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انتحرت على أن يمسها الدواعش.. 
تمثالها ينصب اليوم في شنكال

إكسبو دبي 2020.. 
الدنمارك تستحضر 
الدولة اإلسكندنافية

الفتاة  خطف  حدث  على  خلت  طويلة  سنوات 
العالم  هّزت  والتي  برجس،  جيالن  اإليزيدية 
بأسره حينها، لِتُخلّد ذكراها اليوم في مدينتها.

-12-4 بتاريخ  السبت  يوم  الستار  أزيح  فقد 
جيالن  اإليزيدية  الشابة  تمثال  عن   ،2021
مرتزقة  خطف  بعد  انتحرت  والتي  برجس، 
قضاء  في   ،2014 عام  لها  اإلرهابي  داعش 
شنكال، وذلك أمام أعين والدتها وأفراد عائلتها 
للشجاعة  رمز  أنها  على  إليها  ينظرون  الذين 

والشرف.
التواصل  وسائل  على  فيديو  مقطع  وانتشر 
التمثال  عن  الكشف  لحظة  أظهر  االجتماعي 
الذي أُنِجز على يد النّحات ثابت ميخائيل وابنه 
وذلك  رأسها،  مسقط  في  لها  ونُِصب  نينوس، 

بعدما تجّمع أهالي المدينة حوله.
وكان قضاء شنكال، قد شهد عودة اآلالف من 
النازحين إليه منذ مطلع العام الحالي، بعد نحو 
هناك  اإليزيديين  تعرض  على  أعوام  سبعة 
بينهم معظم  داعش،  يد  والتهجير على  لإلبادة 

أفراد جيالن نفسها.
آب  أغسطس/  من  الثالث  وفي  أنه  إلى  يشار 
2014، اجتاح مرتزقة داعش قضاء شنكال، 
غرب  في  به  المحيطة  والقرى  والنواحي 
الموصل، منفّذاً إبادة وجرائم مرعبة بحق تلك 
الشعوب، وقام بقتل اآلباء واألبناء والنساء من 
إعدام  بعمليات  واألطفال  والشبان  السن  كبار 
بالرصاص  والرمي  الذبح  بين  ما  جماعية 
تكتشف  زالت  ال  جماعية  مقابر  في  ودفنهم 

حتى اآلن.

وجاريات  سبايا  والفتيات  النساء  اقتاد  كما 
العنف  أنواع  شتى  استخدموا  الذين  لعناصره 
حتى  استثناء  دون  اغتصابهن  في  والتعذيب 
وحتى  السادسة  من  تبدأ  بأعمار  للصغيرات 

التاسعة.

الدنماركي  الجناح  معروضات  تقتصر  لم 
بمعرض ”إكسبو 2020 دبي“، على قطاعها 
الصناعي كمجاالت الطاقة النظيفة واالقتصاد 
المستدامة  االبتكارات  عرض  أو  الدائري، 
وحسب،  دنماركية  شركات  اخترعتها  التي 
اإلسكندنافية“  ”الدولة  الجناح  استعرض  إنما 

بمفهومها الطبيعي والسياسي والجغرافي.
على  المتواصلة  جهودها  الدنمارك  تركز 
تطوير  خالل  من  سكانها،  معيشة  تحسين 
والماء،  الغذاء  إلنتاج  النظيفة  الطاقة  مشاريع 
داخل  الهواء  جودة  ولتحسين  النقل،  ووسائل 
المراكز  بين  الدنمارك  تصنف  إذ  المباني، 

األولى عالمياً في تصدير األنظمة المستدامة.

الخلو من امللوثات

بـ“إكسبو  الدنماركي  الجناح  أعمال  كشفت 
دبي 2020″، أن كوبنهاغن تستخدم 30% من 
منوهةً  المتجددة،  الطاقة  مصادر  من  طاقتها، 
النظيفة  الطاقة  استخدام  ارتفاع  توقعات  إلى 
هدفها  لتحقيق   ،%50 لـ   2030 عام  بحلول 
الوقود  من  تخلو  كدولة   ،2050 عام  بحلول 
األحفوري بنسبة 100%، عبر االعتماد الكلي 

على مصادر الطاقة المتجددة.
قدمت الدنمارك في ”إكسبو 2020″، قصتها 
تتميز  والتي  التاريخية  معالمها  خالل  من 
وعرضت  البراعة،  في  غاية  فنية  بتصاميم 
مستدامة  منتجات  في  الفائقة  كفاءتها  ،أيضاً، 

مبتكرة.

هندسة معامرية ُمستدامة

 “Madison Group” مجموعة  أنشأت 
مع  بالتعاون  العقارات،  لتطوير  الدنماركية 
بضع شركات دولية مختصة بتجهيز المباني، 
جناح الدنمارك من أدوات بناء مستدامة بنسبة 
وإعادة  بسهولة،  تفكيكها  يُمكن  إذ   ،  %100

استخدامها إلنشاء مبنى جديد في أي مكان.
من  الجناح  مبنى  الهندسي  الفريق  وصنع 
ألياف  من  بألواح  مغطاة  خفيفة  فوالذية  مادة 

اإلسمنت. 
يبلغ  مراقبة  بمنارة  الدنماركي  الجناح  ويتميز 
األفق  من  مشهداً  وتقدم  متراً،   18 ارتفاعها 
كوبنهاغن  برج  تحاكي  حيث  دبي،  إلكسبو 
الدائري، والذي بُني في القرن الـ 17 الميالدي، 

كمرصد فلكي.
كنسخة  مجسماً  للجناح،  الداخلي  القسم  ويضم 
نوع  من  ”فايكنغ“  سفينة  من  األصل  طبق 
الدنمارك  جناح  يحتوي   .Helge Ask“”
من  اختراع  براءة  على  حاصلة  تقنية  على 
الدنماركية،   “Scan Underlay” شركة 
إطارات  تدوير  إعادة  في  والمتخصصة 
السيارات المستعملة، وتحويلها لنسيج مطاطي 

عازل للصوت.
المطاطية  األنسجة  وضع  التقنية  هذه  وتتيح 
مستوى  على  للحفاظ  الجناح  أرضية  تحت 
الجدران  هياكل  وصممت  منخفضاً.  الصوت 
الزجاجية من  األلياف  الداخلية، مع نسيج من 
شركة ”Nordic Look“ الدنماركية لصناعة 
بشكٍل  تساعد  إذ  التقنية،  عالية  ألياف زجاجية 

دائم في التخلص من تصدعات الجدران.

بعدسة: رشا علي

رئيس مجلس عشائر الشدادي: اإلدارة الذاتية حررت 
األراضي السورّية وحافظت على وحدتها 

أكد رئيس مجلس عشائر الشدادي سليمان أحمد درويش، بأن اإلدارة الذاتية، وقوات سوريا الديمقراطية 
حررتا األراضي السورية من مرتزقة داعش وحافظت على وحدة األراضي السورية، ُمعرباً عن رفضه 

التهامهما باالنفصال...«4

نوروز أويسال: بعد سبع سنوات.. قرارات جديدة تناقش 
للمرة األولى في اجتماع لجنة وزراء المجلس األوروبي

أكدت محامية 
القائد عبد هللا 

أوجالن نوروز 
أويسال أن 

الدولة التركية لم 
تطبق الكثير من 

قرارات لجنة وزراء 
المجلس األوروبي، 

وأشارت إلى أن 
اإلجراءات اليت 

قت بحق القائد  ُطبِّ
أوجالن، يجب 

أن تؤخذ بعين 
االعتب�ار من قبل 

األوروبيي�ن...«5

اإلدارة الذاتية بصدد إصدار 
قانون حماية الطفل مطلع 

العام الجديد
نحو تطوير عمل مكاتب حماية الطفل في اإلدارات الذاتية 

والمدنية، وحماية الطفولة من الظواهر، التي تجردهم 
من حقوقهم، تصيغ اإلدارة الذاتية قانون حماية الطفل؛ 

للتصديق عليه في مطلع العام الجديد...«3

بطالت سوريا »سيدات الخابور« ُيحلقَن إلى دمشق في رحلة 
الحفاظ على اللقب

بدون أية هزيمة في النسخة الثانية من الدوري السوري 
لكرة القدم موسم 2020 ـ 2021، حققت سيدات 

الخابور لقب الدوري، وزرعن البسمة في قلوب أبناء 
روج آفا في الداخل والمهجر، وها هن سيُحلقَن إلى 
دمشق لبدء رحلة الحفاظ على اللقب رغم قلة الدعم 

واإلمكانات...«10

زيارة بن زايد ومؤشرات االنفتاح 
التركّي على الخليج

استأثرت الزيارة، التي قام بها ولي عهد أبو 
زايد  بن  محمد  الفعلي  اإلمارات  وحاكم  ظبي 
لتركيا، بالكثير من االهتمام السياسّي؛ لكونها 
وحملة  سنوات،  لعشر  قطيعة  بعد  جاءت 
واالختالف  الطرفين،  بين  متبادلة  اتهامات 
بينها  المنطقة، من  المتغيرات في  حول جملة 
يحظى  الذي  المسلمين،  اإلخوان  تنظيم  دور 
بدعم أنقرة فيما تصنفه اإلمارات إرهابيّاً، ومن 

الزيارة رغبة  بالنسبة ألنقرة، وعكست  اقتصادّي حرج  توقيٍت  ثانية جاءت في  جهة 
تركيّا إلعادة التموضِع على مستوى المنطقة وتحديداً دول الخليج...«8
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الطعام  في  الرئيسية  المغذيات  تقسم 
أقسام:  ثالثة  إلى   »macronutrients«
ويشكل  والدهون.  البروتينات  الكربوهيدرات، 
كل من الكربوهيدرات والدهون مصادر الطاقة 
الكربوهيدرات  توجد  الجسم.  في  الرئيسية 
مثل  األطعمة  من  الكثير  في  متفاوتة  بنسب 
البقوليات،  الحبوب،  الفواكه،  الخضراوات، 
من  كوب  يحتوي  فمثالً  وغيرها.  المكسرات 
األرز المطبوخ على كمية من الكربوهيدرات 
مماثل من  التي في كوب  تلك  بكثير من  أكبر 

السبانخ مثالً.
في  األدوار  من  العديد  تؤدي  الكربوهيدرات 
الكائنات الحية مثل: تخزين الطاقة )مثل النشا 
والجليكوجين(، مكونات هيكلية )مثل السليلوز 
لألحماض  مهمة  بنائية  النباتات(، وحدات  في 
النووية وغيرها، تلعب دورا رئيسيا في الجهاز 
األمراض،  من  الحماية  الخصوبة،  المناعي، 

تخثر الدم، والنمو.
في علم الغذاء food science يطلق مصطلح 
النشا  في  غني  طعام  أي  على  الكربوهيدرات 
وما  الحبوب  )مثل  المعقدة  والكربوهيدرات 
يصنع من الطحين( أو الكربوهيدرات البسيطة 

مثل السكر )في الحلوى والمربى والفواكه(
الكربوهيدرات تشمل أيضاً »األلياف  ومع أن 
الغذائية  الطاقة  في  تسهم  ال  ولكنها  الغذائية« 
ما يتم تضمينها  )السعرات الحرارية(، وغالباً 
في حساب مجموع الطاقة الغذائية تماماً كما لو 
كانت من السكر وهذا ليس صحيح فاألولى هو 

خصمها من حسابات الطاقة الغذائية!
»من  المصنعة  الكربوهيدرات  فإن  ولألسف 
هي  الطبيعية  وليس  والسكر«  القمح  طحين 
طعام  في  للكربوهيدرات  الرئيسي  المصدر 
معظم الناس هذه األيام بالرغم من مسؤوليتها 
المباشرة عن الكثير من المشاكل الصحية التي 
يعاني منها الناس هذه األيام كالبدانة والسكري. 
ويغفل معظم الناس بالمقابل عن الكربوهيدرات 
الطبيعية والكاملة والتي يمكن أن تستخدم مكان 
مهم  كمصدر  المصنعة  والحبوب  السكريات 

للطاقة والمغذيات.
الجسم  في  هضمها  يتم  الكربوهيدرات  جميع 
الروابط  تحطم  التي  اإلنزيمات  »باستخدام 
الرئيسية  مكوناتها  إلى  السكر«  جزيئات  بين 
البسيطة كالجلوكوز  السكريات األحادية  وهي 
والفركتوز أو األلياف الغير قابلة للهضم. ومع 
جميعها  واأللياف  والجلوكوز  الفركتوز  أن 
تصنف على أنها كربوهيدرات إال أنها تختلف 

كثيراً في تأثيراتها على الجسم.

الجلوكوز

التي  البسيطة  األحادية  السكريات  أحد  وهو 
الكربوهيدرات من المصادر  تدخل في تكوين 

والنشويات  والخضراوات  كالفواكه  النباتية 
والحبوب. سكر المائدة والعسل يتحوالن أيضاً 
من  اآلخر  والنوع  جلوكوز  إلى  الجسم  في 

السكريات األحادية وهو الفركتوز.

ما هي استخدامات الجلوكوز يف 
الجسم؟

جدا  مهم  مصدر  الدهون،  مثل  الجلوكوز، 
للطاقة في الخاليا خصوصا لخاليا الدماغ.

مهمة  مواد  تركيب  في  البروتينات  مع  يدخل 
.glycoproteins للجسم تسمى

ويدخل أيضاً في تركيب مواد مهمة لعمل جهاز 
المناعة في الجسم.

الصحة،  في  متعددة  لنواحي  مهم  فالجلوكوز 

وليس صحيحاً أبداً أننا ال نحتاج إلى الجلوكوز 
» أي الكربوهيدرات بمعنى آخر« في غذائنا. 
تاريخياً  الجلوكوز  مصادر  استخدام  سبق  فقد 
الدهون  مصادر  استخدام  البشري  الغذاء  في 
تشير  التي  الدالئل  ومن  طويلة.  زمنية  بفترة 
إلى حاجتنا إليه هو أن الجسم قادر على تكسير 
يتوفر  ال  عندما  جلوكوز  إلى  البروتينات 
أهم  ومن  الغذاء.  من  مباشرة  لنا  الجلوكوز 
الفروق بيننا وبين الحيوانات آكلة اللحوم هو أننا 
اإلنزيم  وهو   Amylase األميليز  إنزيم  نملك 
تملكه  ال  بينما  النشويات  بهضم  المتخصص 
األسود مثالً. فالنشويات هي سالسل طويلة من 
البعض  ببعضها  المرتبطة  الجلوكوز  جزيئات 
والتي ال يمكن امتصاصها عبر جدار األمعاء 
قبل تحطيمها إلى جزيئات جلوكوز منفردة عن 
طريق هذا اإلنزيم كي يسهل امتصاصها عبر 

جدار األمعاء.

أن  يمكن  الجلوكوز  أن  يمنع  ال  هذا  ولكن 
عن  نسبته  ترتفع  عندما  للجسم  ساماً  يصبح 
السكري  في  »كما  الدم  في  الطبيعية  النسبة 
التخلص  الجسم  يحاول  السكري«.  قبل  وما 
جاليكوجين«  إلى  بتحويله  منه  الفائض  من 
الجلوكوز في  المركب األساسي لتخزين  وهو 
لفترة  األمر  هذا  يفلح  قد  والعضالت«.  الكبد 
الجاليكوجين  تمتلئ مخازن  ما  ولكن سرعان 
فال  األغلبية  عند  الحركة  قلة  مع  »خصوصاً 
الخاليا  أن  الجسم  ويعتقد  المخزون«.  يستخدم 
شكل  على  الجلوكوز  بتخزين  األمر  تفهم  ال 
جاليكوجين فيفرز المزيد من األنسولين ويبدأ 
ويؤدي  دهون.  شكل  على  الجلوكوز  تخزين 
في  الجلوكوز  مستوى  في  االرتفاع  استمرار 
األنسولين  من  والمزيد  المزيد  إفراز  إلى  الدم 
نفسه،  لألنسولين  مقاوماً  الجسم  يصبح  حتى 
ارتفاع  من  مفرغة  دائرة  في  الجسم  فيدخل 
الوزن  ومراكمة  واألنسولين  الدم  جلوكوز 

ومتسلسلة ال تنتهي من المشاكل الصحية.
ومع أن الباحثين سابقاً كانوا يعتقدون أن الدهون 
التي تسبب مراكمة الوزن والسكري. إال  هي 
أننا نعرف اآلن أن الكربوهيدرات في الطعام 
األنسولين  إفراز  تستحث  التي  الوحيدة  هي 
من  فيها  واإلسراف  زيادتها  يرتبط  وبالتالي 

المصادر المصنعة بمراكمة الوزن والدهون.
الفركتوز

أحادي  سكر  الجلوكوز،  مثل  مثله  الفركتوز، 
الفواكه  في  رئيسي  بشكل  يوجد  بسيط 
في  تشابههما  من  وبالرغم  والخضراوات. 
الصيغة  يحمل  منهما  فكل  الكيميائية،  الصيغة 
الكيميائية » C6H12O6«، أي في كل منهما 
الهيدروجين  من  و12  الكربون  من  ذرات   6
و6 من األكسجين، وكذلك فهما متساويان في 
الحرارية ولكنهما يختلفان في شكل  السعرات 
جزيئيهما وفي الطريقة التي يتعامل بها الجسم 

مع كليهما.
امتصاصه  يتم  الجلوكوز  أن  من  الرغم  فعلى 
فورا من قبل الخاليا، فإن هذه الخاليا ال تستطيع 
فيتم  الطريقة.  بنفس  الفركتوز  امتصاص  أبداً 
بعد  فوراً  الكبد  إلى  أوالً  الفركتوز  تصدير 
ويتولى  الدم،  إلى  األمعاء  من  امتصاصه 
أو  جلوكوز  إلى  الفركتوز  تحويل  مهمة  الكبد 
يتحول  الفركتوز  من   %50 فحوالي  دهون. 
الالكتات  إلى  يتحول  و%25  جلوكوز،  إلى 
الجسم  في  طبيعي  مركب  وهو   »lactate«
أيضاً  الجلوكوز  لتخزين  الصور  أحد  يعتبر 
للحصول  العصبية  للخاليا  األول  والمصدر 
عليه وينتج أيضاً عن عمليات األيض والتمرين 
 « جاليكوجين  إلى  يتحول  و%15  الرياضي، 
لتخزين  الرئيسي  المركب  وضحت  كما  هو 
تُحرق  الكمية  باقي  الجسم«.  في  الجلوكوز 

للطاقة ويخزن 2-3% على شكل دهون.
من المهم أن نفهم أن الكبد يستطيع أن يتعامل 
خصوصاً  الفركتوز،  من  معتدلة  كميات  مع 
فال  والفواكه،  الخضراوات  من  يأتي  عندما 
يزيد الوزن وال يؤثر سلباً على عمليات األيض 
خصوصاً عندما يكون الشخص نشيطا ويتحرك 
كميات  باستهالك  تبدأ  المشكلة  باستمرار. 
كبيرة من الفركتوز الذي يعبر إلى الكبد دفعة 
بالفركتوز  العالي  الذرة  واحدة كما في شراب 
المنتجات  الكثير من  تحلية  والذي يستخدم في 
هذا  والعصائر.  الغازيات  المصنعة خصوصاً 
على  سلباً  ويؤثر  جداً  الكبد  يرهق  الفركتوز 

الوزن وعمليات األيض.
والخضراوات  الفواكه  نأكل  عندما  فنحن 
نشعر بالشبع وال نستطيع اإلسراف فيها وذلك 
بسبب احتوائها على الكثير من األلياف والماء 
بكمية  التحكم  نستطيع  ال  ولكننا  والمغذيات، 
يشرب  أن  السهل  فمن  والعصائر  الغازيات 
الشخص علبتين من الصودا يوميا زيادة إلى ما 

يأكله ألنها ال تشعره بالشبع.

تعد أعراض الجيوب األنفية أمًرا مزعًجا 
يتطلب العالج والحصول على الرعاية 

المناسبة لتخفيف األلم وااللتهاب، ولتفادي 
حدوث الكثير من المضاعفات.

نستعرض في السطور التالية بعض الحلول 
الدوائية والطبيعية لعالج التهاب الجيوب 

 Mayo« األنفية، حسبما جاء بموقع
Clinic« أدوية لعالج التهاب الجيوب 

األنفية:
ـ بخاخ محلول ملحي: يباع هذا البخاخ في 
الصيدليات، ويستخدم عدة مرات في اليوم 

الواحد.
ـ الكورتيكوستيرويدات: تساعد هذه األنواع 

من بخاخات األنف على عالج والوقاية 
من التهاب الجيوب األنفية، ومن بينها( 

فلوتيكازون.-بيوديسونيد.-موميتازون.-
بيكلوميثازون(.

ـ أدوية االحتقان: تتوافر هذه األدوية على 
هيئة بخاخات أنف وأقراص وشراب، وتساعد 

على التخلص من احتقان األنف خالل عدة 
أيام فقط، ألن استخدامها فترة طويل يؤدي 
إلى زيادة حدة االحتقان بعد التوقف عنها.

ـ أدوية الحساسية: إذا كان التهاب الجيوب 
األنفية ناتًجا عن اإلصابة بالحساسية، فإن 

استخدام األدوية المعالجة لهذه الحالة يعمل 
على تخفيف األعراض.

ـ المسكنات: يمكن تناول المسكنات أيًضا 
لتخفيف األلم الناتج عن التهاب الجيوب 
األنفية، مثل:-أسيتامينوفين-إيبوبروفين-
األسبرين. ويجب االنتباه إلى أنه برغم 

الحذر الموافقة على 
إعطاء األسبرين لألطفال 

فوق سن ثالثة أعوام، 
فال يجب أبدًا أن يتناولوه 

أثناء التعافي من الجديري 
المائي أو األعراض الشبيهة 

باإلنفلونزا، ألنه يمكن في 
هذه الحالة أن يسبب متالزمة 

راي التي قد تهدد الحياة.
ـ المضادات الحيوية: يصف 
الطبيب المضادات الحيوية 
في حاالت التهاب الجيوب 

األنفية الشديد، ويُراعى 
االلتزام بجرعات ومواعيد 

الدواء جيدًا.

صحــــةاملــــرأة 211

صياغة قانون خاص بالمرأة في شمال وشرق سوريا

تركيا ُتيتم ثالثة أطفال باعتقالها األم

معلمة أفغانية تتحدى طالبان بمدرسة إلكترونية
 لتعليم الفتيات

ما هي الكربوهيدرات؟

باألدوية والطرق الطبيعية.. هكذا تتخلص من التهاب
 الجيوب األنفية

الخاصة  الذاتية  اإلدارة  لمشاريع  تقييم  في 
بالمرأة أوضحت رئيسة هيئة المرأة في اإلدارة 
خضرو  جيهان  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
وسيُستكمل  بالمشاريع  ُمشبعاً  عاماً  كان  بأنه 
في العام الجديد بمزيد من النجاح وفي مقدمتها 
بالمرأة في كافة مناطق  قانون خاص  صياغة 

شمال وشرق سوريا.
وذكرت جيهان في حديثها لموقع اإلدارة الذاتية 
بأنَّ الهيئة أطلقت العديد من المشاريع الخاصة 
باقتصاد المرأة في مختلف المجاالت الزراعيّة 
الخياطة  منها ورشات  والتجاريّة،  والصناعيّة 
والبيوت البالستيكيّة، وقد أثبتت هذه المشاريع 
نجاحها وبعضها قيد اإلنشاء، مّما يوفر العمل 

آلالف النساء في مناطق اإلدارة الذاتيّة.
خالل  المرأة  هيئة  عمل  بأن  جيهان  وقالت 

2021 تركز على افتتاح الحضانات ورياض 
بحيث  العاملة  المرأة  تدعم  التي  األطفال 
تستطيع مواكبة أعمالها وائتمان هذه المنشآت 

على أبنائها.
زاخًرا   2022 عام  »سيكون  وأضافت: 
بالمشاريع االستثماريّة واالقتصاديّة والتوعويّة 
منسقيّة  لقرار  استنادًا  للمرأة،  المخصصة 
المرأة في اإلدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا 
اإلدارات  موازنات  من   %10 بتخصيص 
تستكمل  كما  المرأة،  لمشاريع  والمدنيّة  الذاتيّة 
لتغطية  والروضات  الحضانات  إنشاء  الهيئة 
احتياجات كافة المناطق إلى جانب افتتاح دور 

حماية المرأة المعنفة«.
جيهان  هت  نوَّ والصعوبات  العراقيل  وعن 
من  للمزيد  يحتاج  »المجتمع  أنَّ  إلى  الذكوريّة خضرو  الذهنيّة  من  نعاني  زلنا  فما  إطالق التوعية  المقرر  ومن  المنطقة،  في  المتجذرة 

وشرق  شمال  مستوى  على  توعويّة  حمالت 
سوريا في العام المقبل«.

ختاًما تطّرقت جيهان خضرو للجانب القانونّي 
عن عمل هيئة المرأة في اإلدارة الذاتيّة فأفادت: 
لتوحيد  لجنة تحضيريّة  بتشكيل  الهيئة  »قامت 
النظام الداخلي لدور حماية المرأة المعنفة كي 
على  الهيئة  وتعمل  ويتطور،  العمل  يتوحد 
وشرق  شمال  لعموم  المرأة  قانون  صياغة 
بموجب  المناطق  كافة  يالئم  حيث  سوريا، 
مطالبات شعبيّة من قِبل األهالي في اإلدارات 
لذا تعمل  الزور، والطبقة؛  الرقة، دير  المدنيّة 
مّما  المرأة،  يحمي  قانون  على صياغة  الهيئة 
يتطلب جهدًا مشتركاً ما بين التنظيمات النسويّة 

في المنطقة كي يتم إصدار هكذا قانون«.

اعتقلت  للمرأة  وتعنيفها  لتعسفها  استمراراً 
بتهمة  أطفال،  لثالثة  أم  تركيا،  في  السلطات 
بزوجها  لتلحق  الخدمة،  لحركة  االنتماء 

المعتقل.
الثاني  تشرين   25 في  اعتقالها  تم  جول  أمينة 
مدينة  في  شاكران  سجن  وأودعت  الماضي، 

إزمير غرب تركيا، بصحبة ابنها األصغر.
زوج أمينة جول، زوفار كول معتقل هو اآلخر 

في منذ 2018 بنفس التهمة.
الديمقراطي،  الشعوب  حزب  عن  البرلماني 
وضع  انتقد  أوغلو،  جرجرلي  فاروق  عمر 
على  تغريدة  في  وقال  المأساوي،  األسرة 
أطفال.  ثالثة  لديها  أخرى  أم  “سجنت  تويتر: 
وتركت أطفالها الثالثة ماهر وعيسى وزهراء 

وحيدين”.
أمينة جول  بمحاكمة  أوغلو  وطالب جرجرلي 

من خارج السجن، لكي تعتني بأطفالها.
في ظل حالة القمع األمني المستمرة في تركيا 
العديد من  انقالب 2016، تختار  منذ محاولة 
األسر الهجرة بشكٍل غير شرعي إلى اليونان، 
واالتهامات  األمنية،  المالحقات  من  للفرار 
اعتُقل  التي  االنقالب  محاولة  في  بالمشاركة 

بموجبها اآلالف أو فُصلوا من العمل.
اعتقلت  الماضية،  الخمسة  األعوام  مدار  على 
اآلالف  العمل  من  وفصلت  التركية  السلطات 

من األشخاص بتهمة االنتماء لحركة الخدمة.
وكاالت

بتأسيس مدرسة إلكترونية ظهرت بوادر 
النجاح في بداياتها حيث تحدت معلمة أفغانية 

للسياسة التي تتبعها  حركة طالبان بحق 
الفتيات بمنعهن من الدراسة.

على مدى األشهر الثالثة الماضية أمر حكام 
أفغانستان الجدد جميع الفتيات والشابات 

بالبقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة 
»من أجل سالمتهن«. وظلوا يكررون أن هذا 

الحظر.
مع غياب األمل في حل يلوح في األفق، 

قررت إحدى المعلمات في الشتات األفغاني 
التصرف. وفي غضون أسابيع من تأسيسها 

مدرسة عبر اإلنترنت، ظهرت مالمح النجاح 
بانضمام اآلالف من الطالب والمئات من 

المعلمين.
وقد تم تغيير جميع أسماء الفتيات المشاركات 

من أفغانستان حفاظاً على 
سالمتهن.

إضاءة عىل ظالم 
طالبان

قررت المعلمة األفغانية أنجيال 
غيور، تأسيس مدرسة عبر 

اإلنترنت لمساعدة فتيات بلدها 
في مواصلة الدراسة نتيجة 

للظروف الراهنة وفي ظل حكم 
حركة »طالبان« وسجل فيها 

ما يقارب ألف طالبة وأكثر من 
400 معلم تطوعوا لمساعدتها 

في إيصال رسالة العلم.
وعن هذه المبادرة الخيرية، 

قالت أنجيال غيور، مؤسسة مدرسة »هيرات« 
اإللكترونية«: »إن ظهور )طالبان( جعلني 

أدرك أن التعليم ال يمكن أن يقتصر فقط على 
تدريس نصوص أو صيغ معينة. لهذا أردت 
أن أتأكد من أن فتيات وطني يتعلّمن ليحلمن 
أكثر ويفهمن أن هناك الكثير في هذه الحياة 

مما تحاول الجهات الرسمية تلك إقناعهن 
به، لذلك، كانت فكرتي الرئيسية هي محاربة 

التمييز التعليمي األكثر وحشية في القرن 
الحادي والعشرين والقضاء عليه، ولم أستطع 

الجلوس وأنا أشاهد اليأس والدموع والحزن 
على فتيات وطني، لذلك بدأت بإضاءة شمعة 

صغيرة في الظالم للحفاظ على أمل اليوم 
المشرق على قيد الحياة«.

القلم بدالً من البندقية

أسست أنجيال »مدرسة هيرات عبر 
اإلنترنت«، وهي منبر تعليمي لجميع النساء 

والفتيات األفغانيات المحرومات حالياً من 
التعليم.

تقول عنها: »أشعر أن هذه المدرسة هي 
خالصة كل آالمي وعذاباتي وخبراتي«، 

شعارنا هو القلم بدالً من البندقية.
واآلن يقدم هؤالء المدرسون باستخدام خدمتي 

تيلغرام وسكايب، أكثر من 170 درساً مختلفاً 
عبر اإلنترنت، تغطي مجاالت متعددة من 

الرياضيات إلى الفنون.
في كابل وحدها، تقدر األمم المتحدة أن 70 

في المئة من جميع المعلمين المؤهلين هم من 
النساء، مما يعني أنه حتى بالنسبة لهؤالء 

األوالد والشبان الذين عادوا لمقاعد الدراسة 
بالفعل، ال يزال هناك نقص كبير في أعضاء 

هيئة التدريس لمساعدتهم.
قبل فترة طويلة من صعود طالبان، كانت 

أفغانستان تكافح أصالً نقصاً حاداً في إمكانية 

التعليم، ووفقاً لوزارة التربية والتعليم في عام 
2019، كان أكثر من ثلث األطفال الذين تزيد 

أعمارهم عن 15 عاماً أميين.
ولكن ونظراً لكون الغالبية العظمى من 

الفتيات الالتي يشكلن نصف الطالب في 
البالد، عالقات في بيوتهن ومحرومات من 

التعليم، فإنه من المتوقع أن تزداد نسبة األمية 
بين األطفال.

وكاالت
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اإلدارات  في  الطفل  حماية  مكاتب  عمل  تطوير  نحو 
التي  الظواهر،  الذاتية والمدنية، وحماية الطفولة من 
قانون  الذاتية  اإلدارة  تصيغ  حقوقهم،  من  تجردهم 
حماية الطفل؛ للتصديق عليه في مطلع العام الجديد.

اإلدارة الذاتية بصدد إصدار قانون حماية الطفل 
مطلع العام الجديد

في الذكرى الثامنة الغتيال الصحفي كرمياني 
حقائق ُمخفية يجب متابعتها

بطالت سوريا »سيدات الخابور« ُيحلقَن إلى دمشق في 
رحلة الحفاظ على اللقب 

كأس العرب يزداد إثارة... وفوز سوريا الحدث األبرز

وبهذا الخصوص أوضحت الرئيسة المشتركة 
المسلحة،  النزاعات  في  الطفل  حماية  لمكتب 
باإلدارة لشمال وشرق سوريا نوروز علي، أنه 
سوريا  قوات  بين  الموقعة  االتفاقية  على  بناًء 
اإلدارة  افتتحت  المتحدة،  واألمم  الديمقراطية، 
الذاتية المكتب في األول من شهر تشرين األول 
عام 2020، وهناك مكاتب تمثله في اإلدارات 

الذاتيّة والمدنيّة كافة.
مساعي  إلى  حديثها  في  نوروز  وتطرقت 
التي  الظواهر  من  للحد  وجهودهم  المكتب، 

نظام  »ُوضع  المنطقة:  في  الطفولة  تخدش 
داخلي، ينظم عمل هذه المكاتب، وأُصدر تعميم 
عمالة األطفال؛ للحدّ من تلك الظاهرة الخادشة 
ا أولويات المكتب فهي إيقاف ومنع  للطفولة، أمَّ
تجنيد األطفال، وإنهاء ظاهرة عمالتهم، والذود 
التحاقهم  وتسهيل  بأنواعه،  التحرش  عن  بهم 
شمال  ألطفال  التعلم  حّق  لتوفير  بالمدارس؛ 

وشرق سوريا جميعاً«.
وعن مشاريع مكتب حماية الطفل في النزاعات 
المقبل  العام  »في  نوروز:  قالت  المسلحة، 
الجنسّي  التحرش  ضد  حملة  المكتب  سيطلق 
تلمسني(  )ال  عنوان  وستحمل  األطفال،  بحّق 
مهنيّة  تدريب  مراكز  الفتتاح  باإلضافة 
لألطفال، ومتابعة تطبيق تعميم عمالة األطفال، 

والتقيد به من قبل أرباب العمل«.
بإيضاح  حديثها،  اختتمت  علي  نوروز 
والتي  المكتب،  تواجه عمل  التي  الصعوبات، 
هي إسقاطات تردي الوضع االقتصادّي، وآثار 

المنطقة، وغياب قوانين  الحروب على أطفال 
»تجري  وبّشرت  الطفولة؛  لحماية  بها  يعمل 

صياغة قانون حماية الطفل في اإلدارة الذاتيّة، 
الذي سيصادق عليه مطلع العام القادم 2022، 

ّما يسهم في تطوير عمل مكاتب حماية الطفل 
في اإلدارات«.

في الذكرى الثامنة الغتيال الصحفي كاوا 
تمكنوا  أنهم  كاوا  عائلة  كشفت  كرميان، 
ابنهم،  اغتيال  وراء  كان  من  معرفة  من 
المعلومات  ستشارك  أنها  العائلة  وأفادت 
للرأي العام في حال التأكد من الموضوع.

كانون  األول  كانون  من  الخامس  ليلة  في 
مجلة  ومالك  محرر  قُتل   ،2013 األول 
كاوا  “أوينة”  جريدة  في  والصحفي  رايل 
كرمياني أمام منزله في قضاء كالر التابع 
إلدارة كرميان بإقليم كردستان، ويصادف 
يوم األحد الخامس من  كانون األول ذكرى 
كاوا  اغتيال  على  سنوات  ثماني  مرور 
وكالة  أعدت  الخصوص  وبهذا  كرمياني، 
التي  الجريمة  حول  تقريراً  نيوز  روج 

استهدفت الصحفي كما التالي:
حكمت  كالر  محكمة  أن  من  الرغم  على 
كاوا  قتل  بجريمة  المتهمين  أحد  على 
كرمياني بالسجن مدى الحياة بزعم تورطه 

عائلة  أن  إال  كرميان،  كاوا  مقتل  في 
الرئيسيين  الجناة  معاقبة  تريد  كرمياني 

وراء مقتل كرمياني.

متابعته لقضايا الفساد 
عرضته للخطر

كاوا  بـ  الملقب  محمد  أحمد  كاوا  ولد 
رشتي  مدينة  في   1979 عام  كرمياني 
كالر  مقاطعة  في  الدراسة  بدأ  بإيران، 
الثاني  الصف  حتى  ودرس   1984 عام 
بالمدرسة الثانوية، بعد أن فقد والده حياته 
في األنفال، توقف عن الدراسة وبدأ العمل 
بسبب الفقر وانعدام سبل العيش، ثم في عام 

2002 بدأ العمل كصحفي “مصور”.
دائماً  كرمياني  بحث  الصحفي،  عمله  في 
ونتيجة  فيها،  وحقق  الفساد  قضايا  في 

نشر   ،2011 عام  في  وأبحاثه  لتقاريره 
 Germiyan di nava” بعنوان  كتاباً 

”.belgeyên reşde
للتهديد بالقتل  كان كاوا كرمياني يتعرض 
في  تحقيقه  بسبب  األحيان  من  كثير  في 
تم  األحيان  من  كثير  في  الفساد،  قضايا 
كسر معداته وأدواته الصحفية، بسبب هذه 
التهديدات، قدم كرمياني شكوى ضد بعض 

مسؤولي الحزب في محكمة كالر.
كانون   5 في  كرمياني  كاوا  اغتيال  بعد 
األول 2013، كان هناك احتجاجات شديدة 
وتم اتخاذ إجراءات مختلفة في العديد من 
مدن باشور كردستان وخارجها لالحتجاج 

على الحادث.

من يُظِهر الحقائق مصريه 
االغتيال

وفي الذكرى الثامنة الغتيال كاوا كرمياني، 
 rojnews لـ  أحمد  كروان  شقيقه  تحدث 
بعض  تلقينا  المحاكم،  عن  »بعيداً  وقال: 
مقتل  حول  الجديدة  والمعلومات  األدلة 
باطالع  تأكيدها، سنقوم  يتم  كاوا، وعندما 

الرأي العام عليها«.
أخيه  درب  على  سيبقى  أنه  أحمد  وأكد 

ودرب جميع الشهداء.
لم  كرمياني  كاوا  الصحفي  اغتيال  حادثة 
تكن األولى بالطبع في إقليم كردستان، ففي 

21 تموز 2008 اُغتيل كل من الصحفي 
الستار  صوران مامي حمي والكاتب عبد 
مجيد في مدينة كركوك، وال يزال الفاعلون 

طلقاء من دون أن يتم الكشف عنهم.
وفي 11 أيار سنة 2010 اغتيل الصحفي 
الموصل،  أوصمان على طريق  سردشت 
بسبب انتقاده لسياسة الحزب الحاكم، كان 
بجامعة  اإلعالم  كلية  في  يدرس  سردشت 
عملية  وقبل  هولير،  في  الدين  صالح 
بالقتل وكان  تهديدات  إلى  تعرض  اغتياله 
كل من رئيس جامعته وقيادة الشرطة على 

علم بهذه التهديدات.
مراسل  اغتيل   2016 سنة  آب   13 وفي 
وكالة ROJNEWS ودات حسين بشكٍل 
وحشي في مدينة دهوك، ويقال بأن العديد 

موجودة  كانت  والفيديوهات  الصور  من 
هذه  واختفت  ودات،  اغتيال  حادثة  أثناء 
الصور والفيديوهات بشكٍل غير معروف، 
قتل  بتهمة  اآلن  حتى  أحد  اعتقال  يتم  ولم 

ودات.
اتخاذ  لعدم  الصحفيين  قتل  أسباب  تعود 
القتلى،  تجاه  صارمة  قرارات  المحاكم 
ألي  السلطات  اعتقال  عدم  عن  ناهيك 
أحد يقف وراء قتل الصحفيين عدا حادثة 
اغتيال الصحفي كاوا كرمياني والتي أدين 
مرتكبو  يزال  ال  فيما  واحد،  شخص  بها 
اآلخرين  الصحفيين  بحق  القتل  جرائم 
لهذه  السلطات  إغالق  عن  فضالً  طلقاء، 

القضايا حتى دون الوصول للمجرمين.

في  أية هزيمة  بدون  ـ  قامشلو/ جوان محمد 
لكرة  السوري  الدوري  من  الثانية  النسخة 
القدم موسم 2020 ـ 2021، حققت سيدات 
في  البسمة  وزرعن  الدوري،  لقب  الخابور 
قلوب أبناء روج آفا في الداخل والمهجر، وها 
الحفاظ  رحلة  لبدء  دمشق  إلى  سيُحلقَن  هن 

على اللقب رغم قلة الدعم واإلمكانات.
الضعيفة  بإمكاناتهن  الخابور  سيدات 
ودية  مباريات  من  خلت  بسيطة  وباستعدادات 
سلبي  تعادل  من  بجعبتهن  وحيدة  نقطة  ومع 
األولى،  النسخة  بطالت  عامودا  سيدات  مع 
سوف يسافرن إلى دمشق للمشاركة في مرحلة 
الثالثة  بنسخته  السوري  الدوري  من  الذهاب 

لسيدات كرة القدم لموسم 2021 ـ 2022.
السويداء  وعمال  العربي  أندية:  وتتنافس 
وحمص وجرمانا والوحدة وفيروزة والخابور 
وعامودا، على لقب النسخة الثالثة من الدوري، 
ـ   2019 للموسم  األولى  النسخة  أن  علماً 
عامودا،  سيدات  نصيب  من  كانت   ،2020

ـ  الثانية موسم 2020  النسخة  لقب  كان  بينما 
2021، من نصيب سيدات الخابور.

هدفنا الصدارة ومن ثم اللقب

تحدثت  الخابور  نادي  العبة  توبر  بيريفان 
قائلةً: »لم يحالفنا الحظ  لصحيفتنا »روناهي« 
األول من  مباراتنا مع سيدات عامودا في  في 
رغم  الحسكة  في  الجاري  األول  كانون  شهر 
أنه سنحت لنا العديد من الفرص المحققة ولكن 

الكرة أبت أن تدخل الشباك«.
وأشارت إلى أنهن يخرجن للمران تقريباً بشكٍل 
يومي في اآلونة األخيرة وكثفن من التدريبات 

ومن ضمنها تمارين اللياقة.
في  حالياً  الصدارة  »هدفنا  بالقول:  ونوهت 
ونحن  الثالثة  للنسخة  واللقب  الذهاب  مرحلة 
كل  كالعبات  ولدينا  باللقب  للظفر  قادرات 
للفريق،  الُمقدم  الدعم  نقص  رغم  المؤهالت 

اللقب،  حققنا  عندما  السابقة  المرة  في  حيث 
نعود نرى  لم  بعدها  الجميع معنا ومن  تصور 
أي أحد منهم وال يتم دعم فريقنا كما يجب من 
أي طرف، وفي حال قدم الدعم واالهتمام فهذا 
أخريات  لفتيات  الطريق  يفتح  سوف  األمر 
يفكرن باالنخراط في لعبة كرة القدم ولكن بهذا 

الشكل وهذا اإلهمال ال أتوقع شيئاً«.
العربي  سيدات  مع  الخابور  سيدات  وستتقابل 
الجاري،  األول  كانون  شهر  من  الثامن  في 
وإليكم جدول مباريات سيدات الخابور لمرحلة 
الذهاب بحسب آخر جدول أُصِدر من االتحاد 

“العربي” السوري لكرة القدم:

ـ الخابور × العربي ـ 2021/12/8.
ـ الوحدة × الخابور ـ 2021/12/11.
ـ الخابور × فيروزة ـ 2021/12/14.
ـ جرمانا  × الخابور ـ 2021/12/17.

ـ الخابور × م. حمص ـ 2021/12/20.
ـ ع. السويداء × الخابور ـ 2021/12/23.

بسبب  ذلك  ويأتي  المباريات  في  كبير  ضغط 
في  كثيراً  للمكوث  القدرة  النادي  امتالك  عدم 
قلة  وسط  الالعبات  على  والصرف  الفنادق 
القدم  لكرة  السوري  االتحاد  من  المقدم  الدعم 

وإدارة النادي.
إقليم  من  العبات  الخابور  سيدات  ويضم 
الجزيرة وهن من المشاركات في بطوالت كرة 
باسم  وحققن  الجزيرة  إقليم  في  للسيدات  القدم 
األسايش لقب الدوري مع انضمام العبات من 
نوادي أخرى مثل قنديل وفدنك باإلضافة إلى 
خارج  سوريا  في  أخرى  مناطق  من  العبات 

إقليم الجزيرة ومنهن رشا رمضان من حماة.

روناهي/ قامشلوـ  شهدت منافسات كأس العرب 
للمنتخبات بجولته الثانية مباراة مثيرة والحدث 
للمنافسة،  السوري  المنتخب  عودة  هو  األبرز 
التونسي  المنتخب  على  مثيراً  فوزاً  حيث حقق 
الفضل  المتابعين  وبحسب  رد،  دون  بهدفين 

األول يعود للروماني تيتا.
وأقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة 
كأس العرب للمنتخبات والتي تقام حالياً في قطر، 
ثماِن مباريات كانت البعض منها مثيرة وزادت 

من البطولة إثارة.
المنتخب السوري يتصدّر المشهد

الثانية  للجولة  األول  اليوم  منافسات  من  ونبدأ 
منهما  البحرين والعراق كالً  حيث خرج منتخبا 
أهداف  دون  السلبي  التعادل  سيطرة  بعد  بنقطة 

على لقائهما الذي أُقيم في استاد الثمامة.
بقيادة  البحرين  منتخب  اقتنص  التعادل  وبهذا 
النقطة  سوزا،  هيليوا  البرتغالي  الفني  مديره 
الجولة األولى  بالبطولة بعد أن خسر  له  األولى 

بهدف نظيف أمام قطر في الجولة األولى.
فيما أصبح رصيد منتخب العراق، بقيادة مديره 
التعادل  بعد  نقطتين،  بيتروفيتش،  زيليكو  الفني 
الثاني له في البطولة، حيث تعادل بالجولة األولى 

مع عمان.
المنتخب  فيها  حسم  فقد  الثانية  المباراة  في  أما 
على  فوزه  بعد  القادم  للدور  تأهله  القطري 
المدينة  استاد  على   ،)1-2( العماني  المنتخب 

التعليمية.
عالمة  من  لقطر  التسجيل  عفيف  أكرم  افتتح 
الجزاء في الدقيقة 32، ثم تعادل خالد الهاجري 
الدقيقة 74. واستطاعت قطر خطف  في  لعمان 
فهمي  طريق  عن   ،98 الدقيقة  في  الفوز  هدف 
حيث  مرماه(،  في  )بالخطأ  عمان  مدافع  سعيد 

تدخلت تقنية الفيديو الحتساب الهدف.
وهاجم اإلعالم العماني الحكم البرازيلي، ويلتون 
بيريرا، الذي أدار مباراة قطر وعمان، كما هوجم 
أيضاً برانكو إيفانكوفيتش، مدرب منتخب عمان، 
الشوط  في  أجراها  التي  التغييرات  خلفية  على 
اليحيائي،  صالح  إخراجه  وخصوصاً  الثاني، 
المباراة،  في  الالعبين  أفضل  أحد  كان  الذي 

بحسب رأي المنتقدين.
الوقت  في  قاتل جاء  بهدف  الثالثة  المباراة  وفي 
بدل الضائع فازت اإلمارات على موريتانيا في 
مباراة كانت متكافئة بين الطرفين في الكثير من 
الشوط  في  لإلمارات  نسبية  أفضلية  مع  أوقاتها 
الثاني، وبينما كان يظن الجميع بأن المباراة تتجه 
الالعب  استطاع  أهداف،  دون  السلبي  للتعادل 
اإلماراتي البديل خليل إبراهيم من تسجيل هدف 
المباراة  في  الثالث  النقاط  ومنحه  لفريقه  الفوز 

التي أقيمت على استاد )974(.
الحدث األبرز كان في اليوم األول من منافسات 
الجولة الثانية هو في المباراة الرابعة التي جمعت 
أغلب  كانت  حيث  وسوريا،  تونس  منتخبي  بين 

ولكن  التونسي،  المنتخب  لفوز  تشير  التوقعات 
الشوط  في  مميزاً  أداًء  السوري  المنتخب  قدّم 
الثاني ومستغالً النقص العددي للمنتخب التونسي 
الذي فقد خدمات العبه محمد علي بن رمضان 

بالبطاقة الحمراء.
المنتخب السوري بهدفين دون رد وسجل  وفاز 
هدفي سوريا أوليفر كاسكاو في الدقيقة 4 ومحمد 

العنز في الدقيقة 47.
أول 3  التوقعات، وحصد  قلب  ومنتخب سوريا 
نقاط، بعد أن خسر الجولة األولى أمام اإلمارات 
2-1، ليتساوى مع المنتخب التونسي، الذي فاز 

في مباراته األولى أمام موريتانيا 1-5.
وعلى شبكات التواصل االجتماعي كانت الكثير 
من التعليقات تشير على نجاح المدرب الروماني 
السوري  المنتخب  في  الروح  ببث  فاليريو  تيتا 
في  فوز  أي  يحقق  ولم  باهت  مستوى  قدم  الذي 
التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، طوال 
ست جوالت من المنافسات، وعلى إثرها تم إقالة 
الجهازين الفني واإلداري وحل تيتا فاليريو بديالً 

للمدرب نزار محروس.
تيتا  المدرب  صرح  وتونس  سوريا  مباراة  بعد 
كيف  »عرفنا  صحفي:  مؤتمر  خالل  فاليريو، 
فاجأناه  الذي  منافسنا،  لعب  طريقة  مع  نتعامل 

بهدف مبكر أربك حساباته«.
وأضاف: »الهدف أدخلنا جيداً في جو المباراة، 

وحرر أقدام الالعبين«.
وزاد: »درست تونس جيداً، وطلبت من الالعبين 
التركيز على الكرات القصيرة واالستحواذ على 
الكرة، وعدم منحهم المجال لدخول منطقة الجزاء 

وتشكيل الخطورة، وهو ما نجحنا فيه«.
المردود  على  الالعبين  كل  »أشكر  وتابع: 
للتأهل  لدينا فرصة كبيرة  قدموه.  الذي  البطولي 
إلعداد  العمل  »علينا  وأتم:  النهائي«.  ربع  إلى 

أمام  بالمجموعات  األخيرة  للمباراة  الفريق 
البدني.  المستوى  على  وخصوصاً  موريتانيا، 
ستكون  مباراة  في  المهمة  نستسهل  أال  يجب 
في  حظوظه  كل  الخصم  فقد  وإن  حتى  صعبة، 

التأهل«.
سجل  الذي  العنز،  محمد  سوريا،  العب  أما 
الهدف الثاني في مرمى نسور قرطاج، فصرح: 
»منتخبنا كان بحاجة ماسة لهذا الفوز، الذي جاء 

على حساب منافس كبير بحجم تونس«.
الفوز  ينتظر  كان  السوري  »الجمهور  وأردف: 

بفارغ الصبر، بعد سلسلة من النتائج السلبية«.
واختتم: »علينا أن نطوي صفحة تونس ونوجه 
ستكون  التي  موريتانيا  لمواجهة  اهتمامنا  كل 
مستوى  عند  نكون  هللا  شاء  وإن  حاسمة، 

التطلعات«.
المؤقتة  اللجنة  عضو  قوطرش،  أحمد  نوه  كما 
تيتا  الروماني  »المدرب  السوري:  الكرة  التحاد 
ووضع  صحيح،  بشكل  المباراة  قرأ  فاليريو 
التكتيك المناسب للحد من خطورة العبي تونس، 
دفاعي  وتأمين  بواقعية  المواجهة  مع  وتعامل 

مثالي«.
الصحافة التونسية تهاجم منتخبها والمدرب

العبين  التونسية  الصحافة  انتقدت  جانبها  من 
وعنونت  بشدة،  الكبير  منذر  ومدربهم  منتخبها 
جريدة »الصباح«: »منتخب صغير بمدرب ليس 

بكبير«.
الخدمة  خارج  قرطاج  نسور  »كان  وأضافت: 
الطين  وزاد  المجبري،  حنبعل  الالعب  باستثناء 
بلة اختيارات المدرب منذر الكبير، التي أفقدت 
أكثر  كان  منافس  أمام  التوازن  المجموعة 

واقعية«.
ينهار  المنتخب  بهدفين..  »انهزم  عنوان  وتحت 
كتبت جريدة »الشروق«: »ُمني  أمام سوريا«، 

منتخبنا بهزيمة قاسية في ثاني لقاءاته في بطولة 
كأس العرب )قطر 2021(، أمام منتخب سوريا 

بهدفين لصفر«.
وجه  تقديم  عن  )المنتخب(  »عجز  وتابعت: 
في  به  ظهر  الذي  المردود  يعكس  مشرف، 
فاتورة  أمام موريتانيا.. منتخبنا دفع  لقائه األول 

األخطاء الفردية وعدم احترام المنافس«.
وقالت »الصباح نيوز«: »سوريا تعيد تونس إلى 

األرض وتخلط حسابات المجموعة الثانية«.
وأردفت: »فّجر منتخب سوريا مفاجأة من العيار 
بهدفين  التونسي  المنتخب  على  بالفوز  الثقيل، 
لصفر، في مباراة لم يقدم فيها األخير ما يستحق 

الذكر، أمام أداء بطولي لنسور قاسيون«.
وأكملت: »المنتخب التونسي المغتر بفوزه على 

موريتانيا دخل المباراة بشكل سيئ«.
بالفرنسية:  الناطقة  »البراس«  جريدة  وعنونت 
مباراة  في  قرطاج..  لنسور  كبيرة  أمل  »خيبة 
سيطر عليها التونسيون الذين ُصدموا بفشل كل 

المحاوالت مقابل واقعية السوريين«.
الناطقة  نيوز«  »لوطون  جريدة  واختارت 

بالفرنسية أيضاً عنوان: »عار عليكم«.
وأضافت: »المنتخب التونسي سقط في فم منتخب 
سوري لعب دون عقد، وبإصرار كبير إلحداث 
تونسيين  العبين  أمام  ذلك  في  ونجح  المفاجأة، 
مقاعد  الميدان، ومدرب جامد على  تائهين فوق 

البدالء«.
وفي اليوم الثاني والختامية من منافسات الجولة 
الثانية ففي المباراة األولى حقق المنتخب المغربي 
فوزاً كبيراً على نظريه األردني برباعية نظيفة.

وكرر أسود األطلس بذلك فوزهم على فلسطين 
لينفردوا  األولى،  الجولة  في  النتيجة،  بذات 
بقي رصيد  بينما  نقاط،  بالصدارة برصيد »6« 

األردن 3 نقاط، في المركز الثاني.
 ،»4« جبران  يحيى  المغرب  أهداف  وأحرز 
 ،»45« الشيبي  ومحمد   ،»24« بانون  وبدر 

وسفيان رحيمي من ضربة جزاء »88«
اللبناني  المنتخب  الجزائري  المنتخب  وتجاوز 
بهدفين دون رد وقّع عليهما ياسين براهيمي عند 
مزياني  ركلة جزاء(، وطيب  عبر   69( الدقيقة 

في الدقيقة )3+90(.
رفيع  أول  شوطاً  الجزائري،  المنتخب  وقدم 
المستوى، قدم فيه كل شيء، لكنهم عجزوا عن 

الوصول إلى عرين الحارس مصطفى مطر.
اللبناني  المنتخب  العبو  اكتفى  المقابل  في 
للمرمى  تهديد  أي  دون  فقط  الدفاعية  باألدوار 

الجزائري في الشوط األول.
في الشوط الثاني استمرت األفضلية للجزائر مع 
يشفع  لم  ولكن  اللبناني  المنتخب  أداء  في  تحسن 
لهم هذا التحسن والمباراة انتهت بهدفين دون رد.

وصعد منتخب مصر إلى ربع نهائي بطولة كأس 
السودان )0-5(،  فوز ساحق على  بعد  العرب، 

على ملعب )974(، في الجولة الثانية للمجموعة 
الرابعة، خالل البطولة المقامة في قطر.

الدقيقة  في  رفعت  أحمد  الفراعنة  أهداف  سجل 
)4(، وأحمد سيد زيزو )13 من ضربة جزاء(، 
ومحمود حمدي »الونش« )31(، وحسين فيصل 

)57( ومحمد شريف )80(.
في   ،)1-1( والسعودية  فلسطين  منتخبا  وتعادل 
التعليمية،  المدينة  استاد  على  أقيم  الذي  اللقاء 
المجموعة  لحساب  الثانية  الجولة  لقاءات  ضمن 

الثالثة.
في  لفلسطين  التسجيل  رشيد  باسم  محمد  افتتح 
الحمدان  هللا  عبد  يتعادل  أن  قبل   ،45 الدقيقة 

للصقور قبل نهاية اللقاء بـ9 دقائق.
وبعد اختتام الجولة الثانية إليكم ترتيب المنتخبات:

المجموعة األولى: 
1ـ قطر 6 نقاط.

2ـ العراق 2 نقطة.
3ـ عمان 1 نقطة.

4ـ البحرين 1 نقطة.
المجموعة الثانية:

1ـ اإلمارات 6 نقاط.
2ـ تونس 3 نقاط.
3ـ سوريا 3 نقاط.

4ـ موريتانيا 0 نقطة.
المجموعة الثالثة:

1ـ المغرب 6 نقاط.
2ـ األردن 3 نقاط.

3ـ السعودية 1نقطة.
4ـ فلسطين 1 نقطة.
المجموعة الرابعة:

1ـ مصر 6 نقاط.
2ـ الجزائر 6 نقاط.
3 ـ لبنان 0 نقطة.

4ـ السودان 0 نقطة.
وإليكم مباريات الجولة الثالثة واألخيرة من دور 

المجموعات:
االثنين 6 كانون األول:

سوريا  × موريتانيا 
تونس × اإلمارات 
عمان × البحرين 

قطر × العراق
الثالثاء 7 كانون األول: 

األردن × فلسطين 
المغرب × السعودية 

لبنان × السودان 
الجزائر × مصر 
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دستار.. مجّلة لألدب واللهجات الكردّية

مكانة المرأة في فكر الجاحظ

رئيس مجلس عشائر الشدادي: اإلدارة الذاتية حررت األراضي 
السورّية وحافظت على وحدتها 

الحصار وشح الدواء يسببان معاناة كبيرة لمهجري عفرين 
وبخاصٍة األطفال

اإلطار التنسيقي: أولوياتنا إخراج 
المحتل التركي من أراضينا

مظاهرات طالبية جديدة 
وواسعة في باشور كردستان

خالل  من  آمد،  في  الكردي  المعهد  يحاول 
مشروعه مجلة دستار، إيجاد تقارب بين جميع 
إلى  والوصول  جميعها،  الكردية  اللهجات 

كردستان بأكملها.
بُذلت جهود وأعمال كثيرة على صعيد إصدار 
المجالت  هذه  ولكن  كردستان،  في  المجالت 
السلطات  ضغط  بسبب  إصداراتها؛  أوقفت 

الحاكمة، وشح اإلمكانات.
العدد  إصدار  آمد،  في  الكردي  المعهد  وبدأ 
األول من مجلة دستار، تحت شعار »الطاحونة 
السنوات،  آالف  منذ  وتطحن  تدور،  الكردية 
وستدور وتطحن إلى األبد« والعدد الثاني تحت 

شعار »األدُب نوٌر«.
األبحاث  المجلة؛  ومقاالت  مواضيع  وتشمل 
األدبية، والتاريخ األدبي بشكل عام، والتاريخ 
حول  المختلفة  واألبحاث  الكردي،  األدبي 
والقصة،  المالحم،  أو  التاريخية،  األماكن 

والقصص القصيرة والشعر.
االستشارية  المجموعة  عضوة  وأوضحت 
لمعة  األدب  ديوان  وعضوة  آفا،  روج  لقسم 
مجلة  إصدار  بدء  بشأن  التشاور  تم  أنه  علي، 
دستار في روج آفا، أواخر عام 2021؛ بهدف 
وباكور  آفا  بين روج  األدبية  العالقات  تعزيز 

كردستان.
وتُنشر  أشهر،  ثالثة  دستار كل  وتصدُر مجلة 
في أجزاء كردستان األربعة، وخارجها أيضاً. 
والكرمانجية  الكرمانجكية،  اللهجة  وتتضمن 
مستقبالً  إليها  تضاف  أن  ويمكن  والسورانية، 

اللهجة الهورامية أيضاً.
وذكرت لمعة علي: أن لهم عالقات مع الكتّاب 
وقالت:  بأكملها،  كردستان  مستوى  على 
»الكتّاب كلهم الذين ينشرون كتاباتهم في المجلة 
لنا،  كتاباتهم  الكتاب  هؤالء  يرسل  الُكرد،  من 
بإعدادها، ويجب  نقوم  النشر،  ونحن في هيئة 
أاّل تكون الكتابات المرسلة لنا منشورة في أي 

أماكن أخرى«.
آفا،  روج  من  الكتّاب  من  عدد  شغل  كما 
وشرق  شمال  في  األدب  ديوان  وأعضاء 
مجلة  ولجان  هيئات،  في  أماكنهم  سوريا، 
التنسيقات  دستار. ناريمان عفدكي عضوة في 
والتحرير  النشر  هيئة  العامة، ولمعة علي في 
الكرمانجي، وبوطان هوشه في هيئة التحرير 

التدقيق  هيئة  في  أوسو  وشاهين  الكرمانجي، 
الكرمانجي، وأحمد حسيني وملفان رسول في 

الهيئة التشاورية.

وأكدت لمعة علي أنه »بسبب تزايد الزيارات 
األعوام  خالل  األربعة  كردستان  أجزاء  بين 
األخيرة؛ أصبحنا نعرف كل شيء عن بعضنا، 

وبالفعل فإن التنوع بين الثقافات يجّمل األدب«.
وكالة هاوار

عبد هللا رحيل 

مؤلفاتُه  له  دٌ،  متفّرِ عربيٌّ  أديٌب  الجاحُظ 
الموسوعيّةُ الرائدةُ، وأسلوبُه الفنيُّ الذي صاَغ 
أثُره  واستمرَّ  العربّيِ،  النثِر  خصائَص  به 
البالغيُّ والفكريُّ واألدبيُّ ممثالً الثقافةَ العربيّةَ 
هذا،  عصِرنا  حتى  اإلسالميّةَ،  والحضارةَ 
َمْحبُوٍب  بِن  بَحٍر  بُن  ُعَمُرو  ُعثْماَن  أبو  واسُمه 
المعروف  اْلبََصِرّي  اْلِكنَانِّي  اللَّْيثِّي  فَزاَرةَ  بُن 
باْلَجاِحظ )159 هـ-255 هـ( أديٌب عربيٌّ كاَن 
من كباِر أئّمِة األدِب في العصِر العباسّيِ، ُولدً 
في البصرةِ وتُوفَِّي فيها، واللقُب الذي التصَق 
هو  اآلفاِق  في  شهرتُه  طارْت  وبه  أكثَر،  به 
عاًما،  تسعين  نحو  الجاحُظ  عّمَر  الجاحُظ، 
وترَك كتبًا كثيرةً يَْصعُُب عدَّها، وإْن كاَن البياُن 
أشهَر  والبخالُء،  الحيواِن،  وكتاُب  والتبييُن، 
واألدِب،  الكالِم،  علِم  في  فكتَب  الكتِب،  هذِه 
والنباِت،  واألخالِق،  والتاريخِ،  والسياسيِة، 

والحيواِن، والصناعِة، وغيِرها.
أفالٍك  في  بها  طاَف  رائعةٌ،  رسائُل  وللجاحِظ 
واآلداِب  والفلسفاِت  المعارِف  من  متنّوعٍة 
ووقائعَها  اإلنسانيّةَ،  الحياةَ  مجسدةً  والفنوِن 
الجاحُظ  َعَرَك  وقد  عصِرِه.  في  االجتماعيةَ 
وقدََّم  أدبِِه،  في  الذاتيةَ  تجاِربَه  ر  الحياةَ، وصوَّ
وفْكٍر  عميقٍة،  بفلسفٍة  والعلميّةَ  األدبيةَ  مؤلفاتِِه 

ُمستنيٍر.
تُعَدُّ  »النساء«  في  البديعِة رسالةٌ  ومن رسائِلِه 
وتستحّق  ةً،  َعامَّ المرأةِ  مكانِة  في  فريدةً  وثيقةً 
أْن تكوَن دستوًرا حضاريًا ممثالً لدوِرها المهّمِ 
في بناِء المجتمعِ اإلنسانّيِ في كّلِ زماٍن ومكاٍن.

الحّبِ  وبيَن  النساِء  بين  »الجاحظ«  ربط  وقد 
الوجودَ  للنساَء  أنَّ  مؤكدًا  والهوى،  والعشِق 
أصُل  فالحبُّ  وبهجتِها.  الحياةِ  في  المتعّمَق 
بِه  يهيُم  الذي  العشُق  منه  ع  ويتفرَّ الهوى، 

اإلنساُن.
بالعقالنيِة،  فيلسوفًا،  »الجاحظ«،  ويتميُّز 
باألسلوِب  وأديبًا  الواسعِة،  بالثقافِة  ومفكًرا، 
يتشعُّب  ما  يذكُر »الجاحظ«  المتميِّز.  البالغّيِ 
وأنّهُ  والّرحمِة،  الّرقِة  من  الحّبِ  أصِل  عن 
جماُع الخيِر؛ وكأنّهُ يدخُل هذا المدخَل اللطيَف 
نفسّيٍ  منطلٍق  من  النساِء  عن  موضوِعِه  في 

أصيٍل، فيربُط الحبَّ والخيَر بالمرأةِ.
نعيُم  أنَّه  من  للحّبِ  رؤيتَه  »الجاحظ«  ويؤّكد 
لذَّاتِها«،  وأكمُل  نعيِمها،  »أكبُر  بل  الدنيا، 
متمثِّالً في َظفَر المحّبِ بحبيبتِِه، وما يكوُن من 

رّسَخ  وقد  وبهجتِِه،  وسعادتِِه  العاشِق  سروِرّ 
الفضالُء  العشُق بقلبِِه، وفاَز بلذّتِِه. وربَّما جادَ 
ويهدونها  بالحبيبِة،  يستأثرون  ولكنَّهم  بالماِل، 
ويختصُّ  رعايتَها.  ون  ويتوخُّ األشياِء،  أجمَل 
بعشقهنَّ إلى  بالنساِء، وقد يصُل الوجدُ  العشُق 
تعالى:  هللا  قال  وقد  العاشِق.  بحياةِ  يودي  ما 
}ُزيَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساء َواْلبَنِيَن 
ِة َواْلَخْيِل  َواْلقَنَاِطيِر اْلُمقَنَطَرةِ ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ
َمِة َواألَْنعَاِم َواْلَحْرِث{، يقول الجاحظ«:  اْلُمَسوَّ
ما  أصناٍف  جملةَ  وتعالى  تباَرَك  ذكَر  »فقد 
نعمتِه،  من  عليهم  وَمنَّ  كرامتِه،  من  لهم  خوَّ
ولم نَر الناَس وجدوا بشيٍء مْن هذِه األصناِف 
وجدَهم بالنساِء، ولقْد قدَّم ذكَرُهنَّ في هذه اآلية 

على قدِر تقدمِهّن في قلوبهم«.
أخصُّ  بالغناِء  النساَء  أنَّ  »الجاحظ«  ويرى 
من الرجاِل، إْذ »الرجاُل دخٌل على النساِء في 
وقد  المناظرةِ،  في  بارٌع  والجاحُظ  الغناِء«. 
الرجَل  أنَّ  إلى  ذهَب   ، رأيٌّ »هنا«  إليها  دعاه 
الطرِب«،  لذَّةِ  من  بما يجدُ  يخرُج عن وقاِرِه؛ 
لذَّةِ  بيَن  المقارنةَ  يفنِّدُ  –كدأبه–  الجاحُظ  فأخذَ 
قلِب  على  يسيطُر  وأيَّهما  الغناِء،  ولذةِ  الحّبِ 
على  العشِق  سطوةِ  في  رأيّهُ  ليثبّت  الّرجِل، 
العاشِق، وغلبَِة الحّبِ على غيِرِه من ُمتَعِ الدُّنيا.
ثّم يقوُل: »فأيّهما أحسُن وأملُح، وأشهى وأغنُج، 
أْن يغنِّيك فحٌل ملتُف اللِّحيِة... أْم تُغنِّيَك جاريةُ 
وهنا  ياسمينة«  كأنَّها  أو  نرجٍس،  طاقةُ  كأنَّها 
ينتصُر  التي  بالمرأةِ،  والغناُء  الجماُل  يرتبُط 
الغزِل،  شعِر  بغناِء  ها  ويخصُّ »الجاحظ«  لها 
ينبغي  »وإنَّما  فيقوُل:  حقوقِها،  من  ويجعلُهُ 
والصبابةُ  والعشُق  الغزِل...  بأشعاِر  تغنِّي  أْن 

بالنساِء اللواتي فيهنَّ نطقْت تلَك األشعاُر«.
وللحّبِ لغتُه الخاّصةُ التي تجري بين المحبِّين، 
ِن الغزُل منهم.  وتُكتسُب بالغتُها على قدٍر تُمّكِ
دُ الجاحُظ األموَر التي تجعُل المرأةَ أرفَع  ويُعدِّ
تُخَطُب  التي  »أنَّها  منها:  الرجِل،  من  حاالَ 
وتُرادُ«، بِل الحبُّ سلطاٌن للمرأةِ على الرجِل، 
المثل  في  ورد  كما  ويُصم«  »يعمي  فالهوى 
تعظيِم  ذكِر  في  »الجاحظ«  ويمضي  السائر. 
»وليس  الولِد  أمُّ  فالمرأةُ  النّساِء،  لشأِن  الرجِل 
شيٌء مما يُحِدُث هللاُ لعبادِه من أصناِف نعمتِِه، 
وضروِب فوائِدِه، أبقى ذكًرا، وال أجلَّ خطًرا 

من أْن يكوَن للرجِل ابٌن يخلفهُ من بعِدِه«.
ر أهميةَ األواصِر القويِة بيَن األقرباِء،  وقد صوَّ
من  أفضُل  النساَء  إنَّ  يقوَل:  أْن  يريدُ  ال  وأنّه 
يُعلَِّم مِن احتقَر المرأةَ  أْن  الرجاِل، ولكنَّه أرادَ 
حقيقةَ أهميَّتِها، وأْن يذكَر حقوقَها لَمْن بخَسها، 

يكوَن  أْن  العجِز  مَن  »وإنَّ  بقوله:  ذلك  د  ويؤّكِ
الرجُل، ال يستطيُع توفيَر حقوِق اآلباِء واألعماِم 
إالّ بأْن ينكَر حقوَق األمهاِت واألخواِل، فلذلَك 

ذكرنا جملةَ ما للنساِء مْن المحاسِن«. 
ال  »الجاحُظ«  قدَّمها  كما  »النساء«  فرسالةُ 
تبحُث في الفرِق بيَن الرجِل والمرأةِ، بل تعمدُ 
إلى  كليهما  وحاجِة  بينهما،  التكامِل  ذكِر  إلى 

اآلخِر دوَن تحيًٍّز ألحِدهما دوَن اآلخِر.
الحّبِ،  تقلباِت  العاشَق من  ُر »الجاحظ«  ويُحذِّ
والتريُِّث  الحبيبِة،  ُسلِو  الصبِر على  إلى  داعياً 
على  فسيندُم  تركها  إذا  ألنَّه  غضبِها؛  حاَل 
حبيٍب،  حّبِ  في  الفترةَ  الحازُم  »فليحذِر  ذلك، 

والغضبةَ التي تنسيِه عواقَب أمِرِه«.
د »الجاحظ« حقوَق المرأةِ بقوله: »ونحُن  ويؤّكِ
في  المرأةِ،  على  الّرجِل  فضَل  أنَّ  رأينا  وإْن 
جملِة القوِل في الرجاِل والنساِء، أكثُر وأظهُر، 
المرأةِ،  حقوِق  في  َر  نقّصِ أْن  لنا  ينبغي  فليّس 
َر  وليَس ينبغي لَمْن عظََّم حقوَق اآلباِء أن يصغِّ
واألخواُت،  اإلخوةُ  وكذلك  هاِت،  األمَّ حقوَق 
أنَّ حقَّ  وأنا وإن كنُت أرى  والبناُت.  والبنون 

هذا أعظُم؛ فإنَّ هذِه أرحُم«.
تقيُم  إنسانيّةٌ،  ثاقبةٌ رحيمةٌ  وتلك رؤيةٌ منصفةٌ 
الواجبِة  الحقوِق  في  واإلحساِن  العدِل  ميزاَن 

للّرجِل والمرأةِ.
أَن  هي  طريفةً  قضيةً  »الجاحظ«  ويطرُح 
فالمرأةُ  للنساِء،  النساِء  من  أبصُر  الرجاَل 
ا  وأمَّ الصفِة،  ظاهَر  المرأةِ  من  »تعرُف 
الخصائُص التي تقُع بموافقِة الرجاِل؛ فإنَّها ال 

تعرُف ذلَك«.
المرأةِ  مكانِة  على  آخَر  دليالً  الجاحُظ  ويوردُ 
مَن  ولداً  خلَق  قْد  هللاَ  »إّن  يقوُل:  حيُث  العليا 
المرأةِ مْن غيِر ذكٍر، ولم يخلْق من الرجِل ذكراً 
أدلةً عقليةً على مكانِة  أنثى، ويسوُق  من غير 
هي  أنّها  هي:  األدلةُ  وهذه  المعشوقِة،  المرأةِ 
تُفدى  التي  وهي  وتُعشُق،  وتُرادُ  تُْخَطُب  التي 
وتُخفى، ويقدم الجاحُظ دليالً آخَر حيث يقوُل:« 
لم نَر الرجاَل يهبُون للرجاِل، إالَّ ما ال باَل له، 
العطُر  كان  حتى  للنساِء،  يهبُوَن  ما  جنِب  في 

.) والصبُغ والخضاُب والكحُل… لهنَّ
باٍل،  شعب  فكر  ومن  أمر،  من  يكن  ومهما 
تبقى المرأة سامية بروحها فوق تلك النظرات، 
وناشرة الحب والحنان في مناحي الحياة كلها، 
المنطلق  الحر  الفكر  قيادة  دفة  قابضة  وتظل 
نحو الحياة، كنحلة رياض محولة الرحيق إلى 
مرارة  الحياة به، ومغيّرةٍ  لتحلو  عسل مصفًّى 

والنماء،  الخصب  ولتكون  والفكر،  النظرات 
والحب والعطاء، في قول أبي صخر الهذلّي:

تكادُ يدي تَندَى إذا ما لمْستُها
ويَنبُُت في أطرافِها الورُق النَّْضُر

ومن جميِل المعاني، ودقِة الوصِف والتسامي، 
حقيقٍة  والحقيقِة،  الكلماِت  لقارِئ  جليًا  يظهُر 
الراميِة  اإلنساِن،  وقلِب  وفكِر  عقِل  في  تقبُع 
التمركِز حوَل  دائرةِ  إلى  المالِك  هذا  أخِذ  إلى 
أهميِة المرأة، لتكوَن البريَق المشعَّ للورى نوًرا 
أبو  إيليا  الشاعُر  صّوَرها  الحقيقةُ  هذه  ودعةً، 

قا بكينونتِها:   ماضي متعّمِ
أقامت لدى مرآتها تتأّمُل

 على غفلة ّممن يلوم ويعدُل
 وبين يديها كلّما ينبغي لمن

 يصّور أشباح الورى ويمثُّل
 وتضمر حقدا للمحدِّث لو درى 

به ذلك المسكيُن ما كادَ يهزُل
 فلو ُوجدت يوما على الدّهر غادةٌ

 ألوشَك من غلوائه يتحّوُل
 فتاةٌ هي الطاووُس عجبا وذيلُها

 ولم يك ذيال، شعُرها المتهدُّل
 سعْت الحتكار الحسن فيها بأسره

 وكم حاولت حسناُء ما ال يؤّمُل
 إذا كان حسن الوجه يدعى فضيلةً
 فإّن جمال النّفس أسمى وأفضُل 

تكتّم عّمن يعقل األمر سّرها 
ولكنّها تفشيه ما ليس يعقُل. 

عشائر  مجلس  رئيس  أكد  ـ  األخبار  مركز 
اإلدارة  بأن  درويش،  أحمد  سليمان  الشدادي 
حررتا  الديمقراطية  سوريا  وقوات  الذاتية، 
داعش  مرتزقة  من  السورية  األراضي 
السورية،  األراضي  وحدة  على  وحافظت 

ُمعرباً عن رفضه التهامهما باالنفصال.
الشهر  أواخر  في  دمشق  حكومة  اتهمت 
الفائت، اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا 
إلى  أجنبية  قوات  إدخال  ومحاولة  باالنفصال 
المنطقة، فيما رفض حزب االتحاد الديمقراطي 
شمال  في  الذاتية  اإلدارة  دمشق ضد  اتهامات 
تزيد  لن  االتهامات  أن  وأكد  سوريا،  وشرق 
إلى  دمشق  داعياً  تعقيداً،  إال  السورية  األزمة 
الديمقراطية  سوريا  قوات  دور  إنكار  عدم 

األراضي  على  والحفاظ  داعش  هزيمة  في 
السورية.

اتهامات حكومة دمشق مرفوضة

وفي السياق؛ تحدث رئيس مجلس العشائر في 
أحمد  سليمان  الجبور  قبيلة  ووجيه  الشدادي 
درويش، لوكالة هاوار قائالً: نرفض اتهامات 
حكومة دمشق لإلدارة الذاتية في شمال وشرق 
وقوات  الذاتية  اإلدارة  باالنفصال،  سوريا 
سوريا الديمقراطية هما اللتان استطاعتا الحفاظ 
أكبر  من  وتحريرها  السورية  األرض  على 

تنظيم إرهابي في العالم.

سوريا  قوات  قضاء  إن  درويش:  وأشار 
انتصار  هو  داعش جغرافياً  الديمقراطية على 
من  بأكثر  ضحت  القوات  وهذه  أجمع،  للعالم 
المناطق  لتطهير  وجريح،  شهيد  بين  ألفاً   20
من داعش، وكانت الشدادي والمناطق الجنوبية 
لصالح  ليس  منها،  الحسكة جزءاً  مقاطعة  في 
هي  العكس  على  بل  فحسب  الذاتية  اإلدارة 
واآلن  السورية،  األراضي  بتوحيد  تطالب 
عن  للدفاع  مستعدة  الديمقراطية  سوريا  قوات 
أي بقعة في سوريا تتعرض لإلرهاب«، مبيناً 
»كل ما تفعله اإلدارة هو أنها تبحث عما يحافظ 
يجوز  وال  المنطقة،  في  خصوصيتها  على 

مكافأة تضحياتها بنعتها باالنفصال.
وطالب درويش، حكومة دمشق بالتفاوض مع 

اإلدارة والتعامل معها بجدية، وقال: الالمركزية 
هي الحل األساسي في سوريا، ولفت درويش 
مع  للتحاور  الذاتية  اإلدارة  محاوالت  أن  إلى 
وقال:  والتعنت،  بالرفض  تقابل  والتي  دمشق 

»دمشق تحاول استخدام الحديد والنار.«
الشدادي،  في  العشائر  مجلس  رئيس  واختتم 
نُحذر  بالقول:  حديثه  درويش  أحمد  سليمان 
للحوار  رفضها  تبعات  من  دمشق  حكومة 
سوريا  ستضعف  وتعنتها،  الذاتية  اإلدارة  مع 
سوريا  ليتقاسمو  لألعداء  الطريق  وستسهل 
وكري  كانيه  وسري  عفرين  في  مثلما حصل 

سبي.

مركز األخبارـ  يعاني أطفال عفرين المهجرون 
أمراض  موجة  من  عام  كل  الشهباء  وأطفال 
التي تمارسها  السياسات  تتفاقم حدتها نتيجة 
حكومة دمشق على المنطقة وتخاذل المنظمات 
الدولية في القيام بدورها اإلنساني تجاه مئات 

اآلالف من المهجرين.
تأثر عدد كبير من األطفال في مقاطعة الشهباء 
بموجة  الفائت،  الثاني  تشرين  منذ مطلع شهر 
أكبر  بشكٍل  متأثرين  شديدة  موسمية  أمراض 
عدوى  نتيجة  األمعاء،  بالتهاب  باإلصابة 

فيروسية انتشرت بين األطفال.
وشهد مشفى آفرين بمقاطعة الشهباء في األيام 
بالتهاب  اإلصابة  حالة  ازدياد  الماضية  القليلة 
افتقار  وسط  الصغار،  األطفال  عند  األمعاء 
المشفى والمراكز الطبية لألدوية والمستلزمات 
التعسفية  الحصار واإلجراءات  بسبب  الطبية، 

التي تفرضها حكومة دمشق على المقاطعة.
وتسبب اإلصابة بالتهاب األمعاء عند األطفال 
مزيجاً من القيء واإلسهال والتشنجات البطنية 
إلى  تؤدي  ما  وعادةً  الشهية،  ونقص  والحمى 
الجفاف وعدم توازن المواد الكيميائية في الدم 

بسبب فقدان سوائل الجسم في القيء والبراز.
الدواء  في  نقص  من  الشهباء  مقاطعة  وتعاني 
التي  السياسات  بسبب  الطبية  والمستلزمات 
األرض،  على  المتصارعة  القوى  تفرضها 
المنصرمة  األعوام  طيلة  المنطقة  وتأثرت 
األمر  التحتية،  البنية  في  والدمار  بالحروب 

عرضة  أكثر  األطفال  جعل  إلى  أدى  الذي 
للخطر فيها بسبب انتشار األوبئة من مخلفات 

الحرب.

مياه الرشق امللوثة سبب
 لنقل األمراض

األطفال  قسم  في  الطبيبة  تحدثت  ذلك  وحول 
الكشف  رفضت  التي  )ي.ج(  آفرين  بمشفى 
األطفال  إن  وقالت:  هاوار  لوكالة  اسمها  عن 
العام  مدار  على  يعانون  الشهباء  مقاطعة  في 
التهاب  مرض  من  شديدة  موجات  ثالث  من 
األمعاء وتسوء حالتهم في فصل الشتاء والربيع 
والصيف، أسباب اإلصابة بالتهاب األمعاء عند 
األطفال إلى عدوى فيروسية أو جرثومية تنتقل 
بين األطفال دون سن الخمسة أعوام، عبر مياه 

الشرب الملوثة واألطعمة غير الصحية.
تصيب  أو  تنتقل  العدوى  الطبيبة:  وأشارت 
في  المناخية  التقلبات  عند  عام  بشكل  األطفال 
في  معالجتهم  وتتم  والصيف،  الشتاء  فصلي 
اليوم  في  المتوفرة،  اإلمكانيات  وفق  المشفى 
الواحد نستقبل أكثر من 100 طفل يعانون من 
بالتهاب  المصابين  من   %30 بينهم  أمراض، 

األمعاء والجفاف فيما بعد.
ونصحت الطبيبة األهالي في مقاطعة الشهباء 
في  القاطنين  عفرين  مهجري  وباألخص 

المخيمات والمنازل شبه المدمرة، عند مالحظة 
أعراض ارتفاع في حرارة الجسم عند األطفال 
والقيء المتكرر يرافقه اإلسهال والذين تتراوح 
أعمارهم بين ستة أشهر وعام ونصف التوجه 
الالزمة  باإلجراءات  للقيام  المشفى  نحو  فوراً 

وعدم حدوث مشاكل صحية أخرى خطيرة.
تتراوح  الذين  األطفال  الطبيبة:  ونوهت 
هم  ونصف  وعام  أشهر  ستة  بين  أعمارهم 
األكثر عرضة لإلصابة بالتهاب األمعاء بسبب 
داعيةً  عندهم،  المناعة  جهاز  اكتمال  عدم 
األهالي إلى االهتمام باألطفال والحذر من مياه 

الشرب الملوثة واألطعمة غير الصحية.

حصار حكومة دمشق يُعيق 
معالجة األطفال

يعيق  دمشق  الطبيبة: حصار حكومة  وشددت 
معالجة األطفال ضمن المشفى والمراكز الطبية 
نتيجة عدم توفر األدوية والمستلزمات الطبية، 
مناطق  إلى  القسري  التهجير  أن  إلى  مشيرةً 
عانت من ويالت الحرب له الدور األبرز في 
انتشار األمراض واألوبئة واإلصابة بأمراض 

مختلفة.
الحقوقية  للمنظمات  المناشدات  عشرات  وبعد 
مهجري  أحوال  تفاقمت  والمعنية  والدولية 
بسبب  األطفال،  وخاصةً  الشهباء  في  عفرين 

تخاذل المنظمات الدولية وباألخص في مسألة 
الحصار  لفك  دمشق  حكومة  على  الضغط 
األدوية  بدخول  والسماح  الشهباء  مقاطعة  عن 

والمواد اإلغاثية إلى المنطقة.
ويعاني األهالي من مشكلة مياه الشرب الملوثة 
على  البالستيكية  الخزانات  في  تبقى  التي 
جوانب الطرق لعدة أيام متأثرة بأشعة الشمس، 
منظمة  في  العاملين  قبل  من  تنظيفها  وعدم 

اليونيسف لعدة أشهر.
تزود  اليونيسف  األممية  المنظمة  وكانت 
متر   2400 بنحو  الشهباء  في  المياه  خزانات 

مكعب يومياً، على مدار ثالثة أعوام ونصف، 
لكنها خفضت الكمية إلى 1000 متر مكعب، 
مما تسبب بقطع مياه الشرب عن نحو 80 ألف 
نواحي  وثالث  القرى  عشرات  ضمن  نسمة 
كبرى في الشهباء، منذ شهر تموز/ يوليو من 

العام الجاري.
مياه  بقاء  بالقول:  ج(  )ي.  الطبيبة  واختتمت 
حافة  على  بالستيكية  خزانات  ضمن  الشرب 
الطرق بمقاطعة الشهباء لعدة أيام دون تنظيفها 
األطفال  وخاصةً  سلباً  األهالي  على  يؤثر 

ويخلق الكثير من األمراض.

“اإلطار  في  أعضاء  أكد  ـ  األخبار  مركز   
الحكومة  إلزام  على  الشيعي”،  التنسيقي 
جميع  من  العراقية  السيادة  بحفظ  المقبلة 
الفتين  منها،  التركية  وبخاصٍة  االعتداءات 
باشور  في  التركي  االحتالل  أن موضوع  إلى 
ال  وهو  اإلطار  قوى  أولويات  من  كردستان 

يختلف عن االحتالل األمريكي.

علينا الحفاظ عىل السيادة العراقية

فاضل  اإلطار  عضو  تحدث  الخصوص  بهذا 
خالل  من  فقال:  نيوز  روج  لوكالة  الفتالوي 
مع  التنسيقي  اإلطار  قادة  جمع  الذي  اللقاء 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تم مناقشة 

التركية  وبخاصٍة  العراق  على  االعتداءات 
وضرورة حفظ السيادة العراقية.

واختتم فاضل الفتالوي بقوله: االحتالل التركي 
أو  األمريكي  االحتالل  عن  كثيراً  يختلف  ال 
جميع  خروج  وهو  واحد  مطلبنا  لذلك  غيره 

القوات األجنبية من البالد.
التنسيقي  اإلطار  عضو  أكد  جهته،  ومن 
حفظ  موضوع  وقال:  البلداوي  محمد  الشيعي 
السيادة من االعتداءات األجنبية ضمن أهدافنا 
الرئيسية وال يمكن أن نتخلى عنه، يجب على 
بموضوع  النظر  المقبلة  العراقية  الحكومة 
التوغل التركي الذي بات يتوسع يوم بعد آخر 
في ظل صمت حكومة هولير، وتركيا تمارس 
أبشع العمليات اإلجرامية في باشور كردستان 
أنقرة  تطالب  أصواتاً  هناك  تكون  أن  ويجب 

بالخروج من األراضي العراقية.  
وكان اإلطار التنسيقي قد أعلن نتائج االجتماع 
في  الصدر  مقتدى  الصدري  التيار  زعيم  مع 
منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، يوم 
بعد  بيان  في  اإلطار  وقال  الماضي،  الخميس 
زعيم  استقبلوا  التنسيقي  اإلطار  قادة  بأن  ذلك 
منزل  في  الصدر،  مقتدى  الصدري  التيار 
هادي العامري، لمناقشة القضايا العالقة وآخر 
لروابط  تعزيزاً  الراهن،  الوضع  مستجدات 
إن  بالقول:  البيان  واختتم  واإلخاء،  الوحدة 
الرئيسة،  القضايا  من  عدداً  ناقشوا  المجتمعين 
القوات  جميع  خروج  على  التأكيد  ومنها 
ووضع  المعلن  الزمني  الجدول  وفق  األجنبية 

آليات كفيلة بحصر السالح بيد الدولة.

لطالب  مظاهرات  انطلقت  ـ  األخبار  مركز 
ورانية  كوي  قضاء  في  والمعاهد  الجامعات 
السليمانية  ومدينة  حلبجة  محافظة  ومركز 
من جديد، األحد، مطالبين بدفع مخصصاتهم 

الشهرية.
وتشهد مدن ومناطق إقليم كردستان بين الحين 
الحكومة  مطالبين  طالبية  مظاهرات  واآلخر 
الخدمات  وتأمين  الشهرية  مخصصاتهم  بدفع 
الرغم  الجامعي، وعلى  السكن  في  لهم  الجيدة 
أن  إال  واالحتجاجات،  األنشطة  كل  من 

الحكومة ال تزال صامتة. 
تظاهر  حيث  أخرى،  مرة  الطالب  وانتفض 
طالب الجامعة والمعاهد في قضاء رانية وكوي 

ومركز محافظة حلبجة ومدينة السليمانية. 
وتبلغ المنح الُمقدمة لطلبة المعهد التكنيكي من 
قبل حكومة باشور كردستان، 50 ألف دينار 

ألف  و100  السليمانية،  يسكنون  ممن  للطلبة 
دينار للطلبة الذين يسكنون خارجها.

لمشكلة  إضافة  الداخلية  األقسام  طلبة  ويعاني 
األساسية  الخدمات  بعض  نقص  من  المنح 
المتعلقة  تلك  خصوصاً  الداخلية،  األقسام  في 
وطاقة  وقود  من  الشتاء  فصل  بمستلزمات 

كهربائية.
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أكدت محامية القائد عبد اهلل أوجالن نوروز أويسال أن 
الكثير من قرارات لجنة وزراء  التركية لم تطبق  الدولة 
المجلس األوروبي، وأشارت إلى أن اإلجراءات التي ُطبِّقت 
االعتبار من  بعين  القائد أوجالن، يجب أن تؤخذ  بحق 

قبل األوروبيين..

نوروز أويسال: بعد سبع سنوات.. قرارات جديدة تناقش للمرة 

األولى في اجتماع لجنة وزراء المجلس األوروبي
زيارة بن زايد ومؤشرات االنفتاح التركّي على الخليج

األوروبي،  المجلس  وزراء  لجنة  الجتماع 
وأحد  بالغة،  أهمية  ومحاكمه،  ومؤسساته، 
محاكمه، هي محكمة حقوق اإلنسان األوروبية، 
التي تصدر القرارات، ومن بين تلك القرارات 
السجن  تركيا عقوبة  في  أن  تفيد:  نقطة  وجود 
األشخاص،  يسجن  حيث  المشدد،  المؤبد 
الحياة،  الدولة مدى  يعدّون مذنبين بحق  الذين 
اتفاقية  هذا، حسب  التركية  الدولة  قانون  وعد 
محكمة حقوق اإلنسان األوروبية، سبباً النتهاك 

الحقوق. 
متابعة  هو  اللجنة،  هذه  تأسيس  من  الهدف 
قرارات المحكمة في الدولة، والتقدم والجهود 
القرار  ذلك  بنود  تطبيق  تم  وهل  بُذلت،  التي 
هللا  عبد  القائد  قرار  ُعرض  قد  وكان  ال؟  أم 
لذا  اللجنة بعد عام 2014،  أوجالن على هذه 
قررت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، أن 
هناك آالف األشخاص، يواجهون اليوم عقوبة 
السجن المؤبد المشدد في تركيا، ومن هنا ال بدّ 
من تغيير هذا البند، وجعلت لجنة الوزراء هذا 
الموضوع موضع النقاش في اجتماعها األول، 
بعد سبع سنوات، وهذه هي المرة األولى، التي 
يتم النقاش حولها، ولهذا فإن هذا االجتماع ذو 

أهمية بالغة.
فعلى الصعيد الدولي يجب أن يكون للمعتقل أمل 
المجتمع  في  واالندماج  السجن،  من  بالخروج 
في  األمر  هذا  مثل  يوجد  لكن ال  أخرى،  مرة 
المشدد، ويبقى الشخص  المؤبد  عقوبة السجن 
ذلك؟ عندما  ما سبب  الحياة،  السجن مدى  في 
حكم  المؤامرة؛  خالل  أوجالن  القائد  اعتقل 
هذا  اإلعدام  قرار  مناقشة  وتم  باإلعدام،  عليه 
وأوقفت  األوروبي،  المجلس  في  طويلة  فترة 
واضطُّرت  بحقه،  العقوبة  هذه  التركية  الدولة 
المؤبد  السجن  بعقوبة  العقوبة،  هذه  تغيير  إلى 

المشدد حسب المجلس األوروبي.
مع  حول ذلك كله أجرت وكالة هاوار حواراً 
محامية القائد عبد هللا أوجالن نوروز أويسال، 

وفيما يلي نص الحوار: 

-هل من آلية لتطبيق القرار الذي صدر؟
هذا القرار موجود على أجندتنا منذ سبع سنوات، 
وقد اقترح حزب الشعوب الديمقراطي، وحزب 
التركي،  البرلمان  على  والديمقراطية  السالم 
تغيير القانون مرات عديدة، لكن تم رفض هذه 
المقترحات، فالدولة التركية مجبرة اليوم على 

تطبيق هذا القرار، واتخاذ خطوة نحوه.
الدولة  ألن  أيضاً؛  جداً  ومهم  تقني  أمٌر  هذا 
التركية ليست مستقلة في القانون، ولألسف، ال 
يتعامل القانون وفقاً لحقوق اإلنسان والقوانين، 
ظلٌم  هناك  التركية،  السجون  في  وخاصة 
وفقاً  المعتقلين  مراقبة  يجب  كثيرة،  وضغوٌط 
المثال،  عاماً، على سبيل  كل 15  لمرةً  اآللية 
ومراقبة السجين الذي أنهى حكمه عمَّ إذا كان 
وإن  أم ال؟  المجتمع  في  االنخراط  على  قادراً 
المجتمع  على  الشخص يشكل خطراً  كان هذا 
أم ال؟، وكيف قضى هذا الشخص وقته داخل 
السجن؟ والتحرك وفقاً لحقوق اإلنسان، وعلى 
هذا فالقائد أوجالن ال يشكل خطراً على الدولة 
التركية، أو المجتمع الكردي والتركي، بل على 
العكس يعدّ القائد أوجالن أمالً للمجتمعات، لقد 
أصبح اليوم المثال أو الفاعل األكبر في سالم 

المجتمع.

وعندما يؤخذ هذا بعين االعتبار، وينظرون إليه 
بموضوعية، فيجب اإلفراج عنه، لكن ال توجد 
أي آلية معينة للدولة التركية، حيال ما يجري، 
مع  يتوافق  ال  تغيير،  إجراء  أوالً  نريد  لذلك 
العقلية التركية، التي تضع القانون والتشريعات 
اليوم، يجب أن تجري هذه اآللية وفقاً التفاقية 
ومعايير المحكمة، أو المجلس األوروبي وليس 
اللجنة  للقانون التركي، وأن تستطيع هذه  وفقاً 
ترى  يا  »هل  تبيّن  بطريقة  اآللية  هذا  مناقشة 

هذه اآللية مناسبة أم ال؟.

اإلنسان،  لحقوق  األوروبية  المحكمة  -أكدت 
تتعلق  والتي  لالتفاقية،  الثالثة  النقطة  أن 
الثاني  بعد 17 من تشرين  االعتقال  بظروف 
الثالثة  النقطة  لنا  شرحتم  هاّل   ،2009 عام 

لالتفاقية؟
أكثر  هو  الحياة  حق  أن  هي  الثالثة:  النقطة 
يأتي  ذلك  وبعد  االتفاقية،  في  أساسية  الحقوق 
حق منع المناهج غير اإلنسانية أو التعذيب، فال 
يمكن إجراء أي انتهاك لهذه النقطة بأي شكٍل 
من األشكال، وهي واضحة لدرجة أننا نقول: 
منذ سبع سنوات تم انتهاك النقطة الثالثة، لكنهم 
تلك  منذ  أجندتهم  على  القرار  هذا  يضعوا  لم 
حقوق  أجل  من  مهمة  الثالثة  والنقطة  الفترة، 
ذلك،  حدوث  منع  عدم  أجل  ومن  اإلنسان، 
والسلطات هي الجهة األولى المسؤولة عن كل 

ما يجري. 

ـ تعمل المحكمة على متابعة ظروف االعتقال 
العقوبات،  لمنع  األوروبية؛  اللجنة  قبل  من 
المعاملة السيئة غير اإلنسانية والتعذيب،  أو 
بظروف  يتعلّق  إجراء شخصي  أي  هناك  هل 

اعتقال المراجعين؟
القائد  شخص  في  المشدد  المؤبد  هذا  تغيير 
آالف  يواجه  كما  يتم،  أن  يجب  أوجالن 
األشخاص هذه العقوبة، تقول اللجنة: إنها ترى 
مناسباً، ليس من أجل  تغيير هذه العقوبة أمراً 
القائد أوجالن بشكل خاص؛ بل من أجل تغيير 
أمراً  وليس  عام،  انتهاك  فهذا  التشريع،  هذا 
التركية تريد االستمرار في  شخصياً، والدولة 

هذه العملية.
حول  كافية  معلومات  السلطات  تقدم  لم 
المثبتة  االنتهاكات  هذه  أمام  المتخذ  اإلجراء 
في القرارات، وتمت دعوتهم من أجل تطبيق 
كما  المحكمة،  لمعايير  وفقاً  القانوني،  السياق 
الجيدة  األمثلة  االستفادة من  تشجيعهم على  تم 

لنماذج الدول األخرى.
حكم  حيث  الدولة،  أجل  من  يُقال  األمر  هذا 
وبقي  المؤبد،  بالسجن  أشخاص  عدة  على 

أو  عشرين  لمدة  السجن  في  أشخاص  عدة 
ثالثين عاماً، دون أن يشارك وزير العدل هذه 
اإلحصائية مع الرأي العام، لكن بعد أن صدر 
قرار القائد أوجالن عام 2014، كشفت الدولة 

التركية هذه المعلومات ضمن اإلحصائيات.
لألشخاص،  الدقيق  العدد  اليوم  ندرك  ال  نحن 
أو  المشدد،  المؤبد  بالسجن  عليهم  ُحكم  الذين 
المؤبد  بالسجن  عليهم  ُحكم  الذين  األشخاص، 
مدى الحياة، وسيُفرج عنهم بعد مدة، أو يبقون 
هذا  تخفي  الدولة  ألن  لألبد؛  السجن  داخل 
األمر، وتقول: إنه ال يوجد أي شيء من قبيل 
هذا األمر عندنا، ونحن طالبنا بذكر العدد، لكن 
ولم  معلومات،  أي  لنا  تقدم  لم  التركية،  الدولة 

تقدم للجنة أيضاً.

بتطبيق  تركيا  في  الحاكم  النظام  سيقوم  -هل 
المجلس  وزراء  لجنة  عن  الصادر  القرار 

األوروبي؟ 
بمعلومات  التركية  السلطات  تدلي  أن  يجب 
من أجل القيام باإلجراءات العامة، نهاية شهر 
تنوه  وبهذا  أقصى،  كحدٍّ   2022 عام  أيلول 
اللجنة، إنه يجب على تركيا أن تكون مستعدة 
الذي  التغيير  كيفية  أو  ستجريه،  الذي  للتغيير 
ستجريه، وترسله لنا في ذاك الوقت، كأقصى 

حد.  
بعد  التغييرات  إرسال  التركية  الدولة  تستطيع 
تنتظر  كعادتها  أنها  نعلم  ولكننا  أيضاً،  شهر 

حتى اللحظة األخيرة، نحن أيضاً ال نعلم كيفية 
التغيير الذي ستجريه.

ووفقاً  أشهر،  ثالثة  كل  اجتماعها  اللجنة  تعقد 
انعقاد  مدة  التركية  الدولة  منحوا  فإنهم  لذلك، 
ثالثة اجتماعات؛ إلجراء تغيير، لكن المشكلة 
األكبر، هي أن هذا القرار لم يصبح ضمن أجندة 
اللجنة، قبل سبع سنوات، فلماذا أوقفت اللجنة 
هذا القرار عن قصد؟ هذا هو األمر األهم فيما 
القرارات خالل  بنا، وستتم مناقشة هذه  يتعلق 
االجتماعات الثالثة للجنة، القرارات كلها التي 
تؤخذ في هذه االجتماعات، تؤثر على مواقف 
ما  ننتظر  نحن  ولهذا  التركية،  الدولة  وقوانين 

سيجري حتى انعقاد اجتماع آذار؟
أوجالن،  القائد  محامو  نحن  الحين،  ذلك  إلى 
أساس  على  جديدة،  وتقارير  طلبات  سنقدم 
اللجنة،  موقف  أساس  وعلى  القرارات  تلك 
ألنه  مباشرةً؛  يُزال  لن  كمرحلة،  الوضع  هذا 
يجب على الدولة التركية تغيير القانون، حسب 
البرلمان،  داخل  ويتم  التركية  التشريعات 
الحركة  وحزب  والتنمية،  العدالة  وحزب 
وهما  البرلمان،  داخل  اآلن  موجودان  القومية 
ضد  التحالف  ويطبقان  بعضهما،  من  أسوأ 
صعيد  على  أسود  تاريًخا  لهم  أن  كما  الكرد، 
حقوق اإلنسان، ليس فقط ضد الشعب الكردي؛ 
بل يطال كل من يقول ال، نحن ننتظر أن تُجرى 

تغييرات عادلة وفقاً للمعايير.

-هل أنتم متفائلون بصدور مثل هذه القرارات؟
أوجالن،  القائد  بحق  ُطبِّقت  التي  اإلجراءات 
قبل  من  االعتبار  بعين  تؤخذ  أن  يجب 
تطبق  لم  التركية  الدولة  ولكن  األوروبيين، 
المجلس  وزراء  لجنة  قرارات  من  الكثير 
اتخذت بشأن  التي  القرارات،  األوروبي، مثل 

صالح الدين دميرتاش وعثمان كافاال.

ـ في حال لم تطبِّق تركيا القرارات الصادرة، 
ما اإلجراءات التي ستُتخذ بحقّها؟ 

في  عضوة  دولة  كل  فإن  اتفاقاتهم،  حسب 
قرار  تطبيق  على  مجبرة  األوروبي،  المجلس 
وفي  اإلنسان،  لحقوق  األوروبية  المحكمة 
توجه  اللجنة  فإن  القوانين،  هذه  تُطبّق  لم  حال 
الوقت،  بعض  وتمهلها  التحذيرات،  بعض  لها 
هذه  الدولة  تلك  تطبق  أن  يجب  النهاية  وفي 
قد  الدولة  تلك  عضوية  أن  وحتى  القرارات، 
تُلغى، إن لم تطبق تلك القرارات، لكن لم يُطبق 
القرار  ففي  التركية،  الدولة  اإلجراء على  هذا 
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كانون األول لتطبيقه.

ـ ما مقدار تأثير هذا القرار على الدولة التركية؟
في الحقيقة، أنها ال يؤثر كثيراً، فالعالقات بين 
األوروبي واضحة، ولألسف  والمجلس  تركيا 
أو  الكردية  بالقضية  الموضوع  يتعلق  عندما 
كثيرا،  األوروبية  الدول  له  تهم  فال  الالجئين، 
فهذه اللجنة هي في أساسها لجنة سياسية، وال 
الدول تدعم  للقانون فقط،  القرارات وفقاً  تتخذ 
بعضها البعض حسب مصالحهم، وهذا موقف 

سياسي أوروبي.

عبد  القائد  بلقاء  الطلبات؛  من  الكثير  تُقدم  ـ 
معلومات  أية  يقدمون  ال  لكنهم  أوجالن،  هللا 
حول ما يجري داخل السجن، ويرفضون تلك 

الطلبات، كيف تقيمون ذلك؟
في  الحق  أوجالن  للقائد  القوانين،  حسب 
نحن  القول:  وبمكننا  يومي،  وبشكل  اللقاءات، 
والصحي  األمني  الوضع  حول  دائم  شٍك  في 
له، ولألسف، فإن حالة العزلة تتعمق كلما مر 
الوقت، كما أنه لم تصلنا أي معلومات من القائد 
أوجالن منذ 2015، لدرجة أننا نتساءل حول 
ما إن كان موجود هناك أم ال؟ وهل هو على 
قيد الحياة؟ وال يمكننا أن نتأكد من ذلك إال عبر 
اللقاء مع القائد، العقوبة التأديبية تعاد كل ستة 

أشهر بحقه، وهذا أمر غير مقبول.

رامان آزاد

استأثرت الزيارة، التي قام بها ولي عهد أبو 
زايد  بن  محمد  الفعلي  اإلمارات  وحاكم  ظبي 
لتركيا، بالكثير من االهتمام السياسّي؛ لكونها 
وحملة  سنوات،  لعشر  قطيعة  بعد  جاءت 
واالختالف  الطرفين،  بين  متبادلة  اتهامات 
حول جملة المتغيرات في المنطقة، من بينها 
يحظى  الذي  المسلمين،  اإلخوان  تنظيم  دور 
إرهابيّاً،  اإلمارات  تصنفه  فيما  أنقرة  بدعم 
اقتصادّي  توقيٍت  في  جاءت  ثانية  جهة  ومن 
حرج بالنسبة ألنقرة، وعكست الزيارة رغبة 
تركيّا إلعادة التموضِع على مستوى المنطقة 

وتحديداً دول الخليج.

مقدمات التحول

كان يوم 2011/11/24 نقطة تحّول مهمة في 
وقوبلت  اإلماراتيّة،  التركيّة  الثنائيّة  العالقات 
أنقرة  إلى  األولى  زايد،  بن  محمد  زيارة 
باهتماٍم تركّي بالغٍ، بعد انقطاعٍ لمدةِ عقٍد كامٍل 
يوازي انطالق ما ُسّمي الربيع العربّي، وأقام 
أبو ظبي  لولي عهد  ترحيٍب  أردوغان مراسَم 
لسالح  موكباً  تضمنت  الرئاسّي،  القصر  في 

الفرسان العثمانّي.
عن صندوق  اإلمارات  أعلنت  ساعات،  وبعد 
في  دوالر،  مليارات   10 بقيمة  استثمارّي 
بما  التركّي،  االقتصاد  من  متعددة  قطاعات 
في ذلك الطاقة، وتغير المناخ، والتجارة، وقد 
المتعثر  إلى دعم االقتصاد  تؤدي هذه الخطوة 
في تركيا، في وقت تسارعت فيه أزمة العملة 
على  أولي  وكمؤشٍر  سنوات،  منذ  المستمرة 
األثر االقتصادّي للزيارة، ارتفعت قيمة الليرة 
بعدما  الزيارة،  يوم  نقطة واحدة  بنحو  التركية 
األيام  في  منخفضاً  قياسيّاً  مستوى  سجلت 

األخيرة.
مستشار  زار  الزيارة،  لهذه  أولية  مقدمة  وفي 
بن  طحنون  الشيخ  اإلماراتي  القومّي  األمن 
زايد آل نهيان، أنقرة في 2021/8/18، وهي 
منذ  تركيا  إلى  إماراتّي  لمسؤول  زيارة  أعلى 
في  االستثمار  ملف  مناقشة  وتّمت  سنوات، 
التركية.  صباح(  )ديلي  نقلت  حسبما  تركيا، 
ولي  مع  أردوغان،  بحث   2021/8/30 وفي 
عهد أبو ظبي محمد بن زايد في اتصال هاتفي 

العالقات الثنائيّة، والقضايا اإلقليميّة.

اجتامع الخصوم

التنافس  فقد ظهر  إن«  إن  تقرير »سي  ووفق 
بين اإلمارات العربيّة المتحدة، وتركيا في أكثر 
ساحات القتال فتكاً في المنطقة على مدار العقد 
الشرق  تشكيل  إعادة  إلى  أدّى  ما  الماضي، 
يكون  أن  ويمكن  العملية،  هذه  في  األوسط 
لالنفراج بين الخصمين السابقين تأثير تحولي 
مماثل، وتعود جذور الخالف األخير إلى حملة 
للقضاء على جماعة اإلخوان  محمد بن زايد، 
المسلمين المحافظة في أنحاء المنطقة جميعها، 
للجماعة  داعم  أقوى  أردوغان  كان  بينما 

اإلسالميّة.
ولطالما كان محمد بن زايد داعماً رئيسيّاً للجيش 
المصرّي، الذي أطاح في 2013/6/30 بأوِل 
المسلمين  اإلخوان  وعضو  منتخب،  رئيس 
العربّي،  الربيع  أعقاب  في  مرسي،  محمد 

وتولى عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، وقاد 
المسلمين والنشطاء  كبيرةً ضد اإلخوان  حملةً 

السياسيين.
المنشق  المشير  زايد  بن  محمد  دعم  ليبيا  في 
خليفة حفتر، في محاولته النتزاع السلطة من 
الحكومة المعترف بها، من قبل األمم المتحدة 
اإلخوان  بجماعة  والمرتبطة  طرابلس،  في 
المسلمين، والتي يدعمها أردوغان، وكذلك كان 
االختالف حول سوريا لدرجة نسبيّة، إذ عدلت 
اإلمارات موقفها، وأبدت مواقف مغايرة تجاه 
دمشق، وبالتوازي مع المتغير الدولّي المتجسد 
حوَل  الروسيّة،  ــ  األمريكيّة  بالتفاهمات 
اإلقليميين  الالعبين  على  فُرض  فقد  سوريا، 

تعديل مواقفهم أيضاً.
على  بقوة  إيقاعه  يفرض  الذي  المتغير 
تهدأ عواصف  ولذلك  االقتصادُ،  السياسة، هو 
الحادة وتُغمد سيوفها،  التصريحات والمواقف 
مسعى  في  براغماتيّة  لغة  إلى  الساسة  ويميل 
لتدوير زوايا الخالف بعد الهزاِت العنيفِة، التي 
وقعت بالمنطقِة، وآثار الوباء الذي اجتاح العالم، 
والبحُث عن االستثماراِت هو الكلمة المفتاحيّة، 
إليجاِد مياديَن جديدةٍ إلنتاجِ الماِل. وأنقرة هي 
إحدى الدول التي تكافح للحفاظ على اقتصادها، 

ومنعه من التدهور في السنوات األخيرة.
عالقة  إحياء  محاولته  في  أردوغان  يأمل 

كبير  عدد  اجتذاب  ظبي«،  »أبو  ب  أنقرة 
العربية  اإلمارات  دولة  من  االستثمارات  من 
شريان  في  وضّخها  بالنفط،  الغنية  المتحدة 
لديها  واإلمارات  حرجٍ،  توقيٍت  في  االقتصاد 
أنقرة مجاالت االستثمار،  فيما تعرض  المال، 
وال يخفى أّن« أبو ظبي« تسعى للحصول على 
التوتر اإلقليميّة،  العديد من بؤر  امتيازات في 
مثل ليبيا، ما يشير إلى تغييٍر في قواعِد اللعبة 

السياسيّة.
لقاء محمد بن زايد مع أردوغان، هو االجتماع 
اآلن،  حتى  السابقين  خصومه  بين  األبرز 
وزير  بها  قام  زيارة  عقب  الزيارة  وجاءت 
زايد  بن  هللا  عبد  الشيخ  اإلماراتي  الخارجية 
في  دمشق  إلى   – زايد  بن  محمد  شقيق   –
األزمة  بدء  منذ  األولى  وهي   ،2021/11/9
تّم  ما  وحسب   ،2011 آذار  في  السورية 
القومي  األمن  مستشار  سيقوم  عنه،  اإلعالن 
الشيخ طحنون بن زايد – أحد أشقاء محمد بن 
زايد –زيارة  طهران اإلثنين 2021/12/6 في 
سياق خطة متكاملة لتصفير مشاكل أبو ظبي، 
إقليميّة  تحوالت  اللقاءات  هذه  جملة  وتعكس 

وصل  كحلقة  يبرز  العراق  أنَّ  ويبدو  أوسع، 
للتقارب بالمنطقة، وبالتحديد من خالل التوسط 
السعودية،  العربية  المملكة  المحادثات بين  في 

وخصمها اإلقليمّي إيران.
واضحاً  المحادثات  تلك  إطار  يكن  لم  وإّن 
لجهة، فقد تعدد المسائل الخالفيّة بين الطرفين، 
المسلحة  الجماعات  حول  العالقة  والنقاط 
المتحالفة مع إيران، في عدد من دول المنطقة 
سوريا ولبنان، والعراق واليمن، إال أنّها تعكس 
الساسة:  يقوله  ما  ووفق  النوايا،  مؤكد  بشكٍل 
إنّهم يسعون إلى وقف تصعيد الحرب بالوكالة، 
المنطقة«،  من  شاسعة  مساحات  دّمرت  التي 
وفي إشارة أوليّة إيجابيّة أصدرت دول الخليج 
العربيّة، األسبوع الماضي، بياناً مشتركاً أيّدت 
االتفاق  في  للدخول  المفاوضات  استئناف  فيه 
النووّي اإليرانّي، وكانت بعض هذه الدول من 
بين أشد المعارضين لالتفاق صخباً، عندما تم 
التوصل إليه ألول مرة في 2015/7/14، ولعّل 
الدافع الرئيسّي لالنفراج هو ما يُتصور أنّه فك 
ارتباط من قبل الواليات المتحدة عن المنطقة، 
نفاه المسؤولون األمريكيّون مراراً  وهو تأكيدٌ 

وتكراراً.
هذه المبادرات تأتي بعد المصالحة الخليجيّة في 
إليها  أشير  والتي   ،2021/1/5 في  العال  قمة 
ما  إلى طبيعتها  العالقات  أنّها هي عودة  على 
وإعادة  كافة،  األطراف  قِبل  من  األزمة  قبل 

احتواء الدوحة بعد قطيعة خليجيّة عامة، وقالوا 
استثنائيّاً  وضعاً  كانت  الخليجيّة  »األزمةَ  إّن 

لسنواٍت مضت«.

تشكيٌك يف سياسة واشنطن

يقود  آخر  عامٍل  وجود  إلى  مراقبون  يشير 
التزام  في  التشكك  وهو  الواضح،  التقارب 
أمريكا تجاه الشرق األوسط، ومع إعادة تركيز 
رؤساء الواليات المتحدة المتعاقبين على آسيا، 
الرئيسيين  اإلقليميين  القادة  من  العديد  يشعر 
المزيد  تدبير  إلى  بحاجة  أنّهم  متزايد  بشكل 
بأنفسهم. ويبدو أنَّ اإلمارات عازمة على قيادة 
الزمام؛ لجعل وضعها أكثر أماناً، والدافع لذلك 
هو التقييم العميق لدور اإلمارات في المنطقة، 
اإلقليمّي،  اإلمارات  لنفوذ  عميقة  ومراجعة 
الذي اكتسبته على مدى سنوات العقد الماضي، 
تتصدر  التي  العربيّة،  الدولة  فاإلمارات 
الناعمة،  قوتها  استثمار  في  العربّي  المشهد 
تحاول تعزيز نفوذها اإلقليمّي، وإظهاَر نفسها 
ذلك  ويأتي  فصاعداً،  اآلن  من  سالم  كصانعة 
االستقرار،  وعدم  الصدام  من  لسنوات  كعبرة 

والتي لم تسفر عن مكاسب ملحوظة.
في 2020/9/15 وقعت اإلمارات اتفاق تطبيع 
سياسيّاً،  إسرائيل، وسوت خالفاً  العالقات مع 
استمر لسنوات مع قطر الغنية بالغاز، وقدّمت 
سلسلة من المبادرات الدبلوماسيّة إليران الجار 
الحملة  اإلمارات  وقادت  الخصم،  الخليجّي 
على نطاق المنطقة إلعادةِ سوريا إلى المحيط 
دمشق  عزلة  إنهاء  على  وتعمل  العربي، 

الدبلوماسيّة، والتي استمرت عقداً من الزمن.
النسخة  أعمال  انطلقت   2021/11/19 وفي 
الـ17 من حوار المنامة، الذي يعدّ القمة األمنيّة 

بين  مشترك  بتنظيم  األوسط،  بالشرق  األولى 
المعهد  و  البحرين،  لمملكة  الخارجيّة  وزارة 
لندن  في  االستراتيجية  للدراسات  الدولي 
لويد  األمريكّي  الدفاع  وزير  وقال   ،IISS
من  »مستوى  الحلفاء  من  واجه  إنّه  أوستن: 
ملتزمة  ليست  المتحدة  الواليات  أنَّ  من  القلق 
زلنا  »ما  أوستن  وقال  المنطقة«.  بهذه  حقاً 
ملتزمين بهذه المنطقة، ال يزال لدينا عشرات 
اآلالف من القوات في هذه المنطقة لدينا قدرة 
كبيرة هنا«. وتابع: »بصفتي: شخص قاتل هنا 
لعدد من السنوات، دفاعاً عن المصالح في هذه 
المنطقة، دعني أؤكد لك أننا لن نتخلى عن هذه 

المصالح في المستقبل«. 
كالم أوستن جاء رداً على السؤال حول السلبيّة 
األمريكيّة الواضحة في منطقة، كانوا فيها يوماً 
ما قوة تدخليّة قوية، وأشار بريت ماكغورك، 
في  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منسق 
إلى أن  بالبيت األبيض،  القومي  مجلس األمن 

الرد كان سريّاً.
اإلقليميين  الالعبين  أنَّ  المالحظ  من  أنّه  غير 
قرروا، أنه لم يعد بإمكانهم االستعانة بمصادر 
خارجيّة ألمنهم للواليات المتحدة، التي تصدت 
ذات مرة للدفاع عنهم أثناء غزو صدام حسين 
 – شيئاً  تفعل  لم  ولكنها   ،1991 عام  للكويت 
على األقل علناً – رداً على هجوم على مصافي 
إنتاج  وخفضت   2019 في  السعوديّة  النفط 

المملكة من النفط إلى النصف.
هذه الهواجس تدفع دول المنطقة إلعادة صياغة 
أمريكيّة  لمشاركة  واالستعداد  اآلن  سياساتها، 
أدنى، إدراكاً منها أنها بحاجٍة إلى لعب أدوار 
أكثر استباقيّة مع جيرانها، وبغض النظر عن 
في  السلطة  في  المتحدة(  للواليات  )أي رئيس 
العديد  فإنَّ  القادم،  الرئيس  أو  الحالي،  الوقت 
الموجة  هذه  إلى  أدّت  التي  الديناميكيات،  من 
الدول  هذه  بين  الدافئة  والرياح  التقارب  من 

ستستمر.

العالقة مع الدوحة منوذجاً

من  االقتصادّي،  الوضع  ترميم  سياق  في 
المقرر أن يتوجه الرئيس التركّي أردوغان إلى 
العاصمة القطرية الدوحة يوم 2021/12/17، 
للجنة  السابعة  الدورة  اجتماع  لحضور 
وخالل  التركية،  القطرية  العليا  االستراتيجية 
الزيارة سيتم التوقيع على اتفاقيات مهمة، تعزز 

التحالف االستراتيجي بين البلدين الشقيقين في 
مختلف المجاالت.

المشتركة  العليا  االستراتيجية  اللجنة  وأُسَّست 
واستضافت   ،2014 في  وتركيا  قطر  بين 
األول  كانون  في  األولى،  دورتها  الدوحة 
ستة  تأسيسها  منذ  وعقدت  التالي،  العام  من 
عنها  ونتج  البلدين،  بين  مناصفة  اجتماعات، 

إبرام 52 اتفاقية في مجاالت متنوعة.
بين  الثنائي  التجاري  التبادل  حجم  وارتفع 
في  أمريكّي  دوالر  مليون   340 من  البلدين 
أكثر من ملياري دوالر في  إلى  عام 2010، 
عام 2019، فيما بلغت االستثمارات القطرية 
حيث  دوالر،  مليار   22 من  أكثر  تركيا  في 
تعمل 179 شركة قطرية في تركيا، وضّخت 
الدوحة نحو 15 مليار دوالر، كاستثمارات في 
شرايين االقتصاد التركّي عقب مرحلة حرجة 
مع  العالقة  وتدهور  األمريكية،  العقوبات  من 
آل  بن حمد  تميم  قطر  أمير  وأهدى  واشنطن، 
 747-8 طراز  من  فاخرة  بيونغ  طائرة  ثاني 
الطائر  »القصر  بـ  دوالر  مليون   400 ثمنها 
حسب  وذلك  أردوغان،  التركّي  »للرئيس 

تقارير إعالمية.
مصطفى  محمد  قطر  في  التركي  السفير  قال 
كوكصو: هناك 183 شركة برأسمال قطرّي، 
شركة   711 هناك  حين  في  تركيا،  في  تعمل 
شركة   47 منها  قطر،  في  عاملة  تركيّة 
برأسمال تركّي 100%، إضافة إلى 15 شركة 
وأشار  القطرية،  الحرة  المنطقة  في  مسجلة 
لالستثمارات  الحالية  القيمة  أّن  إلى  كوكصو 
مليار   33.2 إلى  وصلت  تركيا،  في  القطريّة 
دوالر حتى كانون األول 2020، وتبلغ القيمة 
 32 قطر  في  التركيّة  لالستثمارات  الحالية 

مليون دوالر.
ــ القطريّة مثلت  التركيّة  أّن العالقات  ومعلوم 
ومثلت  المنطقة،  في  التناقض  من  مهماً  جانباً 
واإلعالمّي  االقتصادّي  الدعم  جانب  الدوحة 
وقدمت  المنطقة،  مستوى  على  أنقرة  لسياسة 
التمويل لتدخل تركيا في سوريا، وليبيا، ودعم 
إزاء  الموقف  وتشاطرا  المسلمين،  اإلخوان 
العالقة  هذه  سياق  وفي  مصر،  في  التحوالت 
أقامت أنقرة قاعدة عسكريّة في قطر، وبذلك فقد 
نسجت أنقرة نموذجاً مثاليّاً للعالقة مع الدوحة، 
على  احتياجاتها  ويلبّي  طموحاتها،  يستوعب 
خالل  من  تعميمه  وحاولت  صعيٍد،  من  أكثر 
الربيع العربّي، غير أنّها فشلت فيه، ومساعي 

أنقرة الحالية، تكشف عن تعديٍل في الخطِة.  
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من المسؤول عن تدهور االقتصاد التركي؟ ماذا يحدث في إقليم كردستان؟

متاهة السياسة الخارجية ألردوغان

فقدت الليرة التركية نحو 45 بالمئة من قيمتها 
منذ بداية العام الحالي مع زيادة التضخم بنسبة 
وصلت لـ 21 بالمئة، األمر الذي أدى الندثار 
الطبقة الوسطى في تركيا وتحولهم إلى فقراء، 
في حين ازداد ثراء األغنياء، فمن يقف خلف 

تدهور االقتصاد التركي.
في  الزمن  من  عقدين  من  يقرب  ما  وبعد 
السلطة، طرد أردوغان كل مسؤول اقتصادي 
األمر  التقليدية،  غير  آرائه  طريق  في  وقف 
الذي أسهم في وصول البالد ألزمة اقتصادية 
يواجهون صعوبة في  العاديين  األتراك  تجعل 
ذلك  في  بما  المستوردة،  السلع  على  العثور 

األدوية.
على  واسعة  سيطرة  بنفسه  أردوغان  وتولى 
شخص  أي  وجود  عدم  ظل  في  االقتصاد 
يعارض سياساته بعد نجاحه في الضغط على 
على  الفائدة  أسعار  لخفض  المركزي  البنك 
صحيفة  بحسب  السريع،  التضخم  من  الرغم 

وول ستريت جورنال.
وترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لتشجيع 
التضخم.  وتهدئة  االقتراض  وتثبيط  االدخار 
الفائدة  أسعار  خفض  إلى  دعا  أردوغان  لكن 
وألقى باللوم في ارتفاع التكاليف على التدخالت 

الخارجية.
أن  مخاوف  من  التركية  الليرة  انهيار  وزاد 
استقرار مالي أوسع،  إلى عدم  تتحول األزمة 

اختبار  أخطر  إنها  االقتصاديون  يقول  حيث 
واجهته المؤسسات المالية التركية منذ عقود.

أردوغان ال يفهم باالقتصاد
علوان،  لطفي  التركي،  المالية  وزير  وكان 
استقال من منصبه مؤخراً على خلفية األزمة 
على  المحللون  يعتبره  كان  حيث  االقتصادية، 
أنه آخر صوت يعارض سياسات أردوغان في 

مجلس الوزراء.
داود  أحمد  السابق،  الوزراء  رئيس  وقال 
أوغلو، وهو الحليف السابق ألردوغان إنه ال 
يفهمون  ال  حوله  من  والناس  االقتصاد،  يفهم 

االقتصاد. إنه على كوكب آخر.
ولطالما كانت المؤسسات التركية تقاوم أفكار 
عام  ففي  لسنوات،  التقليدية  غير  أردوغان 
وسط  التركية  العملة  انهارت  عندما   ،2018
تجاهل  ترامب،  إدارة  مع  العالقات  في  أزمة 
بتخفيض  أردوغان  دعوات  المركزي  البنك 

أسعار الفائدة.
وفي وقت سابق من العام الحالي، قاوم محافظ 
البنك المركزي التركي، ناجي أغبال، ضغوط 
على  للسيطرة  الفائدة  أسعار  ورفع  الحكومة 
التضخم، ولكن في آذار تعرض أغبال لإلقالة 
في  بمسؤول  استبدله  الذي  أردوغان  بقرار 

حزب العدالة والتنمية.
وهذه هي المرة الثالثة خالل عامين التي يقيل 
ومع  المركزي،  البنك  محافظ  أردوغان  فيها 

أسعار  تخفيض  المركزي  البنك  قاوم  ذلك، 
المقاومة  لكن  أغبال،  إقالة  بعد  ألشهر  الفائدة 
لم تستمر بعد أن بدأ البنك في تخفيضها بالفعل 

خالل سبتمبر.
شهر  أواخر  احتجاجات  العملة  انهيار  وأثار 
تشرين الثاني في المدن التركية الكبرى، حيث 
هتفت حشود من المتظاهرين تطالب أردوغان 

باالستقالة.
واصطفت شرطة مكافحة الشغب في شوارع 
الشخصيات  كبار  من  اثنان  واتهم  إسطنبول، 
أوغلو،  داود  أحمد  ذلك  في  بما  المعارضة، 

الرئيس التركي بالخيانة.

واحتجزت الشرطة أكثر من 60 شخصاً خالل 
إسطنبول،  أحياء  من  العديد  في  االحتجاجات 

وفقاً لجمعية محامين محلية.
مطعم  في  عاملة  وهي  أتاالي،  مريم  وقالت 
عاماً،   58 العمر  من  تبلغ  بإسطنبول  صغير 
مرة  اآلن  يوم.  كل  اللحوم  أكل  على  “اعتدنا 

واحدة في األسبوع”.
العدالة  لحزب  دائما  صوتنا  “يذهب  وتابعت: 
والتنمية. اآلن دعونا نتذوق طعم شخص آخر”.
األتراك  قوة  تفاقم  إلى  العملة  انهيار  وأدى 
حيث  بالفعل،  تدريجياً  تتقلص  التي  الشرائية 
السكر  ماركت  السوبر  محالت  بعض  تقنن 

في  السيارات  فيه  في وقت تصطف  والدقيق، 
محطات الوقود قبل ارتفاع أسعار المحروقات.

تدهور الوضع االقتصادي
بول”  “ميترو  شركة  أجرته  استطالع  وفي 
التركية الرائدة الستطالعات الرأي في تشرين 
أول، قال أكثر من 80 بالمئة من األتراك إن 

الحكومة تتعامل مع االقتصاد بشكل سيئ.
الذي  عاماً،   45 جيراي،  سليمان  قال  بدوره، 
بإسطنبول،  باشا  قاسم  حي  في  بمقهى  يعمل 
مدينة  عمدة  كان  أن  منذ  أردوغان  دعم  إنه 

إسطنبول.
مصروف  منح  في  توقف  أنه  إلى  وأشار 
اللحوم  أكل  عن  توقف  كما  الثالثة،  ألطفاله 
بسبب ارتفاع األسعار، الفتاً إلى ارتفاع أسعار 
الشاي  كيلو  ذلك  في  بما  الغذائية،  المنتجات 

الذي أصبح بسعر 190 ليرة بدالً من 120.
وأضاف: “ال يمكننا فعل أي شيء بعد اآلن. لم 
تعد لدينا حياة اجتماعية. الجميع هنا غاضبون 

اآلن”.
إلى ذلك، قال تيميل كراموال أوغلو، وهو زعيم 
حزب إسالمي تركي معارض، إنه أثار مسألة 
األتراك  يواجهها  التي  االقتصادية  الصعوبات 
من الطبقة الوسطى خالل اجتماع مع أردوغان 

قبل أحدث خفض لسعر الفائدة.
وكاالت

سامان نوح

منذ أسابيع وإقليم كردستان، ال يغادر صفحات 
العديد من المواقع اإلخبارية الغربية والدولية، 
في ظل عدة »وقائع - أزمات«، فرضت نفسها 

على مشهد األحداث.  
- مأساة المهاجرين الكرد، العالقين على حدود 
وجوًعا  بردًا  الموت  يتهددهم  بيالروسيا، 

»باحثين عن وطن بديل«!  
االحتجاجية،  الطالبية  السليمانية  تظاهرات   -
بحجمها »الصادم« وبالعنف الذي جوبهت به!  
ح  الذي حمل مهاجرين )يُرجَّ المركب  - غرق 
من  العبور  يحاولون  كانوا  كرد(،  جلَّهم  أن 

فرنسا الى بريطانيا!  
والصحفيون  الكتّاب  بات  األحداث  تلك  مع 
األسئلة  من  مسبوق  غير  سيال  يتلقون  الكرد، 
الدولية:  والمنظمات  األجانب،  الصحفيين  من 
لنا  اشرحوا  لديكم؟!..  يحصل  ما  نفهم  نعد  لم 
الصورة الدقيقة، فاألمور اضطربت وتداخلت 
أوقاتها؟.. في  الرواتب  تُدفع  ال  لماذا  عندنا!.. 

لماذا تهاجرون؟.... ماذا يحدث لديكم؟!  
الواضح، أن صورة اإلقليم وأزماته السياسية، 
والبنيوية، واالقتصادية، واالجتماعية المركبة، 
لدى  حتى  دقيقة،  غير  سنوات  طوال  ظلت 
العراقي،  اإلعالم  في  وطبعا  العراقية،  النخب 
مشهد  ظل  في  ظلت  والغربي،  والعربي، 
والشوارع  والسكنية،  التجارية،  األبراج 
المدن،  العامرة في مراكز  النظيفة، واألسواق 
وتحت أضواء سياحة المؤتمرات، والمنتديات، 
وعروضها  والدولية،  المحلية  والمنظمات 

السخية.  
أجبرت  التي  األزمات«   - تلك »األحداث  قبل 

كانت  اإلقليم،  واقع  في  »للتدقيق«  المهتمين 
المناطق الكردية، قد عاشت- ودون اهتمام او 
»عدم  حالة  أظهرت  أحداث«  »سلسلة  انتباه- 
رضا« شعبية واسعة، أكدتها نتائج االنتخابات 
بنسبة  الُكرد،  الناخبين  من  قاطعها %65  التي 
إقليم كردستان، حتى إن  تعدُّ غير مسبوقة في 
من  اآلالف  مئات  خسرت  الحاكمة،  األحزاب 
األصوات، التي كانوا يعدّونها مضمونة، كونها 

أصوات »كوادرهم وموظفيهم«.  
فمنذ نحو أربعة أشهر، لم تغادر مشاهد وأخبار 
المواقع  والمتوسطة«  »الصغيرة  االحتجاجات 

اإلخبارية الكردية، وبسلسلة متوالية:  
في  المياه  انقطاع  على  »نادرة«  احتجاجات   -

مدينة أربيل المستمرة ألسابيع.  
المدارس، ومطالبتهم  - احتجاجات محاضري 
تحويلهم الى موظفين أو عقود، بعد سنوات من 

االنتظار، استمرت ألكثر من أسبوعين.  
ومطالبتهم  العقود،  أصحاب  احتجاجات   -
تحويلهم الى موظفين دائميين، بعد سنوات من 

االنتظار، استمرت ألكثر من أسبوعين.  
وتلك االحتجاجات لم تكن صغيرة، لكنها كانت 
اآلالف،  بعشرات  يُعَدُّون  فأصحابها  متفرقة، 
في ظل توقف التعيينات بالقطاع الحكومي منذ 
 200 نحو  تخرج  شهدت  فترة  وهي   ،2014
ألف شاب من الجامعات والمعاهد، غالبيتهم لم 

يحصلوا على فرص عمل مناسبة.  
الثانوية  المدارس  خريجي  احتجاجات   -
حاولت  أن  بعد  الجامعات،  في  القبوالت  على 
الى »الدراسة  المقبولين  ثلثي  الحكومة تحويل 
في  )الباراليل(  نظام  مسمى  تحت  بالمال«، 
الجامعات الحكومية ذاتها، أو إجبارهم التوجه 

للدراسة بالجامعات األهلية.  
ارتفاع  على  لمواطنين  متقطعة  احتجاجات   -

أسعار البنزين والنفط األبيض والغاز، وكذلك 
احتجاجات السائقين لزيادة الرسوم والضرائب 

في المعابر الحدودية.  
أمام  »نشطاء«  لعوائل  المتكررة  المشاهد   -
مصير  معرفة  ينتظرون  وهم  أربيل،  محكمة 

أبنائهم المعتقلين بتهم مختلفة.  
عميقة  صراعات  مع  األحداث  تلك  تزامنت 
على  للسيطرة  الوطني،  االتحاد  بيت  داخل 
عدم  من  نوعا  فأفرزت  القرار،  مفاصل 
السليمانية  في  الشعبي  واإلحباط  االستقرار، 

بشكل خاص.   
وجود  الى  تشير  التي  االحتجاجات،  تلك  أمام 
في  األحزاب  قادة  ظل  متراكمة،  أزمات 
الواقع  عن  منفصلين  الخاصة،  عوالمهم 
تماما، ووصل األمر بهم إلى حدّ نكران وجود 
والحديث  مكررة  مبررات  وتسويق  األزمات، 
مجدّدا عن أيٍد خارجية وراء ما يحدث، وليس 
البحث الجدي إليجاد حلول لها، بعد أن سقطت 
»موجات مشاريع اإلصالح ومحاربة الفساد« 

المعلنة في امتحان التطبيق على أرض الواقع.  
»التهريب«  تقليل  في  ينجحوا  لم  فالقادة 
وثلث  نصف  بين  ما  وضياع  الحدود،  عبر 
المبالغ،  نسب  تقليل  في  نجحوا  وال  العائدات، 
والحزبية(  )االستثمارية  للشركات  تذهب  التي 
وال تصل لميزانية حكومة اإلقليم من عائدات 
بحسب  الـ%50،  تفوق  تزال  ما  والتي  النفط، 
برلمان  رئيس  يقول  الرسمية.  التصريحات 
 900 شهريا  تبلغ  النفط  عائدات  إن  اإلقليم: 
خزينة  الى  منها  يدخل  وما  دوالر،  مليون 
حكومة اإلقليم سوى350 مليون دوالر فقط!  

عراقيا ال يهتم قادة السياسة واإلدارة بواقع إقليم 
محطة  مجرد  بهم  يتعلق  فيما  فهو  كردستان، 
سياحية واستثمارية، وأوربيا لم يكن أحد يسأل 
مهاجروه  هدّد  حتى  اإلقليم؟  في  يحدث  ماذا 
على  يتساقطون  وباتوا  االتحاد،  دول  حدود 

أبوابه أو تتقاذفهم قوارب الموت!  

د. سليامن إلياس )مدير مركز 
الفرات للدراسات( 

بسبب  تركيا،  في  الداخلية  التوترات  تزايد  إّن 
تضع  سلباً،  المتصاعدة  االقتصادية  األوضاع 
أن  وخاصة  سياسي،  شّكٍ  حالة  في  أردوغان 
في  إجراؤها  المزمع  الرئاسية  االنتخابات 
حزيران2023، باتت تقترب، والتي يُرّجح أن 

تُجرى في وقت مبّكر.
وفقاً الستطالعات الرأي، فإّن شعبية أردوغان 
التراجع،  في  آخذة  والتنمية(  )العدالة  وحزبه 
الخيارات  مواجهة  في  أنقرة  يترك  ما  وهذا 

الصعبة في شؤونها الدولية.
شعوبياً،  سياسياً  بصفته  أردوغان،  حاول  لقد 
الداعمة  والقومية،  اإلسالمية  قاعدته  إرضاء 
له، من خالل توجيه أصابع االتهام إلى العامل 
النظر،  قصير  التكتيك  هذا  لكن  الخارجي، 
متزايد؛  بشكل  دولياً  معزوالً  أردوغان  وترك 
اليوم، هم  العالم  فمنافسو تركيا ومنتقدوها في 
تواجه  فهي  وشركائها،  أصدقائها  من  أكثر 
على  وتصنّف  وأوروبية،  أمريكية  عقوباٍت 
أنها دولة رمادية على المستوى الدولي؛ جراء 
والفساد  األموال،  وغسيل  لإلرهاب،  تمويلها 

المؤسسي.
كبيرة  تحالفات  تشّكلت  ذلك،  غضوِن  في 
مناهضة لتركيا في دول كانت ذات يوم حليفة 
خالل  من  ذلك  إلى  نخلُص  أن  ويمكننا  لها؛ 
التنافس بين تركيا واليونان على موارد الطاقة 
في شرق البحر األبيض المتوسط، حيث تمّكنت 
“أثينا” من حشد الدعم الدولي ضد تركيا، ليس 
ولكن  المتحدة وحسب،  والواليات  أوروبا  في 
مصر  مثل  أيضاً،  اإلقليميين  الالعبين  بين 
اشتكى  عندما  واضحاً،  ذلك  وكان  وإسرائيل، 
أّن  الماضي،  األسبوع   – بمرارة   – أردوغان 
أمريكية”،  عسكرية  قاعدة  أصبحت  “اليونان 

في إشارةٍ إلى االتفاقيات العسكرية األخيرة بين 
واشنطن وأثينا.

نفسه  أردوغان  أّن  أحد،  على  خافياً  ليس 
بالده،  في  مهمة  أمريكية  قواعد  يستضيف 
وما يعكر صفو زعيم العدالة والتنمية، هو أّن 
حلفاءه وشركاءه التقليديين، يحّولون اهتمامهم 
اليونان  أن  نرى،  حيث  أخرى،  أماكن  إلى 
تركيا،  مع  متوترة  عالقات  تربطها  التي 
إسرائيل،  مع  وتعاون  طاقة  اتفاقيات  وقّعت 
وقّعت  كما  ومصر،  والسعودية،  واإلمارات، 
والواليات  فرنسا  مع  عسكرية  اتفاقياٍت 
المتحدة، في حين أجرت ثماني دول تدريباٍت 

مشتركة في شرق المتوسط مؤخراً.
على  تتشّكل  تركيا،  ضد  الدولية  العزلة  باتت 
حساب الدولة واقتصادها بشكل أساسي، األمر 
ما  وهذا  العادي،  المواطن  على  يؤثّر  الذي 
أصبح يدركهُ بشكٍل متزايد، حتى أشدّ مؤيدي 

رجب طيب أردوغان.

ولعّل أقرب مثال عّما سبق ذكره، هو التهديد 
الغاضب ألردوغان، بطرد سفراء عشر دول 
غربية، بما فيها الواليات المتحدة، وذلك على 
اْلتماس سفراء هذه الدول، اإلفراج عن  خلفية 
الناشط الحقوقي “عثمان كافاال”، الذي يقبع في 
السجن منذ أكثر من أربع سنوات، على الرغم 
اإلنسان،  لحقوق  األوروبية  المحكمة  أّن  من 
باإلفراج  وطالبت  ظلماً،  ُحوكم  أنّه  أقّرت، 
من  واحدة  القضية  هذه  وتعدّ  عنه.  الفوري 

زاّلت أردوغان الدبلوماسية.
آمال أردوغان في استبدال حلفاء  فشلت أيضاً 
نخّص  وهنا  جدد،  بحلفاء  التقليديين  تركيا 
أوكرانيا،  في  تركيا  فتوّرط  روسيا،  بالذكر 
وأذربيجان، وسوريا، وليبيا، يعقّد عالقتها مع 
طرفي  على  هما  وموسكو  أنقرة  ألّن  روسيا، 

نقيض في الخالفات المتعلقة بهذه الدول.
وفيما يتعلق باللقاء األخير، الذي جمع أردوغان 
كان  أنه  وصفه:  فيمكن  سوتشي،  في  ببوتين 

حريصين  الزعيمان  كان  الذي  للدفء،  يفتقد 
على إظهاره منذ وقٍت ليس ببعيد.

تسعيان  وموسكو،  أنقرة  أّن  من  الرغم  وعلى 
تعاونهما  أجل  من  خالفاتهما؛  احتواء  إلى 
الذي  التعاون  أّن  غير  الكبير،  االقتصادي 
ألنظمة  للجدل-  المثير  تركيا-  شراء  يتضمن 
 ،)400-S( الدفاع الجوي روسية الصنع نوع

لم ينتج العالقات التي كان أردوغان يتأملها.
التركية  الدبلوماسية  بالعالقات  يتعلّق  وفيما 
يحافظ  ما  فإّن  الرئيسية،  األوروبية  الدول  مع 
الدول  تلك  مخاوف  هو  العالقات،  هذه  على 
من الهجرة غير الشرعية، وتبقى هذه العالقة 
معامالتية ِصرفة، وهي لن تساهم في انضمام 
أنقرة لالتحاد األوروبي، واألنكى من ذلك، هو 
أّن دول االتحاد، وال سيّما الرئيسية منها، تعدّ 

تركيا أردوغان عبئاً على أوروبا.
من جهة أخرى، لم يؤدِّ لقاء أردوغان األخير 
العالقات  تحسين  إلى  بايدن،  مع  روما  في 

التركية األمريكية المتوترة للغاية.
المتبادلة،  الودّية  اإليماءات  من  الرغم  على 
أنقرة وواشنطن على خالف حول معظم  فإن 
األمريكي  البيان  في  المذكورة  الموضوعات 
أن  باعتقادي،  المرّجح  من  وليس  للمحادثات، 
في  بينهما  القائمة  الخالفات  على  التغلّب  يتم 

المستقبل القريب.
كما يمكن أيضاً اإلشارة إلى محاولة أردوغان 
البائسة، في تطبيع العالقات مع العالم العربي، 
والتي تسير على نحٍو بطيء، وحسب ما يراه 
إصالح  إلى  أردوغان  سعي  فإّن  محللون، 
العالقات مع العالم العربي، هو مثال آخر على 
سياسته الخارجية الفاشلة؛ ألّن أردوغان يواجهُ 
مأزقاً في الداخل، ومن غير المرّجح أن يؤدي 
التي   – العربية  األنظمة  مع  العالقات  تطبيع 
شيطنها في الماضي – إلى إرضاء اإلسالميين 

الذين يعدّون قاعدة دعمه.

 أفكارنا
 الغنوصيّة
السائلة

والّشّر  فالخير  الشّر؟  وما  الخير؟  ما 
الماضويين  بين  ما  اآلن  مختلفان، 
والليبراليين، ما بين الذي ينكر كّل الشرق، 
ومن ينكر كّل الغرب، فالتسلّل الحداثوي 
على  أثّر  قد  اليوميّة،  حياتنا  تفاصيل  في 
الهجرة،  فصارت  ومجتمعاتنا،  حياتنا 
الخاّصة  الحرب  يبّث  أن  العدّو  واستطاع 
جورج  رأى  فقد  حياتنا،  في  سهولة  بكّل 
أوريل »أّن األشكال الجديدة للّشّر، ترتدي 
عباءة الخير والحّب، وهذا ما جعل الحداثة 
سائلة، تنساب تتلّوى وتغيّر من مالمحها، 

لتغدَو النبراس لهذا القرن المتلّوي«.
والمجتمع،  الدولة  ثنائية  يفهم  أن  يرْد  من 
وإذا  والّشّر،  الخير  ثنائية  يفهم  أن  بدّ  فال 
أو  الدولة  من  المتملّص  المجتمع  كان 
)مجتمع ما قبل الدولة( هو الخير، فال بدّ 
أّن تكون الدولة هي الّشّر، فالغنوصيّة  أو 
العرفانيّة قد ألهمت }زيجمونت باومان{ 
يرى  أن  السائل{  }الّشّر  كتاب  صاحب 
تثقل كاهل  الثنائية: »أنّها  الرؤية  في هذه 

البشرية بحتميّة االختيار«.
بين  ما  االختيار  حتمية  نمتلك  كنّا  فإذا 
الليبرالية  أو  واالشتراكية،  الرأسمالية 
أو  والغربيّة،  الّشرقية  أو  والتشاركية، 
والعربيّة....  الكرديّة  أو  والسنة  الشيعة 
الحروب  إلى  تقودنا  التي  الغنوصية  فإنّها 
وإلى االقتتال، والّشّر الدائم، أّما إذا كانت 
العالمي  النظام  ربقة  من  لنتخلّص  تقودنا 
الجديد؛ فال بدّ أن نلجأ إلى الخير المضادّ 
للّشّر، فإّما أن يكون فكرنا دولتيّاً، أو يكون 

فكرنا مجتمعيّاً.
فالدين  طارئ؟  هو  أو  طبيعة  الّشّر  فهل 
المسيحي يرى: الّشّر معصية، بينما يرى 
المانويون: الخير والّشّر واقعين متوازيين 

ومتصارعين على الدوام.
فهل نظرتنا للسياسة هي نظرة غنوصية؟ 
هي  وأميركا  الّشّر،  هي  روسيا  نعدّ  فهل 
الخير، وتركيا هي الّشّر، والتيار الفالني 
أنّنا نمتلك شيئاً من  هو الخير...؟؟؟ ال بدّ 
الغنوصيّة الفكريّة، في تحليالتنا السياسيّة 
وتاريخنا  المجتمعيّة،  فطبيعتنا  اليوميّة، 
االصطفائيّة  إلى  يقوداننا  االجتماعّي، 
األخالقيّة، ما بين القيمة واألخالق، لكنّنا 
نقع في فّخ الحكم عندما نحكم حكماً أخالقيّاً 
على قيمة غير أخالقيّة، فال يمكن أن تكون 
الدول خيّرة على اإلطالق، أو باألحرى ال 
تعرف السياسات الدوليّة مفهوم األخالق، 
ومن  فحسب،  المنفعة  على  تعتمد  فالدول 
هنا ال تكون االستجابة األخالقيّة موجودة.

ليونيداس  يطرحه  الذي  السؤال  إنّه 
تفاؤل  من  هناك  :«ليس  دونسكيس 
يهزم  ال  عابر  أمر  الشّر  بأّن  باالعتقاد، 
مؤقّتاً  يهزمنا  أنّه  أو  اإلنسانيّة،  الرأفة 
يعني  التفاؤل  أّن  كما  يهزمها.  عندما 
بأّن اآلمال والبدائل موجودة على  اعتقاداً 
كائن  هو  المتشائم  أّن  فاالعتقاد:  الدوام. 
المتفائل،  من  وسمّواً  ونبالً  إبداعاً  أكثر 
العالم  رؤية  آثار  من  أثر  مجّرد  ليس 
هو  بل  الرومانتيكية،  الحديثة  والحساسيّة 

أكثر من ذلك بكثير.« 
وإرثنا  وتراثنا،  ماضينا،  إلى  عودتنا  في 
الشّر  من  الخالص  أن  نجد  الفكرّي، 
والصهر،  اإلبادة،  في  يفّكر  الذي  العائم، 
والتضليل،  والتكذيب،  والتهجير، 
التاريخ  ونهب  والمناورة،  والخداع، 

وتشويهه، يحّول الشّر إلى خير سائل.

اهتّم الغنوصيون بفكرة الّشّر، ولم يقتنعوا 
بأّن هللا هو خالق الّشّر، أو أنّها إرادة هللا، 

وبالتالي هناك إله للشر وإله للخير.
باومان  زيغموند   – السائل  الشر 

وليونيداس دونسكيس 

ومضات

صالح الدين مسلم

وكالة أميركية تبحث كيفية تأهيل البنى التحتية في
 شمال وشرق سوريا

الريال اإليراني أول الخاسرين من تعّثر المفاوضات النووية

إن  األوسط«،  »الشرق  صحيفة  قالت 
»الوكالة األميركية للتنمية«، عقدت اجتماعاً 
الرقة  مدينة  في  محلية  مدنية  منظمات  مع 
إعادة  كيفية  وبحثت  سوريا،  وشرق  بشمال 
وتنشيط  والطرقات  التحتية  البنى  وتأهيل 
االجتماع  في  وشارك  اإلنشاءات،  قطاع 
»اتحاد المقاولين في الرقة وسبل العيش في 

سوريا«.
رئيس  سينو«  الصحيفة عن »محمد  ونقلت 
االجتماع  إن  قوله  المقاولين«،  »اتحاد 
الوكالة  من  خبراء  بمشاركة  افتراضياً  عقد 
الخبرة  مجموعة  تشكيل  و«تم  األميركية 
في مجال اإلنشاء لتطوير قطاع اإلنشاءات 
سوريا  شرق  شمال  مناطق  في  المعمارية 

عموماً، ومدينة الرقة خصوصاً«.
التي  واآلراء  النقاشات  بأن  سينو  وأوضح 
قدمها المشاركون من سوريا تمحورت حول 

المناطق  هذه  في  التحتية  البنى  على  العمل 
للقضاء  قتالية  ومعارك  حروباً  شهدت  التي 
وطرد داعش المتطرف، لكنها خلفت دماراً 
كبيراً، وذكر أن الحضور قدموا »مجموعة 
اآلراء  وتبادلوا  وتوصيات،  مقترحات 
والمناقشات بخصوص أبرز المشاريع التي 
إلى  وتطرقنا  تنفيذها،  بهدف  دراستها  يجب 
إمكانية تأهيل الجسور وتعبيد الطرق وتأهيل 
ومياه  والكهرباء  الصحي  الصرف  شبكات 

الشرب«.
تقييماً  الوكالة األميركية  وكشف عن إجراء 
لمناطق  المعمارية  اإلنشاءات  لقطاعات 
بالتنسيق مع أعضاء  شمال وشرق سوريا، 
وكوادر منظمة »سبل العيش« لدراسة واقع 
احتياجات  على  واالطالع  التحتية  البنية 

المنطقة.
»وجدت  األميركية:  الوكالة  أن  إلى  ولفت 

فرصة  سوريا  شرق  شمال  استقرار  في 
لزيادة  وتسعى  اإلنشاءات،  قطاع  لتطوير 
إعادة  تحريك عجلة  بغية  المقاولين  خبرات 
ستشرف  الوكالة  أن  منوهاً  اإلعمار«، 
ودراسات  المجموعة  عمل  على  مباشراً 
الدعم  وتقديم  وتطويرها،  المقدمة  المشاريع 

المادي واللوجيستي الالزم إلتمامها.
وسلط تقرير لـ »منظمة العفو الدولية« نهاية 
بعد  بالرقة  حلَّ  الذي  الدمار  على   2018
داعش،  قبضة  من  المدينة  تحرير  من  عام 
الدمار  في  غارقة  »المدينة  بأن  فيه  وجاء 
بنسبة 80 في المائة، ينطبق على المدارس 
زال  ما  الخاصة،  والمنازل  والمستشفيات 
مع  بالكامل  مدمرة  مدينة  رؤية  باإلمكان 
و25  بالكامل  ُمدمر  منزل  ألف   30 وجود 

ألفاً شبه مدمر«.

أعلى  ظل  لكنه  اإليراني  الريال  سعر  تدنى 
أنباء  تواتر  عقب  التاريخية  تراجعاته  من 
االتفاق  إحياء  محادثات  تواجه  مصاعب  عن 

النووي.
وتوقفت المباحثات غير المباشرة بين الواليات 
النووي  االتفاق  إلحياء  وإيران  المتحدة 
المقبل  األسبوع  إلى  الجمعة،  يوم  اإليراني 
أوروبيون عن خشيتهم من  وأبدى مسؤولون 
كم المطالب التي تقدمت بها الحكومة اإليرانية 
“ال  طهران  إن  واشنطن  قالت  فيما  الجديدة، 

تبدو جادة”.
األمريكي  الدوالر  بيع  جرى  إيران،  وفي 
بلغ عددها  برياالت  الرسمية  السوق غير  في 
موقع  وفق   294.000 من  لاير   302.200
على  كوم”  دوت  “بونباست  العملة  صرف 

اإلنترنت.
اإلنترنت  على  االقتصادي  الموقع  وذكر 
“اقتصاد نيوز دوت كوم”، “استقبلت السوق 
صدمة أولى من )محادثات( االتفاق النوي”، 
وأردف أن الدوالر ربح 6 رياالت ليزداد إلى 
299.500 قبل أن يتضاعف فوق 300.999 

لاير يوم السبت.
الريال  دّون   ،2020 األول  تشرين  وخالل 
الدوالر  قيمة  وصلت  عندما  قياسياً  انخفاضاً 
انخفاض  أدى  بعدما  لاير،   320.000 إلى 
االقتصادية  األزمة  تعميق  إلى  النفط  أسعار 
العقوبات  وطأة  تحت  ترزح  التي  البالد  في 
فيروس  لجائحة  انتشار  وأكبر  األمريكية 

كورونا في الشرق األوسط.
موازنة  مشروع  طهران  وضعت  قد  وكانت 

الجاري،  ديسمبر  بداية  المقبلة،  المالية  للسنة 
سنتها  التي  العقوبات  مواصلة  مرجحة 
يعني  ما   ،2018 العام  المتحدة  الواليات 

استمرار خسارة عائدات النفط.
منظمة  رئيس  ميرکاظمي،  مسعود  وكشف 
أنه  اإليرانية،  بالحكومة  والميزانية  التخطيط 
المالية  للسنة  موازنة  مشروع  وضع  جرى 
المقبلة 2022-2023 مع فرضية أنها ستبقى 
الواليات  سنتها  التي  العقوبات  تحت  ترزح 

المتحدة عام 2018.
قانون  “مشروع  أن  على  ميرکاظمي،  وشدد 
آذار   21(  1401 المالية  للسنة  الموازنة 
مع  أُنجز   ،)2023 آذار   20  –  2022
افتراض استمرار العقوبات، بدون ربط إدارة 

البالد بنتائج المفاوضات حول النووي


