابية

الغنية  الديمقراطيات  أن  البحث  هذا  وأظهر 
توجد فيها مؤشرات إيجابية، حيث حققت السويد 
في  وحلت  النتائج  أفضل  وأستراليا  وسويسرا 
المستوى 0، بينما حقق العراق ونيجيريا واليمن 
وأفغانستان أسوأ نتائج في المرتبة 1٥ والدولة 
الوحيدة التي جاءت في المرتبة األخيرة 1٦ هي 

جنوب السودان.

120 بلداً حول العامل!

إال أن هذه النتائج المفزعة ال تقتصر على الدول 
هذه  على  القائمات  تعتقد  عام  وبشكل  الفقيرة، 

الدراسة أن 120 بلداً حول العالم ال يزال يعاني 
هذه الظواهر المسيئة للمرأة.

من  العراق  مثل  بلدان  تعاني  نفسه،  الوقت  في 
النظام القبلي الذي يسيطر على الدولة، وتتجنب 
إلى  يؤدي  األمر  وهذا  فيه،  التدخل  السلطات 
أبناء  توجه  بسبب  والمحسوبية،  الفساد  انتشار 
أبناء  لتوظيف  الوزارات  بعض  في  القبائل 
عمومتهم رغم افتقارهم لمؤهالت، وفق ما تذكر 

الصحيفة.
الناس  أعين  في  غنيمة  الدولة  تصبح  وعندما 
العراق خمسة  عانى  وقد  عليها.  يتقاتلون  فإنهم 
انقالبات بين سنة استقالله عام 1932 ووصول 
بحسب   ،1979 عام  للسلطة  حسين  صدام 

الصحيفة.
يمكن  ال  األمور  هذه  كل  أن  الصحيفة  وترى 
بالطبع أن يكون سببها الوحيد هو النظام األبوي 
ال  نفسه  الوقت  في  ولكن  البلد،  هذا  في  السائد 
يمكن تحميل كل المسؤولية لألطراف األجنبية.

مؤرش التنمية البرشية

الدراسة  هذه  خالل  من  الباحثات  توصلت  كما 
هذا  بين  الوثيق  االرتباط  على  أدلة  وجود  إلى 

النظام االجتماعي األبوي وانتشار الفقر.
المرأة  وتبعية  الرجال  سيطرة  مظاهر  إن  إذ 
الدول والمناطق في  العديد من  لهم ترافقت في 
العالم مع افتقاد األمن الغذائي، وضعف فرصة 
والصحة،  التعليم  وغياب  الوالدة،  عند  الحياة 
األمم  في مؤشر  نتائج ضعيفة  والحصول على 

المتحدة للتنمية البشرية.
وكالة أنباء المرأة 

بدأت  الحظر  رفع  مع  ـ  قامشلو  روناهي/ 
من  باالنطالق  والتحكيمية  التدريبية  الدورة 
قبل مكاتب االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة، 
في  المعتمدين  للحكام  صقل  دورة  وأقيمت 
نادي  ملعب  في  السلة  لكرة  الجزيرة  إقليم 

دجلة الرياضي بمدينة قامشلو.

أقيمت  الرياضي،  للموسم  التجهيز  وبهدف 
دورة صقل للحكام المعتمدين ودامت ليومين 
جرى فيها استرجاع المعلومات لقوانين اللعبة، 
وغاب  متدربين  تسعة  حوالي  وبمشاركة 

العنصر النسائي عن الدورة للمرة األولى.
الدورة تناولت شخصية الحكم وآلية العمل في 
والنقاط،  األخطاء  احتساب  المباريات وكيفية 
لم  التي  باللعبة  المتعلقة  المواد  من  والكثير 

تنتشر بعد بالشكل المطلوب.
وضمن الموسم الرياضي لهذا الموسم تم إقامة 
ورغم  السلة،  لكرة  والرجال  السيدات  دوري 
فقط  ولُعبت  يكتمل  لم  الماضي  الدوري  أن 

الذهاب وتصدرت سيدات األسايش  منافسات 
أيضاً  الرجال  المنوال  نفس  وعلى  المرحلة 
تصدروا الدوري، ولكن لم يكتمل بسبب بقاء 
ناديين فقط والنادي اآلخر الذي كان مشاركاً 

هو برخدان فقد حل فريق السلة.
إن غياب العنصر النسائي وعدم معرفة عدد 
األندية المشاركة فيها خطوة صقل الحكام قد 
ال تأتي ثمارها، فقد نشهد من جديد بقاء ناديين 
والوصيف  اللقب  حامل  األسايش  وهما  فقط 
من  السلة  لعبة  فوضع  الجنسين،  ولكال  دجلة 
خالل البطوالت ال يبشر بخير، بينما مدرسة 
األسايش وسيدات ورجال النادي استمروا في 
تطوير اللعبة وبلغ عدد المتدربات والمتدربين 
الصيفي  موسم  المدرسة  ضمن  األطفال  من 

الحالي أكثر من 100. 
عشرة  حوالي  فيها  شارك  ذكرنا  كما  الدورة 
لتنشيط  تتطلب خطوات  حالياً  ولكن  العبين، 
اللعبة قبل أي شيء وتقديم الدعم لالزم لألندية 
ماضية  اللعبة  وإال  لديها  اللعبة  نشطت  التي 

نحو التوقف.

شريف،  ميار  المصرية  التنس  العبة  هنأت 
دخولها  بمناسبة  جابر،  أنس  التونسية  النجمة 

قائمة الـ10 األوائل عالمياً.
في  األوائل  الـ10  قائمة  أنس  دخول  وجاء 
بلوغها  بفضل  للتنس،  العالمي  التصنيف 
األمريكية  ويلز  إنديان  بطولة  نهائي  نصف 

ذات الـ1000 نقطة. 
على  الرسمية  صفحتها  عبر  ميار،  وقالت 
التنس  بطلة  صديقتي  »إلى  »فايسبوك«: 

التونسية أنس جابر، أنت مصدر إلهام«.
العرب  التنس  »تدفعين كل العبي  وأضافت: 
عام  بشكل  الالعبات  كل  وربما  واألفارقة، 
للوصول إلى ما كان يبدو أنه يتعذر الوصول 

إليه من قبل«.

إنجاًزا  تحقيقك  على  القلبية  »تهانينا  وزادت: 
قائمة أفضل  تاريخيًا آخر، من خالل دخولك 

10 العبات تنس سيدات«.
وتابعت: »ألف مبروك على اإلنجاز التاريخي 
بدخول قائمة العشرة األوائل، ومبروك ألهل 
تونس الخضراء ولكل العرب.. تستحقينها عن 

جدارة«.
حققت  شريف  ميار  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
التنس  تاريخ  في  عالمي  ترتيب  أفضل  ثاني 
العربي، بعد أنس جابر، حيث صعدت للمركز 

72عالميا في آخر تصنيف.
ومن المقرر أن تتواجد ميار في المرتبة ٦4 
لبطولة  األول  الدور  تخطيها  بفضل  عالميا 

إنديان ويلز.

دورة تحكيم وتدريب للعبة الكيك 
بوكسينغ بحضور الفت للمرأة

التسيو ُيلحق الهزيمة األولى باإلنتر

دورة تحكيم لكرة السلة بدون حضور 

نسائي تجهيزاً للموسم الجديد

ميار شريف ُتهنئ أنس جابر 

بإنجازها التاريخي: أنت مصدر إلهام

روناهي/ قامشلو ـ أُقيمت دورة تحكيم وتدريب 
من  تعاني  زالت  ما  التي  بوكسينغ  الكيك  للعبة 
ضعف االنتشار بهدف التجهيز لبطوالت اللعبة، 
بتنا  والذي  النسائي  الحضور  الدورة  ميّز  وما 

نفتقره في العديد من الدورات.
الماضي؛  الموسم  بوكسينغ  الكيك  لعبة  وكانت 
بدأت بطولتها ولكنها لم ترتقي للمستوى المطلوب 
بسبب إشراك العبين من ألعاب قتالية أخرى في 
البطوالت مثل ألعاب الكاراتيه والتايكواندو حيث 
كان هناك عدم معرفة من قبل الالعبين بالقوانين 

وطريقة اللعبة للكيك بوكسينغ.
وما  ومتدرب،  متدربة   22 الدورة  في  وشارك 
المميّز،  النسائي  الحضور  هو  فيها  الفتاً  كان 

والذي تجاوز نصف عدد المشاركين.
أشارت  يوسف  شيالن  الدورة  في  الُمحاِضرة 
بلعبة  يتعلق  ما  كل  المشاركين  »نمنح  قائلةً: 
الكيك بوكسينغ، والحضور النسائي جيد ويعطي 
ولكن  اللعبة،  في  لالنخراط  أكثر  تشجيعياً  دافعاً 
لو جرى التنسيق بشكٍل أفضل بين القائمين لكان 

عدد المشاركين أكبر«.
غير  للدورة  كمدة  يومين  بأن  نوهت  شيالن 
والعمل  المسألة  هذه  في  النظر  ويجب  كافيين، 
لالرتقاء  النوع  هذا  من  الدورات  تكثيف  على 

بواقع اللعبة نحو األفضل.
بينما نّوه المتدرب آراس حسن بأنهم يُثمنون قيام 

انتشار  مصلحة  في  تصب  التي  دورات  هكذا 
البطوالت  بتكثيف  وطالب  وتنظيمها،  اللعبة 
أال  يجب  الدروة  أن  إلى  باإلضافة  والدورات 

تكون ليومين فقط وأن تزيد مدة أيام الدورة.
والعمل جاٍر على تشكيل جيل للتحكيم والتدريب 
وخاصةً  اللعبة  مصلحة  في  تصب  هامة  خطوة 
بروز العنصر النسائي واالنخراط في هذه اللعبة 
القتالية التي كانت في منظور الكثيرين بأنها لعبة 

للرجال فقط، ولكن النقطة األهم هو بناء العبين 
خاصين بهذه اللعبة حتى ال تختلط لديهم األفكار 

مع األلعاب القتالية األخرى.
السابق  في  التوقف  بوكسينغ  الكيك  لعبة  والقت 
بأس  ال  بشكٍل  مؤخراً  وتنشطت  رجعت  ولكنها 
الكثير من  فيه  يتطلب  المجال  به، وما زال هذا 
للهدف، وأهمها توفر الصاالت  للوصول  العمل 

في كافة المدن بإقليم الجزيرة.

قلب التسيو الطاولة على إنتر ميالن، ليحقق 
فوزاً بثالثة أهداف مقابل هدف، في المباراة 
التي جمعتهما بملعب األوليمبيكو، في إطار 

منافسات الجولة الثامنة من الدوري اإليطالي.
تقدم إيفان بيريسيتش إلنتر في الدقيقة 12 

من ركلة جزاء، بينما سجل شيرو إيموبيلي 
هدف التعادل لالتسيو من عالمة الجزاء أيًضا 

بالدقيقة ٦4.
ثم أحرز فيليبي أندرسون الهدف الثاني لفريق 

التسيو بالدقيقة 81، وضاعف ميلينكوفيتش 
سافيتش النتيجة بهدف ثالث بالدقيقة 1+90.

وبهذا الفوز، رفع التسيو رصيده إلى 14 
نقطة بالمركز الخامس، ويتجمد رصيد إنتر 

ميالن عند 17 نقطة بالمركز الثالث.
ونفذ ديماركو الظهير األيسر إلنتر ركلة 

ركنية داخل المنطقة ارتقى لها المدافع دي 
فري ليضربها برأسية مرت بجوار القائم 

األيمن للحارس رينا.
وكاد لوكاس لييفا أن يسجل أول أهداف 

المباراة بعد تسديدة صاروخية من على حدود 
المنطقة بعدما ارتدت من الدفاع، لتمر فوق 

عارضة هاندانوفيتش.

بعد هجمة مرتدة سريعة انطلق باريال، ليتم 
عرقلته من قبل هيساي، ليحصل إنتر على 

ركلة جزاء تمكن بيريسيتش من تحويلها 
لهدف أول بالدقيقة 12.

التسيو كان قريبا للغاية من التعادل بعدما 
انطلق أندرسون ومرر كرة عرضية أرضية 
إلى باسيتش، ليطلق تسديدة تألق هاندانوفيتش 

وأبعدها عن مرماه.
وأهدر إيموبيلي فرصة تعديل النتيجة، 

بعد ركنية شتت خارج المنطقة لتصل إلى 
ميلينكوفيتش الذي مرر عرضية داخل 

المنطقة ليرتقي لها إيموبيلي ويحولها برأسية 
بجوار المرمى.

واستلم بيريسيتش تمريرة من بروزوفيتش 
أمام المنطقة وأطلق تسديدة صاروخية بقدمه 

اليسرى، استطاع بيبي رينا حارس التسيو 
من إنقاذها وإبعادها عن مرماه.

وقبل نهاية الشوط األول، سنحت فرصة 
جديدة لالتسيو، بعدما استلم بيدرو الكرة على 

حدود المنطقة، ليطلق تسديدة أرضية قوية 
ارتطمت بأحد العبي اإلنتر وخرجت لركنية.

وفي الشوط الثاني، حاول ملينكوفيتش 

استخدام سالحه المعتاد وهو التسديد، وبعدما 
استلم الكرة خارج المنطقة أطلق تسديدة 
قوية مرت بجوار القائم األيمن للحارس 

هاندانوفيتش.
ومن ركلة ركنية نفذت داخل المنطقة، سددها 
باتريك رأسية ضربت في يد المدافع باستوني 

ليحتسب الحكم ركلة جزاء، تمكن إيموبيلي 
من تحويلها لهدف التعادل بالدقيقة ٦4.

وأجرى إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر 
مالين، 3 تبديالت عقب هدف تعادل التسيو، 
ودفع بخواكين كوريا وفيتشينو ودومفريس، 

في محاولة لتنشيط الجبهة الهجومية.
وأضاع دومفريس فرصة محققة للتسجيل، 

بعدما مر دارميان ليمرر كرة عرضية وجدت 
دومفريس الذي فشل في االستحواذ عليها 

لتخرج لخارج الملعب.
وتمكن أندرسون من تسجيل الهدف الثاني 

لالتسيو بالدقيقة 81، بعد مرتدة سريعة 
بدأها أندرسون بتمريرة عرضية إليموبيلي 

الذي توغل وسدد الكرة ليبعدها هاندانوفيتش 
ويتابعها أندرسون في الشباك.

وتسبب هدف أندرسون في اندالع شجار بين 
العبي الفريقين، 

خاصة وأن العب 
النسور واصل 

اللعب بالرغم من 
سقوط ديماركو 

ظهير اإلنتر على 
أرض الملعب.

وأنهى 
ميلينكوفيتش 

سافيتش األمور 
لالتسيو في الدقيقة 

90+1، بعدما 
استغل ركلة حرة 

مباشرة نفذت 
داخل المنطقة 

ارتقى لها سافيتش 
وسط غياب 

الرقابة الدفاعية 
ليضعها بالشباك.

»بهذه  قالت:  االعتصام  خيمة  إقامة  وحول 
المناسبة أقامت أكاديميات المجتمع الديمقراطي 
المؤسسات  جميع  حضرها  اعتصام،  خيمة 
المدنية والعسكرية في مدينة منبج باإلضافة إلى 
كل الشرائح االجتماعية التي استنكرت المؤامرة 
التي حكيت بحق القائد عبد هللا أوجالن المعتقل 

بجزيرة إيمرالي بتركيا«. 
حرية  لجنة  عضوة  دعت  حديثها،  ختام  وفي 
القائد في منبج آسيا الحسين دول العالم للتحرك 
التركية  »الدولة  وأضافت:  القائد،  عن  لإلفراج 

لن  لكنها  القائد  تسجن جسد  أن  استطاعت  التي 
لكل  فكره ألنه أصبح منهالً  أن تسجن  تستطيع 
ذلك  على  مثال  وخير  للحرية  التواقة  الشعوب 
يعم  الذي  والتطور  واالزدهار  فلسفته  تطبيق 

شمال وشرق سوريا«.
أكاديمية  إليها  دعت  االعتصام،  أن خيمة  يشار 
تستمر  وسوف  منبج،  في  الديمقراطي  المجتمع 
مختلف  من  كلمات  ويتخللها  متوالين،  ليومين 
عن  سنفزيون  عرض  جانب  إلى  الفعاليات 

المؤامرة الدولية بحق القائد.
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توافق أمريكي ـ روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية كوداي: بانتهاء العزلة تبدأ عملية السالم

مروان: تركيا خطر على السلم اإلقليمي والدولي

ليىل موىس )كاتبة(

كثرت  أفغانستان  من  األمريكي  االنسحاب  بعد 
ومستقبل  مصير  حول  والتحليالت  األقاويل 
التحالف  العاملة ضمن قوات  القوات األمريكية 
الدولي في سوريا؛ ودفعت بالكثير من المتابعين 
والمراقبين للسياسة الخارجية األمريكية ومناطق 
الرافضين  قبل  من  خاص  وبشكٍل  تواجدها 
األفغاني  السيناريو  بتكرار  األمريكي  للتواجد 
في  األمريكي  التواجد  أّن  معتبرين  في سوريا، 

سوريا مسألة وقت ال أكثر وال أقل.

تهديدات تركّية يف محاولة 
الحتالل مناطق جديدة

كما أن االنسحاب األمريكي من أفغانستان دفع 
بالكثير من القوى والدول للبحث عن كيفية ملء 
الفراغ الذي يخلّفه ذلك والسيناريوات التي ستدار 
بها المنطقة، ودفعت بعض الدول لزيادة وتيرة 
النفوذ األمريكي في شمال  قصفها على مناطق 
وشرق سوريا مستغلةً االنشغال األمريكي بعملية 
وتقوم  قامت  ما  وهذا  أفغانستان  من  االنسحاب 
به الدولة التركية على وجه الخصوص لضرب 
أمن المنطقة واحتالل مناطق أخرى من سوريا، 
إلطالق  السورية  الحكومة  شهية  فتحت  كما 
تصريحات تحذيرية وتهديدية على لسان وزير 
مؤكداً  التلفزيونية،  لقاءاته  أحد  أثناء  خارجتيها 
أن بالده لن تتخلى عن أي جزء من أراضيها، 
ومطالباً بنفس الوقت القوات التركية باالنسحاب 
تحتلها، وأن بالدنا مستمرة  التي  من األراضي 
سواء  عليه  القضاء  حتى  اإلرهاب  مكافحة  في 

في إدلب أو غيرها من المناطق السورية.
طبعاً هذا النوع من التهديدات والتصريحات لم 
تكن بجديدة من قبل الحكومة السورية؛ التي يبدو 
الحديث  بعد  خصوصاً  معنوياً  دفعاً  أخذت  أنها 
المركزية  الحكومة  بين  التطبيع  إعادة  عن 
شهدت  حيث  العربية،  الدول  وبعض  السورية 
عمليات التطبيع هذه بعض التطورات كإيصال 
الغاز المصري مروراً باألراضي األردنية إلى 
لبنان عبر األراضي السورية وفتح معبر نصيب 
واالتصال  وسوريا،  األردن  بين  الحدودي 
الملك  األردني  العاهل  بين  الذي جرى  الهاتفي 
األسد؛  بشار  السوري  والرئيس  الثاني  عبد هللا 
البلدين  بين  الثنائية  العالقات  تناول  الذي 

واستئناف الرحالت الجوية بينهما.
كما شهدت التطورات أيضاً على صعيد اللقاءات 
الثنائية ما جرى على هامش أعمال الدورة 7٦ 
جمعت  والتي  المتحدة؛  لألمم  العامة  للجمعية 
المقداد  فيصل  السورية  الخارجية  وزير  بين 
األخرى،  العربية  الحكومات  من  ونظراءه 
وهناك حديث عن تسع دول منها مصر واألردن 
والجزائر  عمان  وسلطنة  والعراق  وفلسطين 
ولبنان والسودان وتونس بحسب ما نشره موقع 

القاهرة 24.
 وهناك أيضاً جهود كبيرة تقوم بها حلفاء النظام 
الرئيس  لسان  وعلى  مثالً  فروسيا  سوريا  في 
في  األجنبية  القوات  تواجد  انتقدت  الروسي 

سوريا أثناء استقباله لنظيره السوري؛ في إشارة 
واصفاً  والتركية،  األمريكية  القوات  إلى  منه 
»باألضرار  ورحب  القانوني  بغير  وجودها 
الموالية  المرتزقة  بالمجاميع  لحقت  التي  الهائلة 
تكبدوا  اإلرهابيين  أن  بوتين  واعتبر  لتركيا، 
هناك  بأن  وأشار  سوريا؛  في  كبيرة  أضراراً 
السورية  األراضي  من  بالمائة  العشرة  حوالي 

تحتلها تركيا وال بد أن تعود. 

محاوالت روسّية للتوافق بني 
دمشق واإلدارة الذاتية

بين  لقاءات  عقد  يحاولون  الروس  أن  كما 
شمال  في  الذاتية  واإلدارة  السورية  الحكومة 
في  لها،  الضامن  هي  وتكون  سوريا  وشرق 
خطوة قد يُكتب لها النجاح نتيجة ضغطها الكبير 
بين  السياسية  الحلول  قبول  في  دمشق  على 
الطرفين الفاعلين على األرض، ما قد تؤدي في 
الطرفين برعاية روسيّة  بين  توافق  إلى  النهاية 

وقبول أمريكي بكل تأكيد.
جانبه  من  الفروف  سيرغي  وجه  جهته  ومن   
مستوى  إلى  يرَق  لم  بأنه  ألردوغان  انتقاداً 
المنطقة  تطهير  يخص  فيما  إدلب  في  التزاماته 

النصرة سابقاً«،  الشام »جبهة  من هيئة تحرير 
المناطق  في  اإلرهاب  وجود  على  ومؤكداً 
الفروف  وأشار  التركي،  لالحتالل  الخاضعة 
المصري  نظيره  مع  صحفي  مؤتمر  خالل 
سامح شكري عقب مباحثاتهما في موسكو على 
السورية  لألزمة  سياسي  حل  إيجاد  ضرورة 
للقرار  وفقاً  أراضيها  ووحدة  سيادتها  واحترام 
تسييس  رفض  على  مشدداً   ،22٥4 األممي 
إلى سوريا،  اإلنسانية  المساعدات  إيصال  ملف 
ومعبّراً عن قلقه من التهديدات القائمة في إدلب، 
التنفيذ  ضرورة  على  نفسه  الوقت  في  ومشدداً 
الكامل لالتفاق بين رئيسي روسيا وتركيا لعزل 
تنظيماتهم  بمختلف  المتطرفة  الجماعات  كل 
ومسمياتهم وذلك بغض النظر عن الزي الجديد 

التي يحاولون التستر به.
فيما يخص وجود القوات األجنبية ذكر الفروف 
قبل  من  باإلجماع  تم  الذي  22٥4؛  بالقرار 
مجلس األمن الدولي، وأكد على سيادة واستقالل 
األراضي  على  بالوجود  الحق  وأن  سوريا 
السورية يكون فقط للقوات التي دعتها الحكومة 

الشرعية السورية.
استمرار القصف التركي على المناطق المأهولة 
خالل  من  أمريكي  برد  جوبه  العُّزل  بالمدنيين 
الرقم  ذي  الوطنية  الطوارئ  حالة  على  اإلبقاء 

والذي  السوري؛  بالوضع  المتعلق   13894
بسبب هجومها على شمال  تركيا  فرضته على 
حملة  تقوض  في  أسهم  والذي  سوريا،  وشرق 

هزيمة داعش في سوريا والعراق.

التأكيد األمرييك عىل الحلول 
السياسية والبقاء يف سوريا

خرجت أمريكا من صمتها بالكشف عن السياسة 
األمريكية في سوريا مستقبالً على لسان وزير 
فيما  »ننوي  قائالً:  بلينكن  أنتوني  خارجيتها 
المساعدات  العنف منخفضاً، ونزيد  نبقي معدل 
أي  على  العسكرية  جهودنا  ونركز  اإلنسانية، 
مجموعات إرهابية تشكل تهديداً لنا أو لشركائنا 

وتتمتع بنية وقدرة على القيام بذلك. 
بالنسبة  الحاسمة  التركيز  مجاالت  هذه  ستكون 
نحو  قُدماً  للمضي  مهمة  أيضاً  واعتبرها  إلينا 
تسوية سياسية أوسع للصراع السوري؛ تتماشى 
الدولي رقم 22٥4، ما  مع قرار مجلس األمن 
أي  التعبير عن  هو  فعله  ننوي  ال  وما  نفعله  لم 
دعم لجهود تطبيع العالقات أو إعادة تأهيل السيد 
األسد، أو رفع أي عقوبة مفروضة على سورية 
أو تغيير موقفنا لمعارضة إعادة إعمار سورية 
قبل إحراز تقدم ال رجوع فيه نحو حل سياسي 
الجانب  من  تأكيداً  وحيوياً«،  ضرورياً  نعتبره 

األمريكي بثبات سياستها وبقاءها في سوريا.
التابعة  االستخبارات  وحدة  أصدرت  بالمقابل 
الحكومة  تكليف  تؤكد  وثائق  األوروبي  لالتحاد 
التركية عناصر من تنظيم داعش بتفجيري أنقرة 
من  عشرات  ضحيتهما  راح  واللذان  وسروج 
المدنيين، ويبدو أن الهدف منه اتهام الكرد وفتح 

الطريق لهجمات جديدة عليهم.
إذا بالرغم من حالة التناقضات والصراعات بين 
السورية؛  االتحادية وأمريكا في األزمة  روسيا 
إال أنهما متفقان على إدانة دعم تركيا للجماعات 
وخلق  األزمة  إطالة  في  ودورها  اإلرهابية 
انفتاحاً  نجد  بالمقابل  التوتر،  وبؤر  الفوضى 
خالفات  تجمعها  التي  مصر  على  الدولتين  من 
اإلخوان  لجماعات  أردوغان  دعم  خلفية  على 
التواجد  يشكلها  التي  والتهديدات  المسلمين، 
األراضي  داخل  سوريين  بمرتزقة  العسكري 
الليبية، ومؤخراً بيعها لصفقة طائرات من دون 
طيار للدولة األثيوبية والتي تعيش أزمة حقيقية 

مع مصر بخصوص سد النهضة.
إلى  بالعودة  التركية  المحاوالت  من  بالرغم   

محيطها اإلقليمي جراء العزلة التي تعاني منها 
بسبب السياسات الخارجية المتدخلة في الشؤون 
المحاوالت  هذه  أن  إال  الجوار،  لدول  الداخلية 
على  تركيا  إصرار  بسبب  تطور  أي  تحقق  لم 
نهجها، وعدم االلتزام بالوعود التي تقدمت بها 
ليبيا أو سوريا أو التخلي  سواء باالنسحاب من 
التي  التدخالت  من  وغيرها  اإلخوان  دعم  عن 
القومي المصري والمنطقة  لألمن  تشكل تهديداً 

برمتها.

أردوغان يدعم اإلرهاب
 وال بد من ردعه

واألمريكي  الروسي  الجانب  تأكيد  رغم 
داعش  دعم  في  أردوغان  ضلوع  واألوروبي 
ردعاً  يشكل  لم  ذلك  أّن  إال  النصرة؛  وجبهة 
على  بل  والتنمية،  العدالة  حكومة  لسلوكيات 
العكس من ذلك فقد تّوج ذلك باستقبالها وفداً من 

حكومة طالبان المدرجة على قوائم اإلرهاب.
األزمة  بداية  منذ  الحثيث  سعيها  رغم  روسيا 
لم  أنها  إال  محورها،  إلى  تركيا  بجِر  السورية 
لتركيا  الجيوستراتيجية  األهمية  بسبب  تنجح 
من  يصعّب  الذي  وأوروبا  أمريكا  إلى  بالنسبة 
المستبعد  من  ليس  ولكن  عنها،  التخلي  عملية 
التخلي عن أردوغان وحكومته، ولكنها بالمقابل 
نجحت عبر عمليات المقايضة استرجاع غالبية 
الجغرافية السورية إلى سيطرة النظام السوري، 
واآلن هناك محاوالت إلعادة سوريا إلى الجامعة 
العربية ولمصر دور كبير ومحوري في ذلك، 
التعويل  يمكن  التي  البوابة  مصر  تشكل  حيث 
عليها لما تمتلكه مصر من مقومات ودور على 
لتغيير  للنظام  دفعاً  يشكل  بما  اإلقليمي  الصعيد 

سلوكياته.
تشكيل  مصلحتهم  من  األمريكان  بالمقابل 
تحالف عربي في المنطقة على حساب الدولتين 
اإلقليميتين إيران وتركيا لما يحمالن من مشاريع 
إلى  يفضي  تقدم  أي  تعرقل  وتوسعية  احتاللية 
إيجاد مخرج لألزمة السورية؛ ويضر بمصالحها 
في المنطقة، في الوقت ذاته فأن مصر بحاجة إلى 
تركيا  على  للضغط  أمريكية   – أوروبية  جهود 
للكف عن تدخالتها بالمنطقة عبر دعم حركات 
ودول وقوى تجمعها عالقات متوترة مع مصر، 
هذا وقد طالبت القاهرة واشنطن ودول أوروبية 
بالضغط على تركيا لتجميد بيع طائرات مسيّرة 
ألثيوبيا التي تعيش حالة من التوتر مع القاهرة.

الشعوب  لحزب  المشترك  الرئيس  قال 
الديمقراطية في ماردين صالح كوداي، للحديث 
عن السالم والديمقراطية والتآخي في تركيا ال 
بد أوالً رفع العزلة عن القائد أوجالن، موضحاً 
قضايا  من  الكثير  حل  يعني  العزلة  انتهاء  أن 

تركيا، وأشار إلى أن العزلة على القائد عبد هللا 
أوجالن هي سبب عدم الحل والحرب واألزمات 
االقتصادية واالجتماعية والنفسية التي تعصف 

بالبالد.  

العزلة حجة لشن حروب جديدة

لألنباء  فرات  لوكالة  تحدث  الخصوص  بهذا 
فقال: إن القائد عبد هللا اوجالن يتعرض للعزلة 
تم  اآلن  وإلى  ومنذ عام 2011  منذ 23 عاماً، 
قطع صلته بالمحامين بشكٍل تام، إنهم ال يريدون 
أن يصل فكر القائد أوجالن الى شعوب الشرق 
األوسط، يجب القبول بأن العزلة هي حجة لشن 
القائد عبد هللا  العزلة على  تشتد  فحينما  الحرب 
أوجالن، تتصاعد الحرب في كردستان وتركيا 
الظروف  تحسين  نريد  لذلك  األوسط  والشرق 
العزلة  ترفع  وأن  أوجالن  القائد  بها  يمر  التي 

عنه.
المشددة  العزلة  إن  بقوله:  كوداي  وأشار 
المفروضة على القائد أوجالن يؤثر على الشعب 
ابني  فقد  العزلة  تشديد  تم  حينما  مثالً  الكردي، 
عائلتي  وتقول  لحياتهما  اخي  أبناء  من  واثنان 
لوال العزلة لكان شبابنا الثالثة هؤالء موجودون 
لي  أتيح  »لو  أوجالن  القائد  ويقول  اآلن،  بيننا 
الفرصة والظروف الستطعت انهاء هذه الحرب 
في غضون أسبوع«، هذه األقوال ليست عابرة 
ففي كردستان وتركيا ال توجد عائلة إال وفقدت 

أن  عليهم  ولهذا  الحرب،  هذه  في  منها  جزءاً 
ويسعون  أوجالن  هللا  عبد  القائد  ألقوال  يهتموا 

لتحقيق غاياته.

رفع العزلة واجب أخالقي ووطني

وبيّن كوداي: نتيجة الحرب ال نفقد حياتنا فحسب 
بل تظهر مشاكل مختلفة وكثيرة أيضاً، استمرار 
من  البالد  على  سلباً  يؤثران  والعزلة  الحرب 
الناحية االقتصادية ومن جميع النواحي األخرى، 
االجتماعية  العالقات  على  سلباً  يؤثر  أنه  كما 
والنفسية أيضاً، فقد وصلت العنصرية اليوم الى 
المجازر،  حدوث  في  وتتسبب  مستواها  أعلى 
وموقف  والحرب  العزلة  هو  ذلك  في  فالسبب 

العدو من القانون له عالقة بالعزلة أيضاً، ولهذا 
وإيجاد  جوانبها  كافة  من  العزلة  مناقشة  يجب 

حلول لها كما يجب التخلي عن قوانين العدو.
أصبحت  إمرالي  قائالً:  حديثه  كوداي  واختتم 
فيها  تطبَّق  حيث  لتركيا  بالنسبة  تجارب  حقل 
العزلة وتُنَشر في عموم البالد، يتم فرض سياسة 
العزلة على الشعب الكردي والقوى الديمقراطية 
والضغوط على حزبنا هي نتاج هذه العزلة، كما 
في  بالسالم  المطالبين  جميع  على  فرضها  يتم 
تركيا، العزلة لها تأثير في أساس انعزالية حزب 
في  الحديث  تم  إذا  ولهذا  الديمقراطي  الشعوب 
فيجب  السالم والديمقراطية واألخّوة  تركيا عن 
عبد هللا  المفكر  عن  العزلة  رفع  شيء  كل  قبل 

أوجالن.

الدولة  أن  إلى  مروان  جاهد  الصحفي  أشار 
الجديدة  االستفزازات  تسعى من وراء  التركية 
الحصول على الضوء األخضر الحتالل مناطق 
بأن  وأكد  سوريا،  وشرق  شمال  من  جديدة 
التركي  الداخل  ترميم  بذلك  يحاول  أردوغان 
المتهالك كما يهدف لمنع إجراء انتخابات مبكرة 

في البالد. 
التركي  الرئيس  هدد  الماضية  القليلة  األيام  في 
الخارجية مولود  رجب طيب أردوغان ووزير 
جاووش أوغلو بشن هجمات جديدة على شمال 
البلبلة والنزوح في  وشرق سوريا، هدفها خلق 

مناطق ومدن شمال وشرق سوريا مرةً أخرى.

غاية أردوغان القضاء عىل 
املرشوع الدميقراطي

لألنباء  هاوار  لوكالة  تحدث  ذاته  السياق  وفي 
التهديدات  فقال:  مروان  جاهد  الصحفي 
والهجمات االحتاللية ألردوغان والدولة التركية 
المحتلة على شمال وشرق سوريا ليست جديدة، 
العربي  بالربيع  ُسمي  ما  بداية  مع  أردوغان 
نكرر  »لن  قال:  أعقبتها  التي  آفا  روج  وثورة 
لن  كردستان،  باشور  في  ارتكبناه  الذي  الخطأ 
بإقامة أي كيان كردي في شمال وشرق  نسمح 
التركية  والدولة  الوقت  ذلك  ومنذ  سوريا«، 
المشروع  على  للقضاء  إمكاناتها  كل  تستخدم 
الديمقراطي في شمال وشرق وسوريا واحتالل 
مرتبطة  األخيرة  تهديداتها  أن  كما  المنطقة، 
بالتحرك الجديد في سوريا ومحيطها، حيث يتم 
السورية،  لألزمة  السياسي  الحل  حول  النقاش 
وهناك بعض المفاوضات بين الواليات المتحدة 
األمريكية وروسيا، والدولة السورية تقوم بإعادة 
يهدد  ما  وهذا  العربي  العالم  مع  عالقاتها  بناء 
األراضي  على  التركي  االحتالل  دولة  وجود 

السورية. 
تقوم  التركية  الدولة  إن  مروان:  وأوضح 
أخرى وقد تكون تل رفعت  باالستفزازات مرةً 
ومنبج هما الهدف القادم للهجمات، الدولة التركية 
إدلب،  في  مسدود  طريق  إلى  وصلت  المحتلة 
سوتشي  في  أردوغان  حال  كان  كيف  ورأينا 
عندما وقف أمام بوتن، وأظهرت الرسالة التي 
هدفاً  تركيا  في  النواب  مجلس  إلى  بايدن  بعثها 
واعتبرتها تهديداً للسلم اإلقليمي، بالنظر إلى ما 
لمنع  التركية من حمالت جديدة  الدولة  به  تقوم 
الحل السياسي المحتمل ومنع انضمام الكرد لها، 
هذه الحمالت معروفة ألنه في عام 2014 جرى 
أجهزة  )مستشار  فيدان  هاكان  فيه  قال  اجتماع 
أشخاص  أربعة  »أرسْل  التركية(:  المخابرات 

واطلْق ثمانية صواريخ واخلْق ذريعة للحرب«، 
تريد الدولة التركية القيام باستفزاز جديد ويمكن 

أن تخدع القوى وتبدأ بهجمة احتاللية جديدة.

احتالل تركيا للمدن السوريّة
 غري رشعي

أوضح مروان أن الهجمات الحالية ستكلف تركيا 
كثيراً، الدولة التركية مهزومة في هذه الحرب منذ 
اآلن، إن كنتم تتذكرون عندما سأل أردوغان في 
خطابه من أجل االنتخابات المحلية في قيصري 
ثمن  كم  تعلمون  »هل  السؤال  هذا  عام 2019 
كل رصاصة؟ لذا نحن نخصص جزءاً كبيراً من 
نقودها  التي  والحرب  سوريا  الحتالل  مواردنا 
الكردية، احتالل باشور كردستان  الحركة  ضد 
احتالل  وأيضاً  باكور،  مدن  وقصف  وإحراق 
شمال وشرق سوريا ودعم آالف المرتزقة فيها 
بالنظر إلى هذه األمور يمكن القول: إنها وصلت 

تفيد  حقيقة  هناك  لكن  ما  حد  إلى  أهدافها  إلى 
أنها طالما هناك هجمات احتاللية تتعلق بالعالم 
فإنه  كردستان،  أو  األوسط  الشرق  في  العربي 

يمكنكم تحقيق انتصار تكتيكي وجزئي.
التكتيكية  االنتصارات  هذه  لكن  مروان:  وتابع 
هزيمتكم  تمنع  أن  تستطيع  ال  الجزئية 
وهناك  شرعية،  غير  قوة  ألنكم  االستراتيجية؛ 
في  تركيا  ستضطر  ضدكم  تقاوم  عديدة  قوى 
التي  المناطق  كافة  من  االنسحاب  إلى  النهاية 
سياساتها  بسبب  كبيراً  ثمناً  وستدفع  احتلتها، 
عزلة  وهناك  قليلة  مواردها  تركيا  االحتاللية، 
كبيرة عليها في الساحة الدولية يريد مسؤولوها 
من خالل الذهاب والمجيء إلى الواليات المتحدة 
تعويضات  على  الحصول  وروسيا  األمريكية 
لن  لكنها  الكرد،  منجزات  والقضاء على  كبيرة 
تحقق انتصاراً في هذا المجال ألن تركيا بالفعل 

انهزمت بالحرب مبكراً.
وأردف مروان بالقول: يبدو أنه استُكملت مراحل 
جديدة من خطة التدمير ويحاول أردوغان إعادة 

إحياء هذه الخطة المدمرة ربما يريد بهذا األمر 
تحقيق المكاسب في السياسة الداخلية ومنع إجراء 
العسكرية على  الهجمات  انتخابات مبكرة، لكن 
شمال وشرق سوريا لن تمنح أردوغان ما يصبو 
إليه في االنتخابات المبكرة، ألننا رأينا هذا في 
لذلك يمكن أن يفكر بحرب  انتخابات اسطنبول 
أو  والموصل  كركوك  احتالل  يريد  ربما  أكبر 
وحتى  رفعت  تل  أو  الرقة  حتى  عيسى  عين 
إمكانية  تحديد  اآلن  الصعب  من  بالطبع  حلب، 
تحقيق هذه الطموحات لكن كل المعطيات تشير 
إلى أن هذا غير ممكن، والموضوع األهم هو أن 
على شعوب شمال وشرق سوريا تعزيز حمايتها 

الذاتية في كل مكان وفي كل المجاالت.

الواليات املتحدة غري ُمقتنعة 
بهجوم جديد

تحصل  لم  التركية  الدولة  إن  مروان:  وبيّن 
وبيان  األمريكية  المتحدة  الواليات  موافقة  على 
البيت األبيض كان واضحاً ورداً على سياسات 
في  أردوغان  أراد  وقد  االحتاللية،  أردوغان 
تصريحٍ له اتهام وحدات حماية الشعب ووحدات 
حماية المرأة بقتل الجنود في إعزاز، وأصدرت 
عالقتهم  نفت  بياناً  الديمقراطية  سوريا  قوات 
بقتل الجنود، وفي بيان البيت األبيض تم التنديد 
بالهجوم لكن لم يتم الحديث عن مرتكبيها، ويفهم 
التركية  الدولة  بها  تقوم  التي  القذرة  الدعاية  أن 
غير مقبولة من قبل الواليات المتحدة األمريكية، 
وقد أعلن بايدن في رسالة له أن تصرفات الدولة 
التركية تعيق الحرب ضد داعش وأنها تعّرض 
بالمدنيين  وتضر  للخطر،  واالستقرار  السلم 
وسياساتها  األمريكية  المتحدة  وبالواليات 

الخارجية. 
واختتم الصحفي جاهد مروان حديثه بالقول: لم 
تقبل الواليات المتحدة األمريكية بهجوم احتاللي 
جديد، أما روسيا التي تمتلك موقعاً مهماً فإنه من 
غير المعروف ما تم مناقشته في سوتشي مؤخراً 
بيّن الرئيسين بوتين وأردوغان، منبج وتل رفعت 
المناطق،  هذه  في  موجودة  وروسيا  مستهدفة 
على  جديد  بهجوم  تسمح  روسيا  أن  أعتقد  وال 
تتبعان  المنطقتين  هاتين  تل رفعت ومنبج؛ ألن 
المناطق؛  هذه  عن  يتخلون  فعندما  لهذا  لحلب، 
تحاول  وتركيا  لألتراك،  حلب  يسلمون  فإنهم 
لكنني ال أعتقد أن ذلك  الموافقة  الحصول على 
سيتحقق، يجب اتخاذ االحتياطات في كل لحظة 
ألنه من المحتمل أن تقوم الدولة التركية بهجوم 

جديد على المنطقة.  
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85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محرر الصفحة - رامان آ  زادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

في ظلِّ حكومِة العدالة والتنمية... قتلُة أطفاِل الكرِد ال ُيحاسبونتجارة اآلثار عبر الشبكة العنكبوتية

»باريس ـ أثينا، والدة اليونان الحديثة«.. في التالزم بين اآلثار والفن

يارس شوحان )خبري آثاري سوري(

 وفّرت مواقع التواصل االجتماعي وخصوصاً 
facebook وTwitter وLinkedin وغيرها 
طريقة سهلة للمهتمين واللصوص أو الُمرّوجين 
وتهريب  مجموعات عمل  إنشاء  األثرية  للقطع 
فيما بينهم، إال أن هذه المجموعات عبر الشبكة، 
الجهد  اآلثار  لتّجار  نفسه  الوقت  في  وفّرت 
يعرضه  أن  يمكن  ما  واالستطالع  البحث  في 
العارضون، وتجدر اإلشارة إلى تقارير المتابعة 
التُحف )األنتيكا(  إلى ارتفاع نسبة تجارة  تشير 

في منطقة الشرق األوسط إلى 23 %.
وعلى عكس جميع مواقع التسوق االفتراضية نجد 
أن السعر على الفيسبوك ُمتاح لجميع المشتركين 
الفيسبوك أصبح  في المجموعات، وبذلك وكأن 
مزاداً علنياً غير رسمي، مع ذكر تفاصيل القطع 
األثرية المراد بيعها، وال تنحصر فقط في إظهار 

فباإلضافة  فقط،  األثرية  القطعة  هذه  ميزات 
للقطعة  يرّوج  الذي  المنشور  ومشاركة  لتفاعل 
األثرية الُمراد بيعها نرى أن المهتمين اآلخرين 
المحادثات  طريق  عن  والشراء  بالبيع  يتجهون 
على  التفاوض  أو  السعر  الخاصة خشية كشف 
سعر أقل، أو السمسرة والرغبة في التعرف على 

بعض الخصوصية لهذه اآلثار.
وفي الحقيقة فإنه وحتى بداية هذا العام 2020 
ال يمكن تحديد مجموعات التواصل التي تعمل 
بدقة،  سوريا  في  اآلثار  تهريب  مجال  في 
يعتمدوا  أن  للمهربين  أيض  الممكن  من  حيث 
صفحات لمجموعات مغلقة للتواصل فيما بينهم 
فيما  للتشبيك  وإنما  العرض  منها  الهدف  وليس 
المتاجرين  من  شبكة  أمام  فإننا  وبذلك  بينهم، 
الرغم  وعلى  عالية،  عمل  دقة  ذات  والمهربين 
هذه  عدد  أن  إلى  تُشير  الدراسات  فإن  ذلك  من 
معظمها  /9٥/ صفحة،  إلى  يصل  المجموعات 
تعمل في التهريب أو الترويج لآلثار في سوريا، 
المفتوح  للبحث  الباحث  استخدام  وبعد  أن  كما 
الفاعلة في هذه  الصفحات  والمالحظات لرصد 

كلمات  يستخدمون  الباحثين  أن  سنجد  العملية، 
كنوز،  )آثار،  وهي:  البحث  لتسهيل  مفتاحية 
إلخ(   .. اآلثار  بعلم  له عالقة  ما  ... وكل  أثرية 
عملية  في  أيضاً  مختلفة  لغات  ويستخدمون 

البحث.
مثلما تهدف عملية المتاجرة باآلثار إلى الكسب 
بين  تقوم  باآلثار  االتّجار  عملية  فإن  السريع 
وتّجار  وسماسرة  ووسطاء  عاديين  مواطنين 
معظمهم يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي 
أسعار  لوائح  مستخدمين  والتهريب،  للترويج 
فيما بينهم، ومتفقين على طرق التوصيل وتقديم 
التهريب من  الضمانات ألمنهم وتنقالتهم، ويتم 
لسوريا،  المجاورة  الدول  حدود  عبر  سوريا 
أساسية  معابر  الدول  هذه  حدود  تُعتبر  حيث 
لتهريب اآلثار، ومنها إلى األسواق العالمية مثل 
االتحاد  ودول  وإسرائيل  العربي  الخليج  دول 
األوربي كألمانيا وبريطانيا التي شهدت أسواقها 

أكبر تجارة للتحف السورية.
وحسب الدراسات واإلحصائيات فإنه ال تقديرات 

رسمية لكمية اآلثار التي تم تهريبها ونهبها من 
تُقدّر  اليونسكو  منظمة  فإن  ذلك  ومع  سورية، 
لالتّجار  خضعت  التي  الثقافية  الممتلكات  أن 
الدخل  تعتبر من مصادر  المشروع والتي  غير 
والعراق  سوريا  من  المنّظم  لإلجرام  الرئيسية 
وحدها بين 7 و 1٥ مليار دوالر سنوياً، وذلك 
من  عديدة  تحذيرات  إصدار  من  الرغم  على 
عام 201٥  في   FBI الفيدرالي  االتحاد  مكتب 
نتيجة  سورية  في  اآلثار  تجارة  انتعاش  حول 
تفاقم الصراع مما أدى إلى بيع اآلثار السورية 

في السوق السوداء األوربية.
أشهر  من  أن  األخيرة  الدراسات  سّجلت  وقد 
خارج  منها  اآلثار  تهريب  تم  التي  المناطق 
سوريا هي: )تدمر، أفاميا، مواقع المدن المنسية 
»سرجيال، البارة، قلعة سمعان«( هذا في الوسط 
والشمال، أما في المنطقة الشرقية ومنطقة وادي 
أوروبوس،  دورا  )ماري،  مواقع  نجد  الفرات 
قلعة  جعبر،  قلعة  الرصافة،  »حلبية«،  زنوبيا 
نجم( هذا عدا عن مئات المواقع األثرية التي تم 

التنقيب فيها بشكٍل سري.

بزعامِة  والتنمية  العدالة  حزب  حكومةُ  اتبعت 
الكرِد  ضد  جماعيّة  إبادٍة  سياسةَ  أردوغان، 
المكثّف.  االستهداِف  من  أطفالهم  تستثِن  ولم 
متعمٍد  وقتٍل  مجازَر  عن  التقاريُر  وتكشُف 
والعدوانيّة،  الحقِد  حجَم  لتؤّكَد  لألطفاِل، 
الجناِة  وتستكمُل أركاُن الجريمِة بعدِم محاسبِة 
الجرائم دون مساءلة، وتتجاوُز  والقتلِة، لتمر 
المجتمِع وإخضاعه  ترويَع  األطفاِل  قتِل  جرائُم 

إلى استهداِف المستقبِل.

عقدان من املجازِر ضّد األطفاِل

في كّلِ مرة تتعرض فيها الدولِة التركيِّة لموقٍف 
الكردّي،  الشعِب  حريِة  نضاِل  بمواجهِة  حرجٍ 
تلجأ إلى سياسِة اإلبادةِ الجماعيِّة ضده. وبعد عام 
200٦ بشكل خاص، انتهجت هذه السياسة ضدَّ 
فئات المجتمع الكردّي بمن فيهم األطفاُل  جميعِ 

والرضُع.
تصريحاُت أردوغان التي أطلقها بعد أحداث آمد 
يلزم،  ما  كلَّ  »سنفعُل  قال:  حين   ،200٦ عام 
طبيعة  كشفت  نساء«،  أو  أطفاالً  كانوا  سواء 
الجرائم والسياسات التي ستتبعها حكومة حزب 
العدالة والتنمية وأردوغان ضد المجتمع الكردّي 

وبشكٍل خاٍص ضدَّ األطفال والنساء الكرد.
اتضحت معالم مجزرة اإلبادة ضد األطفال الكرد 
كايماز،  أوغور  الطفل  مقتل  جريمة  خالل  من 
ظهر  أويتون  ومحمد  أونكول  جيالن  قتِل  وبعد 
جليّاً إلى أّي مدًى يمكن التمادي بالقتِل. وخالل 
هناك،  واألحداث   201٥ عام  جزير  مقاومة 
اُنتهكت جميع األعراِف والقوانين واألخالق، ما 
إلى درجِة ِعداء الدولة التركيّة،  يشير بوضوحٍ 
ممثلةً بحكومِة حزب العدالة والتنمية ضد للشعب 

الكردّي.

العدالة  حزب  وحكومة  التركيّة  الدولة  جرائم 
بعد  مستمرة على مدى 20 سنة، وامتدت يوماً 
باكور كردستان، وكذلك  إلى سائر مناطق  يوم 
وكشُف  وفضُح  األخرى.  كردستان  أجزاء  إلى 
هذه الجرائم سيمّهد لمعرفة ما يجب القيام به ضدَّ 

هذه الدولة والحكومة التي تقتُل األطفال.
في  قُتلت  عاماً  كرديّة عمرها 13  فاطمة طفلة 
وحزب  والتنمية  العدالة  حزب  محاكم  هزخ. 
الحركة القومية حاكمت القتلة بذريعة »االنتماء 
بل  قتلتها  على  بالتغطية  وقامت  التنظيم«  إلى 
وكافأتهم.. أوغور، أنس، ديرن، والت، شيرين، 
فوركان ومؤخراً  فاتح، محمد، جيالن، جميلة، 
سنوات(،  )سبع  أوغلو  مير  ميراج  الطفل  قُتِل 
للشرطة  تابعة  مدّرعة  مركبة  صدمته  والذي 
أثناء  لشرنخ،  التابعة  هزخ  ناحية  في  التركيّة 

قيادته دراجة هوائيّة في 2021/9/2.
ألسباب  الكرد  وشباب  أطفال  قُتل  تركيا  في 
مختلفة وفي جميع الفترات، وأُبعدوا عن أصولهم 
وحاولوا انتهاك كرامتهم. وكان الهجوُم ممنهجاً 
حاولوا خالله ترهيَب المجتمع وتدمير مستقبله. 
هذه  تحّولت  والتنمية  العدالة  حزب  عهد  وفي 

الهجمات إلى محاولِة إلبادة األطفال.
تركيا  بخصوِص  المدنّي  المجتمعِ  لتقارير  وفقاً 
 12( كايماز  أوغور  اغتيل  كردستان،  وباكور 
عاماً( مع أبيه أحمد كايماز في 2004/11/21، 
ومنذ ذلك التاريخ بدأت مرحلة قيام حزب العدالة 
قتلِت  حيث  تركيا،  في  األطفال  بصيِد  والتنمية 
بينهم: جيالن  يقل عن 87٥ طفالً  ما ال  الدولةُ 
أونكول 12 عاماً وجميلة جاكركا )10 أعوام(، 
نهاد قازان )12 عاماً(، وهيلين شن )12عاماً(، 

طاهر  ومحمد  عاماً(،   1٥( إلفان  وبركين 
يراميش )13 عاماً(.

في  أطفال  وثالثة   ،200٦ عام  طفالً   18 قُتِل 
طفالً  و12   ،2008 في  واحد  وطفل   ،2007
في 2009، و14 طفالً في 2010، و31 طفالً 
في 2011، و10 أطفال 2012، و3 أطفال في 
2014. و2٥ طفالً في عام 201٥، وطفٌل واحد 

في 2019 ثالثة أطفال في 2020.

زيادة حاالت قتِل األطفاِل عىل يِد 
الدولِة

قُتل الرضيع ميراي عمره 80 يوماً عام 201٥ 
 80 العمِر  من  البالغ  جده  مع  جزير  مدينة  في 
وباشور  وشرق  آفا  روج  أطفال  وكذلك  عاماً. 
لن  آثاراً  األطفال  هؤالء  قتل  ترك  كردستان... 

تُمحى أبداً من ذاكرةِ اإلنسانيّة.
ولفّت  بيديها،  ابنتها  أشالَء  والدة جيالن جمعت 
أيام.  لعدةِ  الثالجِة  في  وخبأته  الهامد  جسدها 
ضمير  في  جرحاً  فتحتا  وجيالن  جميلة  حادثتا 

اإلنسانيّة لن يلتئم أبداً.
في جولميرك، ما زال صوُت تكّسر عظاِم الطفل 
الذي كسرت الشرطة ذراعه في آذاننا. وال يمكُن 
للمرِء أن ينسى تلك المشاهد التي طاردت فيها 
ضربوهم  ثم  نصيبين،  في  األطفال  الشرطةُ 
ووضعوهم في السيارةِ المدّرعِة وانهالوا عليهم 

بالصفعات.
باكور  في  والتنمية  العدالة  حزب  فاشية  بدأت 
آفا  روج  في  وحشيتها  وواصلت  كردستان 
وباشور كردستان. حزب العدالة والتنمية، الذي 
تحّول إلى نظاٍم تعهد بعدم منح الشعِب الكردّي 
القنابل  لينام فيها بهدوء، يقوم بإلقاء  ليلةً واحدةً 

والمدارس  والسياراِت  والحقوِل  المنازِل  على 
ومالعب األطفال ليالً ونهاراً في باكور وباشور 
وروج آفا كردستان، وينفّذ معظم هذه الهجمات 

بأسلحة ألمانيّة وتركيّة.

الطفل أوغور كامياز؛ قتل بـ 13 
رصاصة

أوغور  الطفل  قُتل  2004/11/21الذي  في 
في  منزله  أمام  بالرصاص  عاماً(   12( كايماز 
ماردين في عام 2004 بإطالق 13 رصاصة، 

يمثل فترة مظلمة تم فيها تجاهل معاقبة القتلة.
وضعت  انتفاضات  انتشرت   200٦ عام  في 
وبدأت  وتركيا،  كردستان  تاريخ  على  بصمتها 
من آمد وانتشرت في باقي المدن. وبهدف قمع 
هذا االنتفاضات فإنَّ نظام حزب العدالة والتنمية 
الفاشي الذي يقول إّن »الكردّي الجيّد هو الكردّي 
الميت« بدأت بحملٍة إلبادةِ الكرد، بعد تصريح 
أردوغان بفعل كلَّ ما يلزم، سواء أكان طفالً او 

امرأة«، واستهدف األطفال بشكل خاص.
ثمانية  آتا  أنس  الطفل  بينهم  أطفال،  سبعة  قتل 
أعوام الذي قتل عندما كان يلعب أمام منزله في 
حقيقة  قاتله،  معاقبة  عدم  أظهر  بعد  وفيما  آمد، 

مجازر أردوغان ضد األطفال.

األطفال الذين يرمون الحجارة

أردوغان في  آنذاك  الوزراء  بعد كلمات رئيس 
التجمع الحاشد في آمد والتي قال فيها »من اآلن 
فصاعداً ال يهمُّ إذا كانوا نساء أو رجال، صغار 
أو كبار« أصدروا قانوناً يمسُح باعتقال األطفال 
رشقوا  الذين  »األطفال  عاماً   12 يبلغون  الذي 
الحجارة« وتّمت محاكمتهم في محاكم العقوبات.

حكوميّة،  غير  منظمة  عشرة  إحدى  أصدرت 
اإلنسان،  لحقوق  التركيّة  المؤسسة  فيها  في  بما 
وغرفة  آمد،  ومكتب  اإلنسان،  حقوق  وجمعية 
أطباء آمد، تقريرا يفيد بأنَّ األطفال في كردستان 
الشرطة،  على  الحجارة  إلقاء  بسبب  يُحاكمون 
وعرفوا لدى العام باسم »األطفال الذي يرمون 
وحتى   200٦ عام  من  واعتباراً  الحجارة«. 
2٥ تموز عام 2010، تّم احتجاز 4000 طفل 
بموجب  عاماً  و18   12 بين  أعمارهم  تتراوح 
القانون. واُحتُِجزوا في السجون لمدة تتراوح بين 

عامين و4 أعوام.

الوحشّية يف سجن بوزانتي

يُحتجز  حيث  أضنة،  في  بوزانتي  سجن  كان 
األطفال الكرد، أحد األماكن التي شهدت أعمال 
األطفال  حياة  حجز  تم  واالغتصاب.  التعذيب 
في نموذج )م( في سجن بوزانتي، ومن هؤالء 
في  اعتقل  عاماً(   1٦( سرتكال،  فريد  األطفال 
2008/2/22 في ديلوك باعتباره من »األطفال 
بعد  السجن  وأُودع  الحجارة«  يرمون  الذين 
تحقيق مطّوٍل.  ووصف فريد سرتكال تجربته 
أّي  يرها  لم  بأنّها »وحشيّة  بوزانتيي  في سجن 
طفل من قبل«. وتحدث سرتكال عن االضطهاد 
ضد  الممنهج  واالغتصاِب  والتحرِش  الشديد 
األطفال في سجن بوزانتي، وقال في ذلك: »في 
ذلك السجن رأينا ظلماً يشبه ظلَم سجن آمد الذي 

سمعنا عنه منذ سنواٍت طويلٍة«.
الدولة  حاكمت  لألطفال،  بوزانتي  سجن  في 
المتهمين  السجن  وموظفي  مسؤولي  من   20
ثم  ومن  أطفال،  أربعة  واغتصاب  بالتحرش 
تّمت التغطية على جرائمهم، كما تم تغريم أهالي 
ليرة  ألف  مليون و270  مجموعه  بما  الضحايا 
شّجعت  المغتصبين،  معاقبة  من  وبدالً  تركية. 

الدولة على اغتصاب األطفال.
كشف تقرير منظمة حقوق اإلنسان الذي تناول 
ومعاقبة  ومحاكمة  وتوقيف  اعتقال  موضوع 
األطفال في أضنة حتى عام 2008، عن وجود 
ما مجموعه 278 طفالً في سجن بوزانتيي في 
أضنة خالل عام واحد، بينهم 71 طفالً محتجزاً 

في دعاوي سياسية و207 في دعاوي جنائية.

ربوسيك؛ مجزرة األطفال الكربى

في 2011/12/28، وقعت أكبر مجزرة لألطفال 
روبوسكي.  في  والتنمية  العدالة  حزب  يد  على 
قصفِت الطائراُت الحربيّة التركيّة 17 طفالً من 
وصور  العالِم.  أنظاِر  أمام  واألقارب  األشقاء 
ظهوِر  على  وضعت  التي  األطفال  جثامين 
تمت  التاريخ.  ذاكرة  في  ُحفظت  األحصنة، 
إحالة القضية إلى القضاء العسكري، الذي قرر 
في 2014/1/7 إغالق ملف التحقيق، والتستر 
عقوبٍة  أّي  تُفرض  لم  اليوم  وحتى  القتلة،  على 
أهالي  ضد  اإلرهاب  يتوقف  ولم  القتلة،  على 
وأزيل  الوحشيّة،  لهذه  تصدّوا  الذي  روبوسكي 

النصب التذكارّي للمجزرة.
اعتبرها  والتي  كردستان،  في  األطفال  مجازر 
عادية،  وقضايا  دعاوي  والتنمية  العدالة  حزب 
سرعان ما امتدت وانتشرت في المدن التركيّة. 
خالل  الشرطة  برصاص  إلفان  بركين  وقُتلت 
من  واحدة  وهي   ،2013 عام  غازي  انتفاضة 
ولقيت  تركيا،  في  ديمقراطيّة  االنتفاضات  أكثر 

نفس مصير أطفال كردستان.

مقتل 76 طفالً عىل األقل يف 
»خطة اإلبادة«

حزب  ينتهجها  التي  الجماعيّة  اإلبادة  سياسة 
والتي تصاعدت  والتنمية ضد األطفال،  العدالة 
وتصاعدت  تفاقمت   ،2010 عام  من  اعتباراً 
عام  اإلبادة«  »خطة  إعالن  منذ  أكبر  بشكل 

.2014

قتلت شرطة حزب العدالة والتنمية ما مجموعه 
آرين  الرضيعة  بينهم  كردستان،  في  طفالً   7٦
حضِن  في  وهي  قُتلت  التي  أشهر  الـ٦  ذات 
في  الذاتيّة  اإلدارة  مقاومة  أثناء  وذلك  والدتها. 

مدينة جزير.

قتل  فقد  السجالِت،  في  تُوثّق  لم  الجرائم  بعض 
 ،2019/10/9 في  نصيبين  مدينة  في  طفٌل 
هجمات  أثناء  بينار  جيالن  في  قُتل طفالن  كما 
وقُتل  آفا.  روج  على  والتنمية  العدالة  سلطاِت 
الـ  السنواِت  في  واألمهات  اآلباء  من  اآلالف 
أيتاماً.  األطفال  آالَف  تاركين  الماضية،   17
في  توثيقه  يمكن  ما  الوحشيّة  وتجاوزِت 
جهة  من  التقارير.  أو  واإلحصائيات  السجالِت 
العدالة والتنمية، عداءه لألطفال  يواصل حزب 
دون توقٍف، واستغلَّ فرصةَ انتشار وباء كورونا 
وتركيا.  كردستان  في  الفاشية  حملته  لتصعيِد 
وأطلقِت الشرطةُ في نصيبين الناَر على أطفاٍل 
كانوا يلعبون خارج منازلهم وأرعبوا طفالً من 
ذوي االحتياجات الخاصة عمره خمس سنوات، 
الطفِل  على  الناَر  الشرطةُ  أطلقِت  أضنة  وفي 
السورّي علي حمدان. واألمثلة كثيرة في إطار 

سياسة الحرب ضد األطفال.

مكافأة قتلة األطفال

برصاص  حياتهم  فقدوا  الذين  األطفاِل  قتلةَ  إّن 
الجنود والشرطة والجندرمة وحراس السجون، 
هم بال شّكٍ من أعضاِء حزِب العدالِة والتنميِة. 
وفي دعاوي قتِل األطفال حتى اآلن لم يُعثر على 
العقاِب.  من  باإلفالِت  مكافأتهم  وتّمت  القتلة!، 
وخالل حكم حزب العدالة والتنمية الذي استمر 
الحياة.  في  األطفال  حق  انتهاك  تم  عاماً،   19

ومن األمثلة:
محاكمة  بعد  كايماز  أوغور  قتلة  تبرئة  تّمت   -

استمرت أكثر من 10 سنوات.
وأنا  بالمهمِة  كلفوني  آتا »لقد  أنيس  قاتل  قال  ــ 

نفذتها« وأفلت من العقوبة.
- تم إغالُق قضية مقتل 17 طفالً في روبوسكي.
لم يتم تقديم قتلة ديرن باسان الذي قتل بمدّرعِة 

الشرطِة للمحاكمة، ولم تتم مقاضاته أبداً.
سحقتهم  الذين  وفوركان  فاتح  الطفلين  قتلة 
مدرعات الشرطة بينما كانوا نائمين في منزلهم 

في ناحية سلوبي في شرنخ، ال زالوا على رأس 
عملهم لدى الدولة.

فاطمة  قُتلت  قليلة.  أمثلة  مجرد  أعاله  ورد  ما 
التابعة  هزخ  ناحية  في  عاماً(   13( أرسالن 
أقوال  اعتماد  تم  التحقيق،  أثناء  لكن  لشرنخ، 
في  »عضوة  واعتبروها  مجهولين  شهود 

التنظيم« ولم يتم تسجيل أي دعوى.
في شرنخ التي تعتبُر من المدِن التي تشهدُ تصاعدَ 
حاالِت قتل األطفاِل في فترة حكِم حزب العدالة 
ميرأوغلو  ميراج  الطفُل  مؤخراً  قُتِل  والتنمية. 
دهساً بمدّرعِة الشرطِة، عندما كان يقود دراجته 
أمام المنزل. وفي تقريِر شرطِة المروِر، وبدالً 

من معاقبِة الشرطِة، أُلقي اللوم على ميراج.
قتلة  بحماية  أخرى  الدولة مرة  قامت  وكالعادة، 
األطفال الكرد وقررت أنَّ المذنبين هم األطفاُل 

المقتولين.

املدرعات ومجازر األطفال

دهساً  قتلوا  الذين  األطفال  أعداد  حصيلة 
في  يلعبون  كانوا  عندما  المدرعة  بالسيارات 
شوارع كردستان، قتل طفالن عام 2018 وطفل 
عام 2019 وطفالن عام 2020 و4 أطفال منذ 
10 أيلول عام 2021. وبدالً من معاقبة الشرطة 
الذين قتلوا األطفال، تّمت مكافأتهم وحمايتهم من 

العقاب.

سجن نحو ثالثة آالف طفل

عدا األطفال الذين قُتلوا بينما كان بعضهم يلعب 
وبعضهم  الماشية  يرعى  واآلخر  الشارع،  في 
كان ذاهباً لشراء الخبز. فإنَّ أعداد األطفال الذين 
في  السجون  في  أحياٌء  وهم  الحياةِ  من  ُحرموا 

تزايٍد مستمٍر.  
طفل  آالف   3 يوجد  العدل،  وزارة  وبحسب 
التي  تركيا  داخل  السجوِن  في  رضيعاً  و780 
تحّولت إلى سجٍن مفتوح. وهم يكافحون إلطالِق 
خلف  اآلن  األطفال  مئاُت  يُحتجُز  سراحهم. 
اللعِب بحرية في  من  القضبان مع أمهاتهم بدالً 
الدم،  بسرطان  المصابين  عن  وعدا  الحدائق. 
العالجِ  من حق  المرضى  األطفال  مئاُت  يُحرُم 
فإنَّ  السجون،  خارج  أنّهم  ورغم  السجن.  في 
السجن  في  والديهم  يقبُع  الذين  األطفال  آالف 

يعانون من أوضاعٍ قاسيٍة بالخارج.

أطفاٌل رضٌع بال أسامء يف السجون

العمر  من  البالغ  وطفلها  أم  على  القبض  أُلقي 
عامين  العمر  من  البالغة  وابنتها  أيام  عشرة 
إلى السجن في 17 حزيران في إطار  وأرسلتا 
احتجز  آمد.  في  العام  االدعاء  أجراه  تحقيق 
الرضيع الذي لم يفتح عينيه بعد وال يحمل اسماً، 
مع والدته وشقيقته البالغة من العمر عامين في 
الذي وصل  المدى  أيضاً  يوضح  وهذا  زنزانة. 

إليه انتهاك حقوق األطفال في تركيا.
وكالة هاوار

في  ومحورية،  غريبة  بمكانة  اليونان  تتمتّع 
فهي،  األوروبي.  المخيال  داخل  نفسه،  الوقت 
من ناحيٍة أولى، الجزء األبعد أو األضعف من 
أوروبا، كما أظهرت ذلك األزمات االقتصادية 
البلد وتعامل األوروبيين معها؛ بل  التي عرفها 
هي بداية »الشرق«، وهي بلد ليس أوروبياً إال 

على أوراق االتحاد األوروبي.
لكن، من ناحية ثانية، يظهر البلد بوصفه األرض 
الغربية  الحضارة  جذور  منها  تفّرعت  التي 
ومنتجاتها من فكر وفنون وعلوم وتنوير وفلسفة 
أنتجها  التي  الصورة  هي  هذه  شعر.  وحتى 
الثامن عشر،  القرن  نهايات  منذ  الرومانسيون، 
للحضارة  اإلغريقية  األصول  إلى  العودة  حول 
قائمة  تزال  ال  التي  الصورة  وهي  األوروبية، 
ونيتشه  الرومانسيين  منذ  إنها  بل  اليوم،  حتى 
الغربيين،  عموم  بين  وتقبُّالً  رسوخاً  زادت 
سرديةُ  تُبنى  الذي  »العدّو«  أن  خصوصاً 
»اليونان األوروبية« على أساس الخصام معه، 
عام  مائتا  اآلن  تمّر  الذي  العثمانية،  الدولة  هو 

على انفصال اليونان عنها.
في  اليونان  تعرفها  التي  الخاصة  المنزلة  هذه 
هي  والمعاصرة  الحديثة  األوروبية  السرديات 
موضوع معرض »باريس ـ أثينا: والدة اليونان 
في  افتُتح  الذي   »1919 ـ   1٦7٥ الحديثة، 
متحف »اللوفر« بباريس في الثالثين من أيلول/ 
من  السابع  حتى  ويستمّر  الماضي،  سبتمبر 
شباط/ فبراير 2022. يسعى المعرض، بحسب 
منّظميه، إلى اإلضاءة على »الروابط التي تجمع 
اليونان والثقافة األوروبية، وال سيما من خالل 
تتبّع خيط العالقات التي تجمع باريس وأثينا«. 

يربط بني االكتشافات األثرية يف 
القرن 19 وتطّور الفنون الجميلة

ف  تعرُّ مع  الحديث،  العصر  في  بدأت،  روابُط 
ُسفراء ومبعوثين أوروبيين إلى اليونان وهم في 
طريقهم إلى الباب العالي، حيث كان البلد جزءاً 

»اللوفر«  حماسة  ورغم  العثمانية.  الدولة  من 
الـ 17 والـ 18،  القرنين  اليونان منذ  ألوروبية 
األوروبية  القوى  قيام  لزّواره  المعرض  يشرح 
حكومة  ضد  استقالل  حرب  وتمويل  بدعم 
ـ  إسالمي  تأثير  من  البلد  ليخرج  إسطنبول، 
شرقي ويصيَر تحت نفوذ ألماني فرنسي بحلول 

منتصف القرن التاسع عشر. 
عاصمة،  إلى  أثينا  تحّول  من  فقط  أعوام  وبعد 
في  للبحث  مراكز  وألمانيا  فرنسا  فيها  ستقيم 
اآلثار، وهو ما سيفتح الباب على مرحلة جديدة 
بها،  خاصاً  إغريقياً  تاريخاً  أوروبا  فيها  ستبني 
والتحف  التاريخية  المواقع  مئات  اكتشاف  مع 

الفنية واآلثار.
أّول  يكون  أن  لنفسه  »اللوفر«  معرض  يريد 
االكتشافات  هذه  بين  حلقة وصل  يعقد  معرض 
األركيولوجية من ناحية، ووالدة الدولة اليونانية 
تطّور  إلى  إضافة  ثانية،  ناحية  من  وتطّورها 
االكتشافات  هذه  رافق  الذي  البصرية  الفنون 
المتحف  يُتيح  الغَرض،  ولهذا  ثالثة،  ناحية  من 
ولقًى  وبقايا  المواد من قطع  الباريسي عشرات 
التي  وصور،  وتماثيل  لوحات  ومن  أثرية، 
السياسية  التجربة  من  بمراحل  ربطها  يجري 

التي عاشها البلد حتى عام 1919.
تُقام على هامش المعرض عدّة ندوات، من بينها 
تناولت العالقة بين الكاتب الفرنسي شاتوبريان 
واليونان، فيما أقيمت في التاسع والعشرين من 
الشهر المنصرم ندوة حول والدة األدب القومي 

اليوناني.
كردّة  أتى  التصّوف  أّن  الباحثين  بعض  يرى 
فعل على احتكار المؤّسسة الفقهية الرسمية في 
تنظيرات  هيمنت  حيث  الهجري،  الثالث  القرن 
اعتزال  السلطة، فعَكس  بدعم من  الكالم  علماء 
خالل  من  االحتجاج  من  نوعاً  المتصّوفة 
خالصاً  وتبنّيهم  العامة،  الحياة  من  انسحابهم 

فردياً.
ال يمكن اإلمساك بحقيقة ثابتة حول نشأته، فقد 
تعدّدت التفسيرات حول رؤية المتصّوفة للنظام 
االجتماعي والسياسي وعدم انخراطهم فيه، لكن 

اختالف  على  للمريدين  جاذبةً  ظلّت  فلسفتهم 
الكاتب  ومنهم  للباحثين؛  وكذلك  طرائقهم، 
البريطاني جون بالدوك الذي ألّف كتابه »جوهر 

الصوفيّة« عام 2004.

انُتقد الصوفيون بسبب تأويلهم 
املختلف للعالقة مع الخالق

تشير المترجمة إلى أن بالدوك بدأ حياته رّساماً 
اللوفر«  »مدرسة  في  الفن  لتاريخ  ومدّرساً 
التعليم  مهنة  ترك  لكنه  لندن،  في  ثم  الباريسية، 
استكشافه  استكمال  أجل  من  المطاف  نهاية  في 
العالم؛  في  الدينية  والتقاليد  الرمزية  الجوانب 
الرومي«  »جوهر  مثل  مؤلّفات  وضع  حيث 

و«مبادئ المسيحية« وغيرهما.
يقف المؤلّف عند محّطات أساسية في حياة النبي 
خاطبه  التي  »اقرأ«  كلمة  مقدّمتها  وفي  محمد، 
بها جبريل في أثناء خلوته في غار حراء وتُعدّ 
»كلمة  الرسول  قرأ  حيث  اإلسالم،  بنشر  إيذاناً 
الليلة بعد أن نزل القرآن كلّه إلى  هللا« في تلك 
دانر  فيكتور  األميركي  بالباحث  قلبه، مستشهداً 
بأّن الصور المرتبطة بالقلب لها أهمية خاصة، 

باسم  غالباً  إليها  يُشار  الصوفية  الطرق  ألن 
أيضاً  الصوفيون  يتحدّث  كما  القلب«،  »طريق 
عن »صقل القلب« من خالل تذّكر أو ذكر هللا.

أّما حول تأويل الصوفية للقرآن، فيوّضح بالدوك 
الواردة  لآلية  روحياً  تفسيراً  تبنّى  الرومي  بأّن 
في »سورة البقرة«، التي تقول: »إِْذ َجعَْلنَا اْلبَْيَت 
إِْبَراِهيَم  قَاِم  مَّ ِمن  َواتَِّخذُوا  َوأَْمنًا  لِّلنَّاِس  َمثَابَةً 
َرا  ُمَصلًّى َوَعِهْدنَا إِلَٰى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل أَن َطّهِ
السُُّجوِد«،  كَّعِ  َوالرُّ َواْلعَاِكِفيَن  ِللطَّائِِفيَن  بَْيتَِي 
حيث يقّر التفسير الحرفي، لكنه يضيف أن البيت 
يحيل إلى عالم الصوفيّين الداخلي الذين يطلبون 
واإلغراءات  الرغبات  من  يطّهره  أن  هللا  من 
التواصل معه  يمكن  الدنيوية حتى يصبح مالذاً 

في سالم وأمن.
ويلفت إلى أّن علماء الفقه اهتّموا بالشريعة بما 
مال  فيما  للمسلمين،  وتكليف  تعليمات  من  فيها 
الصوفيّون إلى المسار الداخلي )الطريق(، ولم 
غرار  على  متجانسة  هياكل  إنشاء  إلى  يميلوا 
ما  األهم،  هو  إليهم  بالنسبة  فالجوهر  الفقهاء؛ 
عّزز االنتقادات لهم مع تقديمهم لتأويالت مختلفة 
في تواصلهم مع الذات اإللهية وطقوسهم الناشئة 

عنها.

حققت أطروحات التصوف غايتها 
يف الرد عىل انتقاد السلطة الدينية

من  بدءاً  الصوفية  األدبيات  بالدوك  يستعرض 
كتاب »اللمع في التصوف« ألبي نصر السراج 
أقدم  يُعدّ  الذي  الميالدي،  العاشر  القرن  في 
المراجع التي وصلت إلينا، وتوالت بعده مؤلّفات 
مثل »قوت القلوب في معاملة المحبوب« ألبي 
طالب المكي، و«الرسالة القشيرية« ألبي القاسم 
الصوفية  الطرق  ظهرت  كذلك  النيسابوري، 
والمولوية  الشاذلية  مثل  قصيرة  بفترة  ذلك  بعد 

والنقشبندية.
بفرضية  تبدأ  التي  فيها،  الرموز  أيضاً  ويحلل 
له  الخارجي(  )الواقع  الرمزي  الكائن  أن 
اتخذت  والتي  الداخلي(،  )الواقع  ضمني  معنى 
كـ«القطرة  األدبيات  تلك  في  مهّمة  تشبيهات 
و«العاشق  المحبوب«،  و«نبيذ  والمحيط«، 
من  المأخوذ  وليلى«  و«المجنون  والمعشوق«، 
تجّسد  األخيرة  باتت  حيث  وليلى،  قيس  قصة 
سّرِ  على  يدّل  الذي  المسار  للصوفيين  رمزياً 

الجوهر اإللهي.
جوهر  فهم  بالدوك  يحاول  األخير،  الفصل  في 
أبرز  بعض  لِسير  تتبّعه  خالل  من  الصوفية 
شخصياتها وما تركوه من فلسفة ال تزال حاضرة 
إلى اليوم في الثقافة اإلسالمية، كما عبّرت عن 
الشهير  دعائها  في  العدوية  رابعة  منها  جانب 
»اللهم اجعل الجنة ألحبائك، والنار ألعدائك. أّما 
أنا فحسبي أنت«، وأبو القاسم الجنيد الذي قال: 
»التصّوف أن تموت عن نفسك، وتحيا بربّك«.

معظم  أّن  إلى  الخاتمة،  في  المؤلّف،  ينبّه 
الكتابات التي أوردها حين محاولة تفسير تعاليم 
الصوفيين الباطنية بلغة ظاهرية يمكن فهمها من 
الطروحات  بالموضوع، وأّن هذه  الملّمين  غير 
حقّقت غايتها في الردّ على السلطة الدينية التي 
وصفتهم بالهرطقة، حيث اعتُِرف بالصوفية ولم 

تعدّ ثمة حاجة لمزيد من الكتابات إلثباتها.

طالب الرفاعي شخصية العام الثقافية
األديب  العربية  الثقافة  عاصمة  الشارقة  إمارة  اختارت 
لمعرض  الثقافية  العام  شخصية  الرفاعي  طالب  الكويتي 
 ،2021 لعام  الجديدة  دورته  في  للكتّاب  الدولي  الشارقة 
نظير ما قدمه من منجز روائي وقصصي، وجهود ثقافية 
مسابقة  بتأسيس  الرفاعي  األديب  توجها  وعربية  محلية 
الملتقى للقصة العربية على مستوى الوطن العربي، وهي 
وتنشيط  المنافس  حضورها  العربية  للقصة  أعادت  فعالية 
الرفاعي  طالب  األديب  العريق.  الفن  لهذا  النقدي  التناول 

أثرت  ثقافية  بعالقات  يتمتع  األدبي  حضوره  جانب  إلى 
وعالمية  عربية  ثقافية  بأسماء  بالكويت  الثقافية  الساحة 
الساحة  أثرى  كما  ومحاضرين،  ضيوفاً  الكويت  زاروا 
تليق  أعمااًل  قدموا  كويتية  ثقافية  بأسماء  والدولية  العربية 
بمكانة الكويت، ويضم منجزه األدبي قضايا المجتمع على 
والروائية  القصصية  أعماله  في  فتجد  مستوياته،  اختالف 
حكايات البيت، الشارع، العمل، الجامعة وغيرها. فجغرافيا 
اآلني،  السرد  عند  تتوقف  ال  الرفاعي  طالب  لدى  القص 

من  يستعيدها  عبر شخصيات  المكان  ذاكرة  يستعيد  وإنما 
معينة،  إشكالية  تعاني  واقعية  شخصيات  أو  الماضي، 
المطلع على  إن  إطار نظرة واحدة.  المجتمع تحت  حيّدها 
أدب الرفاعي، لن يستوحش اللغة الروائية، ولن يحتاج إلى 
قراءة مقعرة مجهدة، وإنما إلى منظار لألفكار التي تختبئ 

بين ظالل الكلمات.
وكاالت
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الزراعة الشتوية خيرات ومعاناة تتجدد كل عام

 تشكيل اتحاد الكادحين في شمال وشرق سوريا وانتخاب رئاسته المشتركة

اليمن: إيقاف 54 شركة صرافة بعد 
االنهيار الكبير للعملة

عمليات تنظيف بحيرة 
وان مدمرة

الثقة.. سالح األهل في مواجهة مخاطر اإلنترنت على األطفال

الواسطة.. وسيلة وصول الشخصيات غير الُكفؤة للمناصب الحكومية

تل  مزارعو  يَِعد  ـ  المحمود  مثنى  كوجر/  تل 
الزراعة  العدة، من أجل مباشرة موسم  كوجر 
الشتوية، والبدء بحرث األراضي وتأمين البذار 
تعود  أخرى  جهة  ومن  بالخير  مستبشرين 
معاناة كل عام، حيث ارتفاع األسعار وصعوبة 

إتمام اللوازم األساسية والتجهيزات الالزمة. 

هذا  مثل  في  عام  كل  من  العادة  هي  وكما  يبدأ 
التوقيت، أبناء بلدة تل كوجر في حرث أراضيهم 
استعداداً لموسم الزراعة الشتوي، الموسم الذي 
يترافق مع بعض الصعوبات التي تتجدد سنوياً، 
الذي يعتمد  مع انطالق الموسم الزراعي األهم 

عليه الغالبية العظمى من سكان المنطقة.

البذار قليل... أوىل املعاناة

تعاني المنطقة بشكٍل عام من قلة في بذار القمح 
هذا  سبب  ويعود  والكمون،  والعدس  والشعير 
له  تعرضت  الذي  الجفاف  موسم  الى  النقص 
البذار  من  ما جعل  الماضي،  العام  في  المنطقة 
جاسم  الفالح  يقول  حيث  المنال،  صعبة  مادة 
الجسام أن لجنة الزراعة تؤمن البذار وفقاً للخطة 
الالزم،  البذار  من   %٦0 يعادل  ما  الزراعية 
عملية  تنسيق  بهدف  الخطة  هذه  وضعت  وقد 
الزراعة، حيث تؤمن لجنة الزراعة بذاراً يكفي 

لزراعة ٦0% من إجمالي البذار ألرض الفالح، 
توزيعها  يتم  التي  الكميات  إن  الجسام:  يضيف 
كي  للسوق  نتوجه  يجعلنا  ما  هذا  جداً،  قليلة 
البذار، ما ونتعرض الحتكار  نكمل حاجتنا من 
التجار للبذار وتالعبهم وتحكمهم باألسعار نظراً 
لمعرفة حاجة الفالح وضيق الوقت لديه، حيث 
ارتفع  مهما  البذار  ثمن  دفع  على  ُمجبراً  يكون 
ما وفره من شراء  دفع  قد  بذلك  ليكون  السعر، 

القمح من لجان الزراعة بجيوب التجار«.

أصحاب الجرارات وحجة الوقود

يتعرض الفالح على حد قول مصطفى المطلق 

االبتزاز من  إلى  الجفال  وهو أحد فالحي قرية 
بزيادة  يقومون  الذين  الجرارات،  اصحاب  قبل 
أجرة حرث األراضي سنوياً، وكما العادة الحجة 
المازوت  مادة  توفر  عدم  هي  لديهم  الوحيدة 
لهم مخصصات من  أن  أسعاره، رغم  وارتفاع 
قبل لجنة المحروقات التابعة لإلدارة الذاتية لكن 
ويضيف  تكفي،  ال  المخصصات  أن  يتذرعون 
أصحاب الجرارات، أن مواد أخرى قد ارتفعت 
أسعارها مثل زيت المحركات وقطع الغيار وما 
الفالح  هو  هنا  الوحيد  المتضرر  ويبقى  شابه، 
وقع  حتى  البذار  مسألة  من  ينتهي  كاد  ما  الذي 
في شرك أصحاب الجرارات وطمعهم الذي ال 

ينتهي.

نصف املساحة

في إطار إيجاد الحلول لكل المشاكل التي ترافق 
إيجاد  الفالح  يحاول  الشتوي  الزراعي  الموسم 
علي  أخبرنا  كما  لديهم  الحل  ويتمثل  الحلول، 
إنقاص  في  سفانة،  قرية  فالحي  أحد  العكلة 
منهم  محاولة  في  زراعتها  يتم  التي  المساحة 
لسد العجز في البذار ومصروف حرث األرض 
ضروريات  من  ضرورة  يشكل  الذي  والسماد 

الزراعة.
حلول  عن  بحثاً  معاناته  في  يستمر  الفالح  إذاً 

ترافق  التي  الهموم  هذه  كل  كاهله  عن  تزيل 
كل موسم زراعي سواء كان موسم الصيف أو 

الشتاء، متأمالً حلوالً ناجعة ومواسم وافرة تريح 
كاهله المثقل بالكثير من المعاناة.

اختُتمت أعمال المؤتمر األول التحاد الكادحين 
على  بالمصادقة  سوريا  وشرق  شمال  في 
الرئاسة  وانتخاب  العام،  لالتحاد  داخلي  نظام 

المشتركة.

وعقدوا اتحادات الكادحين في مدن شمال وشرق 
سوريا صباح يوم السبت، مؤتمرهم األول، في 
قاعة سردم الثقافية بمدينة الحسكة شمال وشرق 
سوريا، بمشاركة أكثر من ٥00 مندوب وممثل 
عن اتحادات الكادحين المدن، إلى جانب ممثلين 

عن اإلدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني.
المجتمع  حركة  من  برعاية  المؤتمر  وجاء 
الديمقراطي TEV DEM، في مسعى للتوصل 
وشرق  شمال  في  للكادحين  عام  اتحاد  إلى 

سوريا، وتحصيل حقوقهم وحمايتها.
الداخلي  النظام  على  المصادقة  المؤتمر  وتخلل 

أكثر من ساعتين متواصلتين  العام لالتحاد بعد 
وأهدافه  االتحاد  تعريف  على  النقاشات  من 

وواجباته ومهامه.
وبحسب النظام الداخلي المصادق عليه، فقد خرج 
المؤتمرون بتعريف لالتحاد وأنه يتألف من كل 
العمال الموسميين، والمهنيين والموظفين، وهو 
إلى  يهدف  مستقل  واجتماعي  ديمقراطي  اتحاد 
تنظيم وحماية األشخاص الذين يعملون ويبذلون 
ديمقراطياً،  نضاالً  أجلهم  من  ويناضل  الجهد 
له،  وهدفاً  أساساً  االجتماعي  الجهد  من  ويتخذ 
وينظم نفسه وفق العقد االجتماعي لشمال شرق 

وسوريا، ويتخذ عقده وقوانينه مرجعاً له.
وبحسب النظام الداخلي، فإن االتحاد ينظم نفسه 
الديمقراطية والقيم  المبادئ  على أسس ومفاهيم 
العليا للعمل، والعمال والكادحين الذين هم القوى 
األساسية في نظام المجتمع المدني الديمقراطي، 
الديمقراطية،  مفاهيم  حسب  دورهم  ويؤدون 

واإليكولوجية، وحرية المرأة.
والحرية  األساسية  الحقوق  مبدأ  من  ويتخذ 
العقد  وفق  والعمال  العمل  وقوانين  والكونية 
الديمقراطية  سوريا  وشرق  لشمال  االجتماعي 
الدولية  االتفاقات  جميع  ويأخذ  له،  أساساً 
االعتبار،  بعين  الكادحين  بخصوص  واإلقليمية 
عمل  فرص  إيجاد  على  إمكاناته  حسب  ويقوم 
دائمة وتحسين المستوى المعيشي عبر التنسيق 

مع المؤسسات المختصة لتحقيق ذلك.
وال يميز االتحاد وال يفرق بأي شكل من األشكال 
والجنسية،  والعقائدية،  الدينية،  االختالفات  بين 
والفكرية، والمذهبية، والقومية، واللغوية ويقف 
الرجل  بين  المساواة  ويعتمد  التفرقة،  هذه  ضد 
والمرأة ويطبقها في الحياة العملية، وبناء مجتمع 
مدني ديمقراطي وأخالقي، ويناضل لكي يطور 

ويحقق العدالة االجتماعية والديمقراطية.
في  ومسؤوليات  واجبات  عاتقه  على  ويتحّمل 
للعمال  الحماية  تأمين  من  تبدأ  الداخلي،  النظام 
المهنية  األمراض  أمام  الالزمة  التدابير  ويتخذ 
وحوادث العمل كما توضح العالقة بين العامل/ ة 
وصاحب العمل، وحل مشاكل العمال بالتواصل 
مع الجهات المختصة، وتنظيم وتطوير عالقات 

االتحاد والمساندة.
العمال  وحقوق  مصالح  إدارة  ويتحّمل  كما 
وينسق  وثقافية  واقتصادية  اجتماعية  أعماالً 

تقبل  التي  واإلقليمية  الدولية  المنظمات  مع 
مبادئ اتحاد الكادحين وتتواصل معهم، وتأمين 
تنظيم  لتبني  المطلوبة  واالحتياجات  المتطلبات 

االتحاد وتسيير أمور العمل.
األخيرة،  مرحلته  في  المؤتمر  أعمال  وتخلل 
شمال  في  الكادحين  التحاد  الرئاسة  انتخاب 
كل  فيها  فاز  التصويت،  عبر  سوريا  وشرق 
بالموافقة  شرا،  وشيرو  عساف  حنيفة  من 
ثمانية أشخاص  أكثر من  بعد ترشح  باإلجماع، 

من المشاركين.
واختتمت أعمال المؤتمر بأداء الرئاسة المشتركة 
التحاد الكادحين في شمال وشرق سوريا القََسم، 
النظام  حسب  إليهما  المسندة  المهام  تأدية  على 

الداخلي لالتحاد.
وكالة هاوار

في إطار معالجة الواقع االقتصادي الصعب في 
البالد، ووقف االنهيار الكبير للعملة المحلية، 

أعلن البنك المركزي اليمني، إيقاف أربعٍ 
وخمسين شركةً ومحلَّ 
صرافٍة عن العمل في 

مدينة عدن جنوبي البالد، 
وسحب تراخيص مزاولة 

العمل منها، وذلك لعدم 
التزامها بقانون تنظيم أعمال 

الصرافة وتعليمات البنك.
البنك المركزي بعدن، 

أوضح في بيان، أنّه سيتم 
إحالة تلك الشركات إلى 

الجهات المختصة األمنية 
والقضائية، الستكمال عملية 

تنفيذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة بحقها، بناًء على 

قرار صارد من البنك 
المركزي.

كما شدد البنك في بيانه، 
على ضرورة االلتزام بكافة 

التعليمات المنظمة ألنشطة الصرافة، وتجنب 
األعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة 
في سعر الصرف، واإلضرار بحالة االستقرار 

بالسوق المحلية، وفق تعبير البيان.
وتأتي إجراءات البنك المركزي، تجاه شركات 
الصرافة في محاولة منه لوقف االنهيار الكبير 
للريال اليمنّي، الذي وصل 
إلى أدنى مستوى له على 

اإلطالق، واقترب من سعر 
ألف وأربعمئة لاير للدوالر 

الواحد، وسط موجة من 
الغالء واالرتفاع الكبير 

ألسعار السلع الغذائية في 
عدن ومحافظات الجنوب.

وبحسب مراقبين للشأن 
اليمنّي، فإّن التطورات 

العسكرية المتسارعة 
بالبالد، ال سيما في محافظة 

مأرب، إضافةً لغياب 
الحلول السياسية على المدى 
القريب، أدت إلى انخفاٍض 
غيِر مسبوٍق لسعر صرف 

الريال.
وكاالت

على  بحيرة وان موضوعاً  قاع  تنظيف  أصبح 
إن  البيئة:  ُحماة  يقول  حيث  النقاش،  طاولة 
وهذا  خاطئة،  الطريقة  لكن  صحيح،  الهدف 
يؤكد أن هذه الطريقة ستُلحق الضرر بالبحيرة.

بلغ التلوث في بحيرة وان التي تعد أكبر بحيرة 
تنذر  مستويات  كردستان،  باكور  في  طبيعية 
عمل  خطة  وان  بلدية  أطلقت  حيث  بالخطر، 
»لحماية المنطقة المحيطة ببحيرة وان«؛ ووفقاً 
تراكمات  من  البحيرة  قاع  تنظيف  يتم  للخطة، 
الجمعيات  تقول  فيما  الصحي؛  الصرف  مياه 
البيئية والمجتمع األكاديمي إن هذا التنظيف ال 
يتم بطريقة جيدة، ويُقال أنه من األفضل تنظيفها 
الطريقة  هذه  لكن  البحيرة،  قاع  وملء  بالحفر 

ستسبب أضراراً أكبر للبحيرة.
وفي هذا السياق ذكر رئيس جمعية وان البيئية 
إن  كالجيك،  علي   )VAN ÇEV-DER(
البحيرة كانت ملوثة للغاية بسبب اإلهمال وأنه 

قد تشكل الكثير من التراب تحت الماء.
واكد كالجيك إنه يجب اجراء أعمال تنظيف قاع 
البحيرة بحساسية كبيرة، خاصة في مساحة 20 

كيلومتراً بين منطقتي توشبا وأرتميتان، مشيراً 
أن العمل الذي تقوم به بلدية وان حالياً ال يخضع 

للقانون.
لديها  المختصة  الوزارة  بأن  كالجيك  وذّكر 
تنظيف  أجل  من  أنه  وأعلن  الصدد  بهذا  الئحة 
أوالً  البحيرة  قاع  ملء  يتم  البحيرة،  قاع 
بالفجوات، ثم حفرها وملئها، وأخيراً يتم تنظيف 
قاع البحيرة بالجرافات، مؤكداً بأن هذه الطريقة 
ليست صحيحة ومخادعة وقال: »إنهم يدمرون 

البحيرة بدالً من إصالحها«.
وكاالت

إعداد/ دعاء يوسف

حيث  عام 1969  منذ  اإلنترنت  العالم  عرف   
بدأ العمل على اإلنترنت على يد وزارة الدفاع 
شبكة  إلى  لينقسم  بعدها  تطور  ثم  األمريكية 

عسكرية وشبكة مدنية. 

الجميع  متناول  في  اإلنترنت  استخدام  أصبح 
كورونا  جائحة  وبسبب  األطفال،  سيما  وال 
بالساعات  اإلنترنت  يجالسون  األطفال  أصبح 
أنه  التي يحملها إال  بالرغم من اإليجابيات  لكن 
يخفي بين طياته الكثير من السلبيات التي تضر 

األطفال بشكٍل خاص.
الجلوس  يولده  ما  هي  السلبيات  هذه  أهم  ومن 
للشبكة  والحواسيب  الهواتف  على  الطويل 
من  الكثير  على  الطفل  يحصل  أي  العنكبوتية 
صحيح  غير  أكثرها  يكون  التي  المعلومات 
االنهاك  »بمتالزمة  يسمى  بما  فيصاب 
على  قدرته  الطفل  يفقد  وأيضاً  المعلوماتي«، 
مائالً  انطوائياً  فيصبح  االجتماعي  التواصل 
للعزلة، ناهيك عما يسببه من أمراض كضعف 
البصر وإصابته بالصداع وأوجاع العظام حيث 
واإلصابة  التكوين،  مرحلة  في  يزال  ال  جسده 
بالسمنة وما يالحقها من أمراض، وبسبب عدم 

يزورها  قد  التي  للمواقع  األسر  بعض  مراقبة  
المواقع غير المرغوب بها  الطفل وعدم حجب 
أو  عادات  على  للتعرف  الطفل  يعرض  قد  مما 
له  فتتسبب  بكثير  سنه  تفوق  أمور  في  الغوص 

ذلك بأذى نفسي كبير.

كيف ميكننا حامية أطفالنا من 
مخاطر اإلنرتنت؟

لألهل  يمكن  التي  الطرق  من  العديد  يوجد 
أطفالهم من مخاطر  استخدامها من أجل حماية 
اإلنترنت منها؛ تشجيع الطفل أن يكون اجتماعياً 
على  كما  بالمجتمع،  االنخراط  على  ومساعدته 
األهل مراقبة المواقع التي يزورها الطفل وذلك 
على  األبوية  الضوابط  برامج  تثبيت  من خالل 
وسائل  وأهم  األطفال،  يستخدمها  التي  األجهزة 
حماية الطفل هي توعية الطفل ومساعدته على 

من  ذلك  والخاطئ  الصائب  الفعل  بين  التمييز 
مع  والمعلومات  اآلراء  وتبادل  المناقشة  خالل 
فأن  اإلنترنت  على  يجدونه  ما  حول  األطفال 

النت فيه بحر من المعلومات، وأيضاً يجب الحد 
من الساعات التي يجلس بها الطفل على وسائل 
التي  المخاطر  أكبر  فاإلنترنت أصبح  التواصل 

تهدد أمان األطفال لذا على األسر أن تُبني عالقة 
ثقة بينها وبين األبناء لتكون خير معين لهم أثناء 

اإلبحار في مرافئ هذه الشبكة.

تعتمد الجهات المختصة في سوريا آلية ثابتة 
في ترقية األشخاص وإسناد مناصب إدارية 
لهم، منذ عقود، باالعتماد على معايير “غير 
الشخصيات  وصول  نتيجتها  كانت  مهنية” 
المواقع  وتفريغ  جهة،  من  الكفؤة  غير 
تتمتع  التي  الشخصيات  من  والمناصب 
من  أماكنهم  يملؤون  بأشخاص  أو  بكفاءات 

جهة أخرى، بحسب موظفين/ات حكوميين.
اسم  وهو  عاماً(   ٦4( حسن  صالح  يقول 
لنورث  دمشق  في  إداري  لخبير  مستعار 
يحصل  ولم  التقاعد  إلى  وصل  إنه  برس، 
كل  ترشيحه ألي منصب رغم  على فرصة 
المجال  في  عليها  حصل  التي  الشهادات 
مع  الدائم  خالفه  بسبب  وذلك  اإلداري، 
مرؤوسيه الذين يراهم دون خبراته وكفاءته.

أولئك  منح  يتم  أن  العادة  “جرت  ويضيف: 
منذ  لي  تكون  أن  يجب  فرصاً،  المرؤوسين 
عقود، واألسوأ في األمر أنه ينبغي أن أقوم 
اإلدارات  من  أي  تفكر  أن  دون  بتدريبهم 

والوزارات المتعاقبة باستثمار خبراتي”.
ويتساءل “حسن”: “ما الحاجة إلى إخضاع 
الدورات  كعشرات  دورات  إلى  الموظفين 
استثمار  يتم  لن  كان  إذا  لها  خضعت  التي 

خبراتهم الحقاً؟”.
فائدة  ال  التي  التدريبية  “الدورات  ويضيف: 
يأتون  من  أما  للعامة،  تخصص  منها  مادية 
تقف  التي  للواسطات  تبعاً  مناصب  لشغل 
خلفهم، فهؤالء ال يضيعون وقتهم بالدورات، 

وتتاح لهم فرصة التدرب في الميدان”.

سوء أداء

وبدوره، يقول أحد اإلعالميين في التلفزيون 
السوري، اشترط عدم نشر اسمه، إنه خالل 
فترة عمله في التلفزيون، كان يأتيهم أشخاص 
لشغل هذه الوظيفة أو تلك “مع أنهم لم يكونوا 
تتميز  التي  الفرص  خاصة  لذلك،  مهيئين 

بمزايا مادية ومعنوية، كعمل المذيع”.
وقُبَِل شباب وفتيات في وظيفة مذيع، “ولكن 
الغريب أنه كان ينبغي على أصحاب الخبرة، 
الذين هم أحق منهم، أن يقوموا بتدريبهم حتى 
يصبح بإمكانهم الوقوف أمام الكاميرا، وهذا 
من أهم أسباب سوء أداء المذيعين والمذيعات 

في سوريا”.
لنحو  استمرت  التي  المهنية  مسيرته  وخالل 
اإلداري،  الخبير  “حسن”،  وجد  عاماً،   40
استمرار  تجعل  السائدة  العمل  “بيئة  أن 
تحّمل  عليه  يفرض  منصبه  في  شخص  أي 

اإلهانات ممن هم أعلى منه”.
ويضيف: “وكذلك الحال لمن هم أعلى منه، 
تتميز  عمل  بيئة  لتسود  منهم  أعلى  هم  ممن 
الجوخ،  تمسيح  ظاهرة  وشيوع  بالنفاق 

والمحاباة، واالسترزاق واالستزالم”.
الشخصيات  تاريخ  “حسن”  ويستعرض 
من  وعملت  بكفاءة  تميزت  التي  النوعية 
البروفيسور  بشخص  الصندوق  خارج 
منصب  شغل  الذي  الزعيم  عصام  الدكتور 

وزير التخطيط ومن ثم الصناعة.
تفكيره  طريقة  في  الكبيرة  الهوة  وبسبب 
“تم  الحكومي،  الفريق  وبين  بينه  وعمله 
من  الكثير  في  وأدخلوه  كثيراً  عليه  الضغط 
حكم  في  به  انتهت  التي  والتفاصيل  الكمائن 
فساد  لقضية  مواجهته  عقب  بسجنه  يقضي 
مضى عليها أكثر من عقود قبل أن ينفجر قلبه 

مما حصل معه”، بحسب الخبير اإلداري.

نقص خربات

أما الموظفة على الفئة األولى سميرة السعد 
إحدى  في  تعمل  المرأة  مستعار  اسم  وهو 
إنها  فتقول  السورية،  الحكومة  مؤسسات 
عاصرت الكثير من المدراء على مؤسستها، 
الفروقات  من  الكثير  تلمس  “لم  ولكنها 

الجوهرية بين تلك اإلدارات”.
وتتساءل: “هل المشكلة في بيئة العمل التي 
طريقة  في  أما  بطابعها،  األشخاص  تصبغ 

مواصفات  يحملوا  كأن  األشخاص،  اختيار 
ليتحولوا  االستعداد  لديهم  أو  متشابهة، 
حتى  وربما الحقيهم  سابقيهم  كما  ويصبحوا 

اآلن”.
فالشائع أن الحصول على منصب مهما عال 
شخصية  مواصفات  له  انخفض  أو  شأنه 
تتشابه بين معظم المسؤولين، والنتيجة تبقى 
لخبراتها،  استثمار  بال  األكفأ  الشخصيات 
نقص  من  الشكوى  المعنيون  يعاود  ثم  ومن 
الخبرات، “وكأن هذا النقص ليس من صنع 

أيديهم؟”، بحسب قولها.
أحالم  األولى  الدرجة  الموظفة على  تضيف 
إحدى  في  لموظفة  مستعار  اسم  وهو  علي، 
أكثر  منذ  دمشق،  في  الحكومية  المؤسسات 
تعيينها  يتم  التي  الكوادر  أن  عاماً،   20 من 
الموظفين،  لبقية  دائماً  كالصدمة  “تنزل 
ال  الشخص  هذا  بأن  إجماع  هنالك  ويكون 

يستحق الفرصة التي حصل عليها”.
“هي  باالعتبار  تأخذ  التي  المعايير  ولكن 

إلى  الموهبة واإلمكانات  من توصل عديمي 
المرشح  الشخص  يكون  كأن  المواقع،  تلك 
بحسب  منه”،  األعلى  من  أضعف  للمنصب 

“علي”.
ويقصد المسؤولون من هذه الطريقة، بحسب 
الوالء  على  الحصول  “ضمان  الموظفة، 
على  حصل  أنه  يدرك  شخص  من  المطلق 
هذا  في  وجوده  وأن  يستحقها،  ال  فرصة 
المادية  المزايا  هذه  على  والحصول  المكان 

والمعنوية مرتبط بوجود هذا المدير”.
المصالح  “تصبح  سبق،  ما  اعتبار  وعلى 
مشتركة واألعداء موحدين، وبالتالي سيبقى 
يتعامل مع المدير كولي نعمته بسبب المزايا 

التي حصل عليها وليست له”.
وجرت العادة أن تستخدم مزايا المناصب عبر 
التاريخ “لكسب الوالءات، ويصبح الشخص 
طيّعاً لألعلى منه وهكذا دواليك، حيث يتحمل 
المسؤول الشتائم وأحياناً اإلهانات من جهة، 
ويستمر في التبجيل بشكل دائم أمام المسؤول 

األعلى منه من جهة ثانية”، بحسب تعبيرها.

بصامت أمنية

بالقضايا  المختص  محمود  علي  اإلعالمي 
الثقافية يقول لنورث برس، إن هذه الطريقة 
المتمكنة  الشخصيات  جعلت  اإلدارة  في 
أفراد  محلها  وحل  ومقصية،  “مهمشة 
مع  متينة  عالقات  على  بأنهم  يتميزون 
الجهات األمنية وبارعون في كتابة التقارير 

حتى على أقرب األشخاص منهم”.
إدارات  “ثالث  أن  “محمود”،  ويضيف 
متوالية في المؤسسة التي يعمل بها جاءت من 
خلفيات أمنية، وأنه شاءت الصدف أن يطلع 
التي كتبت بحقه،  التقارير األمنية  على عدد 
وأنه ألغلب العاملين في الدولة أضابير تكفي 

لقيام مشاريع تنموية بحجمها”.


