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أفغانيات يكشْفَن عن 
وجوههنَّ في »الشانزليزيه«

بالتعاون بين »إيل«، أشهر المجالت النسائية 
عاصمة  في  يقام  باريس،  وبلدية  فرنسا،  في 
»بجانب  بعنوان  للصور  معرض  النور، 
المجلة  األفغانيات – مقاومة«. وكانت  النساء 
لتحقيقات  األخيرة؛  أعدادها  أحد  كّرست  قد 
وما  كابل،  في  وسيدات  فتيات  مع  ومقابالت 
للحكم  استعادة حركة »طالبان«  بعد  يواجهنه 
آفا  المراسلة  العدد  في  وشارك  البلد،  في 
جمشيدي والمصور فيليب بولبيكيه الذي يقدم 

28 صورة في هذا المعرض.
الذي  الشارع،  اختيار  هو  النظر  يلفت  ما 
وجوه  لتقديم  العالم؛  في  األجمل  بأنّه  يوصف 
يسكنها الحزن من دون أن يغيب عنها التحدي، 
جادة  تزدان  السنة  من  الموسم  هذا  مثل  ففي 
وتُنار  الميالد،  عيد  بزينة  »الشانزليزيه« 
واجهاتها  وتُقدم  الملونة،  باألضواء  أشجارها 
والمتنزهين  المتسوقين  لكن  الهدايا،  أجمل 
سيجدون أنفسهم أمام نظرات لنساء في محنة، 

وفي تذكير لواقع سياسي قاس رغم أنّه بعيد.
نقابها  كشف  على  وافقت  التي  الوجوه  بين 

من  تبلغ  كابل  من  ممرضة  وهي  مالالي، 
العمر 23 عاماً. وهي قد شرحت في التحقيق، 
وضع  تراجع  كيف  المجلة  عنها  نشرته  الذي 
إلى  »طالبان«  عودة  منذ  بلدها  في  النساء 
ليست  وهي  الماضي،  آب  منتصف  السلطة 
بل هناك  الحديث،  التي تجّرأت على  الوحيدة 

ماشال ومرضية وظيبة وفرزانة.
يقرأ  أن  »الشانزليزيه«  في  للعابر  ويمكن 
المعرض  ملصقات  أحد  على  التالية  العبارة 
وال  أسماءهّن.  واحفظوا  إليهّن،  »انظروا 
تسمحوا ألصواتهّن أن تختفي مع وجوههّن«.

يستمر المعرض حتى العاشر من الشهر المقبل، 
المخصصة  كلها  المجلة  عدد  نسخ  وكانت 
لنزوله  األول  اليوم  منذ  بيعت  قد  لألفغانيات، 
إلى األكشاك، وقد استدعى هذا اإلقبال إعادة 
طبع كميات منه، وهو أمر أدهش حتى القائمين 
على المجلة، التي اشتهرت باهتمامها بقضايا 
التجميل، واألزياء، والمطبخ، من دون إهمال 

لمشكالت النساء في فرنسا والعالم.

أنقرة وسياسة إرُث ثقافتنا يحيي تاريَخ المرأة الحرة
التالعب بالحدود

 بيَّنت عضوات حركة »ميزوبوتاميا للثقافة والفن« الديمقراطية المشاركات في المؤتمر السابع للحركة، أنه من 
الضروري مزج شخصية المرأة في المجتمع الطبيعي؛ لخلق شخصية المرأة المنظمة والواعية، التي بإمكانها 

تمثيل ثقافتها الممتدة جذورها آلالف السنين؛ لتستطيع إدارة مجتمعها بالشكل الصحيح، وخلق فٍن مجتمعي، 
يخدم المجتمع بعيداً عن الفكر الرأسمالي، الذي َحرف مسار الثقافات والفنون على مر السنين...«2

استغلت أنقرة األزمة 
السوريّة، وساهمت 

مباشرة في تعقيدها، 
ليس عبر سياسة 

المتناقضة في فتح 
الحدود وإغالقها، بل 
بالتعدي على الواقع 

الحدودّي، وتجاوزها 
بالغزو واالحتالِل، 

وقضم األراضي 
السوريّة؛ بذريعة بناء الجدار لضمان أمنها القومّي، 

في خرق للسيادة الوطنيّة السوريّة، ومخالفة للحقائق 
التاريخيّة، فيما كانِت االتفاقات التي عقدتها أنقرة في 

بداية تأسيس الجهورية التركيّة شكالً آخر من التالعب 
برسِم الحدود...«8

سياسيون: المجتمع الدولي 
مسؤول عّما يدور في إمرالي 

 قال سياسيون من مدين�ة 
الشدادي جنوب الحسكة: إن 

استمرار تركيا بعزلتها على القائد 
عبدهللا أوجالن، انتهاك صريح 

وصارخ للقواني�ن الدولية ولحقوق 
اإلنسان، هدفها األول كسر 

إرادة الشعوب، وبذلك طالبوا 
بوضع حد للحكومة التركية، 
والنتهاكاتها المتكررة بحق 

شعوب المنطقة...«5

بعدسة دعاء يوسف

السليمانية تستعّد إلطالق فعاليات 
مهرجان السليمانية السينمائي الدولي

السليمانية  مهرجان  انطالق  المقرر  من 
األول  كانون  من   17 في  الدولي  السينمائي 
حين  في  أيام،  لسبعة  يستمر  والذي  الجاري، 
 Ji« :يتم عرض 145 فيلماً، ومن أبرز االفالم
 »Dema Tûtirkan»و  »bo Azadiyê
وهناك أفالم ستعرض بطوالت قوات الكريال 

.YPS ووحدات حماية المدنيين
يقام في كل عام مهرجان السليمانية السينمائي 
 17 في  المهرجان  سيقام  العام  وهذا  الدولي، 
وسيبدأ  الجاري،  ديسمبر  األول/  كانون  من 
المهرجان في صالة الفنون في مدينة السليمانية 

وستعرض األفالم في مدينة السينما.
السليمانية  مهرجان  باسم  المتحدث  وأفاد 
السينمائي »شاهين صابر« إنه تم تقديم آالف 
وأردف  فيلماً،   145 اختيار  تم  لكن  األفالم، 
كردستان،  أفالم  عن  النظر  »بغض  قائالً: 

تشارك أيضاً 35 دولة في العالم بأفالمها«.
ويشارك في المهرجان 145 فيلماً، من ضمنها 
أفالم فيشر، وأفالم قصيرة ووثائقية، ورسوم 
المهرجان  يقدم  كما  طويلة،  وأفالم  متحركة، 

وحوار  وسيناريو  فيلم  ألفضل  جائزة   18
وممثل وأفضل مشهد.

أفضل  دعوة  يحاولون  أنهم  شاهين:  وأوضح 
إلى  السينمائيين  والمصورين  المخرجين 
المهرجان، ولن يُكشف عن أسمائهم لكي تكون 

مفاجأة.
يروي فيلم »Dema Tûtirkan« قصة نضال 

الفدائيين الكرد، وهو من إخراج هاشم أيدمير 
قصة  يروي   »Ji Bo Azadiyê« وفيلم 
YPS- مقاومة مقاتلي وحدات حماية المدنيين
إخراج  من  وهو  آمد  سور  في   YPS-JIN
إرسين جاليك. كما يتم عرض القضايا البيئية 
المهرجان،  في  جلستين  في  الهجرة  ومشاكل 

حيث يشارك أصحاب المهارات في اللجنة.

لجنة التربية والتعليم ُتنهي 
امتحانات مسابقة ملء الشواغر

في  والتعليم  التربية  لجنة  قامت 
في  الديمقراطيّة  المدنيّة  اإلدارة 
ملء  مسابقة  امتحانات  الرقة، 
الشواغر؛ لتعيين معلمين ومدرسين 
التربويّة  للمواد  مدارسها  في 
ـ  رياضيات  ـ  )علوم  والترفيهيّة: 
لغة إنكليزيّة ـ لغة كردية ـ تربيّة ـ 
رياضة ـ فنون ـ موسيقا ـ فيزياء( 
حيث كان االمتحان الكتابي بتاريخ 

.2021/11/25
معلًما   283 المتقدمين  عدد  وبلغ 
لتصحيح  لجنة  وُشكلت  ومعلمة، 

عدد  وكان  االمتحان،  أوراق 
الناجحين 244.

إداري  القصاب«  »صالح  وأّكد 
باإلدارة  والتعليم  التربية  لجنة  في 
الرقة،  في  الديمقراطيّة  المدنيّة 
التربويّة،  العملية  استمرار  على 
كفاءة،  األكثر  المعلمين  وانتقاء 
بتاريخ  الشفهية  المقابلة  وكانت 
تمحورت  التي   ،2021/12/8
حول التأكد من سالمة نطق المعلم، 
وعدم  الخمسة،  حواسه  وسالمة 

وجود إي إعاقة في جسم المعلم.

مثقفون: صون ثقافة وتراث 
شعوب المنطقة واجبنا

تحت شعار »حان الوقت لبناء ثقافة األمة الديمقراطية« انطلقت على مدار يومي 
االثنين والثالثاء الموافق لتاريخ السادس والسابع من كانون األول 2021 في 

قاعة مركز آرام ديكران للثقافة والفن بالرميالن، بحضور 200 مندوب ومندوبة 
من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا ودمشق وحلب وبمشاركة ممثلين من 
اإلدارة الذاتية واألحزاب السياسية فعاليات المؤتمر السابع لحركة ميزوبوتاميا 

الديمقراطية للثقافة والفن...«9

اختتام دور المجموعات في كأس العرب.. المنتخب 
السوري خيبة أمل جديدة

اختُتمت منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب للمنتخبات بكرة 
القدم المقامة في قطر والتي انطلقت في 31 من شهر تشرين الثاني 

وستنتهي في 18 من شهر كانون األول الجاري، وتأهلت ثمان منتخبات 
من أصل 16 منتخب مشارك للدور الثاني، وودع المنتخب السوري 

المنافسات وخابت ظنون الجماهير السوريّة مجدداً والتي تفاءلت بعد 
الفوز على تونس...«10

المشرف يؤكد على ضرورة تطوير الواقع التعليمي 
والسعي الجاد لتدارك النواقص

أكد الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا، رجب 
المشرف، على أهمية العملية التعليمية، التي عدها إحدى أهم الواجبات المجتمعية 

تجاه كل فرد، مشيراً إلى ضرورة تطوير الواقع التعليمي، والسعي الجاد لتدارك 
النواقص، وتوفير التعليم للجميع...«3
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مرض التوحد أو الذاتوية أو اضطراب طيف 
إلى  يؤدي  النمّو  في  اضطراب  هو  التوحد: 
والسلوك  والتواصل  التفاعل  في  صعوبات 
الضطراب  ويُشار  الفرد،  لدى  االجتماعي 
اختالف  لوجود  )الطيف(  بمصطلح  التوحد 
ُويوصف  وشدّته،  أنواعه  في  النطاق  واسع 
ألّن  النمو  في  اضطراب  أو  عجز  بأنه 
عامين  أول  في  عام  بشكل  تظهر  أعراضه 
بالضرورة  يعني  المصاب، وهذا ال  ُعمر  من 
تشخيصه في ذلك العمر، إذ يمكن أن يُشّخص 
أنّه  بالتوحد في أي سن، ومع  باإلصابة  الفرد 
اضطراب مزمن إال أّن العالجات قد تحّسن من 

حالة المصاب وقدرته على التفاعل.
العرقية  األطياف  كافة  التوحد  يُصيب  وحقيقةً 
يصيب  لكنّه  سواء،  حٍد  على  واالقتصادية 
إلى  فباالستناد  اإلناث،   من  أكثر  الذكور 
األكاديمية  مجلة  في  نُشرت  التي  الدراسة 
والمراهقين  لألطفال  النفسي  للطب  األمريكية 
في عام 2017 م فقد تبيّن أنّه مقابل كل ثالثة 
طفلة  توجد  بالتوحد  مصابين  ذكور  أطفال 
منظمة  نشرته  لما  ووفقاً  به،  مصابة  واحدة 
 160 بين  من  أنه  ُوِجدَ  فقد  العالمية،  الصحة 
العالم،  بالتوحد حول  طفل يوجد طفل مصاب 
وجود  لوحظ  فقد  متوسًطاً  تقديراً  هذا  ويُعد 
في  عنه  المبلّغ  االنتشار  معدل  في  اختالف 
الدراسات، فضاًل عن أّن اإلحصائيات لم تكن 
الدخل  الفقيرة وذات  الدول  كاملة أو دقيقة في 
أنّه  بالعلم  المتوسط، والجدير  المتدني أو حتى 
أّن  تبيّن  العالمية كذلك  الصحة  بحسب منظمة 
مستوى  على  ازدياد  في  التوحد  اضطراب 
بعدة  الواضحة  الزيادة  هذه  وتُفسَّر  العالم، 
طرق، منها توّسع نطاق التشخيص ومعاييره، 
المرض،  حول  المجتمعات  وعي  وزيادة 
وتطور أدوات التشخيص والتقارير المختصة 

بهذا الشأن.

أسباب مرض التوحد

مجهولة،  التوحد  أسباب  تزال  ال  اآلن  حتى 
ومع ذلك لوحظ وجود عوامل قد تؤدي لزيادة 
احتمالية إصابة الطفل بالتوحد، ومنها ما يأتي:
ـ اضطراب أو اعتالل بعض الجينات، ومنها 
يظهر  ما  ومنها  اآلباء،  من  موروثًا  يكون  ما 

بشكل تلقائي خالل حياة الفرد. 

ـ تعرض األم الحامل لألدوية والمواد الكيمائية 
مثل الكحول واألدوية المضادة للتشنجات. 

ـ معاناة الحامل من تغيرات أو اضطرابات في 
عمليات األيض كالسمنة أو السكري. 

ـ تقدم عمر األبوين عند إنجاب الطفل. 
وعدم  كيتون  الفينينل  بيلة  بمشكلة  اإلصابة  ـ 
التمثيل  في  بأنها اضطراب  وتُعّرف  عالجها، 

الغذائي ناتج عن عدم وجود إنزيم معين.
ـ اإلصابة بالحصبة. 

تسببها  يُثبت  دليل  يوجد  ال  ولكن  اللقاحات،  ـ 
بالتوحد بَعْد.

عالمات وأعراض التوحد
التوحد  المصابون باضطراب  يمكن أن يعاني 

من مجموعة أعراض، منها اآلتي:
ـ صعوبة في التفاعل والتواصل مع اآلخرين. 
ـ صعوبة في فهم كيف يشعر أو يفكر اآلخرون. 
االجتماعية  األحداث  من  واالنزعاج  القلق  ـ 

والمواقف غير المألوفة.
ـ استغراق وقت أكثر من المعدل المعتاد لفهم 

المعلومات. 
الساطعة والضوضاء  ـ االستياء من األضواء 

والشعور بأنها مرهقة وغير مريحة. 
ـ تأخر الكالم، أو فقدان القدرة على ذلك بعد أن 

كان قادًرا عليه.
ـ مشكلة في مهارات المحادثة، والتي تتضمن 

التواصل البصري واإليماءات.
ـ فعل نفس األمور والتفكير بها مراًرا وتكراًرا.
ـ غالبًا ما تتم مالحظة األعراض على األطفال 
ال  األحيان  بعض  في  ولكن  في عمر صغير، 
عنها  الكشف  يتم  فال  للغاية  ملحوظة  تكون 
وقد  البلوغ،  حتى  أو  المدرسة  دخول  عند  إال 
السن،  المصاب في  تقدم  تتغير األعراض مع 
والسلوكيات  والمهارات  التواصل  يبقى  ولكن 

االجتماعية تحٍدّ صعبًا بالنسبة له.

أنواع اضطرابات التوحد

يوجد أكثر من نوع لمرض التوحد، وفيما يأتي 
بيان أهمها:

بالتوحد  يُعرف  ما  أو  التوحد:  اضطراب  ـ 

الناس  يقصده  الذي  النوع  وهو  الكالسيكي، 
ويعاني  التوحد،  لفظ  يستخدمون  عندما 
مستوى  على  تأخر  من  النوع  بهذا  المصابون 
وتواصلية،  اجتماعية  وصعوبات  اللغة 
باإلضافة  عادية،  غير  وسلوكيات  واهتمامات 

لتراجع القدرات اإلدراكية بعض الشيء. 
ـ متالزمة أسبرجر: عادةً ما يعاني المصابون 
بهذا النوع من أعراض اضطراب التوحد سالفة 
الذكر، ولكن بصورة أقل شدة، وقد يواجهون 
صعوبات اجتماعية وسلوكية واهتمامات غير 
في  مشاكل  يواجهون  ال  عادةً  ولكنّهم  مألوفة، 

اللغة أو تراجعًا في القدرات اإلدراكية. 
ـ االضطرابات النمائية الشاملة غير المحددة: 
ويمكن  الالنمطي،  بالتوحد  يُسمى  ما  أو 
أعراض  بعض  عليه  تنطبق  من  تشخيص 
التوحد أو متالزمة أسبرجر وليس  اضطراب 
جميعها بالتوحد الالنمطي، ويواجه المصابون 
بهذا النوع أعراًضا أقل وأخف شدةً من أولئك 
يعانون  وهم  التوحد،  اضطراب  يعانون  الذين 
وتواصلية.  اجتماعية  صعوبات  من  فقط 
تشخيص اضطراب التوحد يُشخص اضطراب 
التوحد من قِبل األطباء استنادًا على األعراض 
التشخيصي  للدليل  وفقاً  المعتمدة  والعالمات 
الخامس،  النفسية  لالضطرابات  واإلحصائي 
األمريكية  الجمعية  قِبل  من  إنشاؤه  تم  والذي 

للطب النفسي، حيث تركز فحوصات األطفال 
وخاصةً  النمو  في  تأخر  أي  فحص  على 
خالل  من  للطفل  شهًرا   24-18 عمر  عند 
ياُلحظ  ما  وأكثر  له،  الدورية  المراجعات 
مع  التفاعل  صعوبة  بالتوحد:  المصابين  على 
إضافةً  ومكررة،  محددة  وسلوكيات  غيرهم، 
الشخص  على  تُصعّب  التي  األعراض  إلى 
ممارسة حياة طبيعية في المدرسة أو العمل أو 

في شتى مجاالت الحياة.

عالج اضطراب التوحد

الضطراب  موحد  عالج  يوجد  ال  اآلن  حتى 
لزيادة  الطرق  من  العديد  توجد  ولكن  التوحد، 
مهارات  واكتساب  النمو  على  الطفل  قدرة 
جديدة حيث تشمل العالجات: تصحيح السلوك 
وتعلم  المهارات،  على  والتدريب  والتواصل، 
إضافةً  اآلخرين،  وتقبّل  الصداقات،  تكوين 

لألدوية المستخدمة للسيطرة على األعراض.
ووفقًا لما نُشر في جمعية علم النفس األمريكية،  
فإّن األعراض يمكن أن تنخفض بشكٍل ملحوظ 
أن  ويمكن  المبّكرين،  والعالج  التشخيص  مع 
المبكّرين  والتشخيص  العالج  فاعلية  تصل 
حينها  الطفل  يستطيع  حيث  فعالة  مرحلة  إلى 

االلتحاق بالمدارس المالئمة لهم.

المتاحة  العالجات  ألبرز  بيان  يأتي  وفيما 
لمساعدة طفل التوحد:

ـ عالج النطق: حيث يعد من أهم أشكال العالج 
ألنه يمّكن الطفل من التعبير بشكٍل أفضل عن 
احتياجاته ورغباته، وذلك باالستعانة بأخصائي 

أمراض النطق واللغة. 
في  تساعد  أن  يمكن  الدوائية:  العالجات  ـ 
تحسين بعض األعراض السلوكية، كالعدوانية 

والسلوك الذي يُلحق األذى بالنفس. 
الطبيعي  العالج  يُستخدم  الطبيعي:  العالج  ـ 
التي  تلك  خاصةً  الحركية،  المهارات  لتحسين 
ترّكز على قدرة الطفل على الشعور والوعي 

الكامل بتحركات جسده. 
التطبيقي: حيث يهدف إلى  التحليل السلوكي  ـ 
على  اعتمادًا  منهجي  بشكٍل  السلوك  تغيير 
مبادئ التعلم المستمدة من علم النفس السلوكي.
الوظيفي  العالج  يُستخدم  الوظيفي:  العالج  ـ 
والتي  الحياتية  المهارات  تعليم  في  للمساعدة 
تحتاج لمهارات حركية دقيقة كارتداء المالبس 

وخلعها، واألكل باستخدام أدوات الطعام. 

كيفية التعامل مع أطفال التوحد

أفراد  الوالدين وجميع  الحقيقة يجب على   في 
األسرة تعلم المشاركة في مسؤولية إعالة طفل 
وسريعة  صارمة  قواعد  توجد  ال  إذ  التوحد، 
الطفل  مع  والتعامل  التواصل  كيفية  حول 

المصاب بالتوحد، ومن هذه القواعد ما يأتي:
المصاب  الطفل  التعامل مع  الصبر في  تعلم  ـ 

بالتوحد. 
ـ تعليم الطفل كيفية التعبير عن غضبه دون أن 

يكون شديد العدوانية. 
واالهتمام  الحب  إظهار  األهل  على  يجب  ـ 

لطفلهم. 
وذلك  بإيجابية،  التصرف  على  الحرص  ـ 
أفضل  بشكٍل  يستجيبون  التوحد  أطفال  ألّن 

للتصرفات اإليجابية. 
المزعج  الطفل  تجاهل سلوك  الحرص على  ـ 
الذي يهدف إلى جذب االنتباه، إذ يعد التجاهل 
أحد أفضل الطرق لمنعه، كما يُنصح بالتحدث 
عند  ومكافئه  الجيد  السلوك  عن  الطفل  مع 

تطبيقِه.

بمرور الوقت تعلن الواليات األميركية الكشف 
أوميكرون  بمتحور  اإلصابات  من  مزيٍد  عن 
في والية  به  إصابة  أول  الذي ظهرت  الجديد 

كاليفورنيا.
وكولورادوا  نيويورك  واليات  وأعلنت 
ومينيسوتا  وهاواي  وتكساس  وواشنطن 
الكشف  توقع  مع  الحاالت،  عشرات  اكتشاف 

عن المزيد بمرور الوقت.
أن  األميركية  الصحية  السلطات  وذكرت 
لقاحات  بالفعل  تلقوا  قد  المصابين  من  كثيراً 
)كوفيد-19( في أوقات سابقة، وأن األعراض 

التي يعانون منها تُعدّ خفيفة وسريعة التحسن.
ال احترازات إضافية في المستشفيات األمريكية
أحد  في  العاملة  شاهين،  داليا  الطبيبة  وقلّلت 
والية  بشمال  آرلنغتون  منطقة  مستشفيات 
من  واشنطن،  للعاصمة  المجاورة  فرجينيا 
وأشارت  الجديد،  المتحور  انتشار  تداعيات 
إلى عدم كفاية البيانات واالختبارات حتى اآلن 
المتحور  مخاطر  عن  كاملة  صورة  لتكوين 

الجديد.
نت،  للجزيرة  حديث  في  شاهين،  داليا  وقالت 
إن المستشفيات األميركية حتى اليوم لم تفرض 
إجراءات  أي  واشنطن  العاصمة  منطقة  في 
وظهور  انتشار  بدء  بسبب  إضافية  احترازية 

حاالت إصابة بمتحور أوميكرون الجديد. 
والمرضى  العاملين  جميع  من  مطلوب  فقط 
الوجه  كمامة  ارتداء  للمستشفى  والزائرين 
آذار  منذ  مطبق  اإلجراء  وهذا  الوقت،  طوال 

2020 ولم يتغير حتى اآلن.
الشامي  خالد  الدكتور  أكد  أخرى،  ناحية  من 
جون  بجامعة  الطب  بكلية  المساعد  األستاذ 
على  السيطرة  مركز  تعليمات  أن  هوبكينز 
األوبئة واألمراض ووزارة الصحة األميركية 
بسبب  جديدة  بروتوكوالت  أي  تفرض  لم 
متحور أوميكرون، وكل شيء يسير كالمعتاد.

توقّع زيادة سريعة في اإلصابات
في  كبيرة  زيادة  المتحدة  الواليات  وعرفت 
أشهر  في  كوفيد-19  بفيروس  اإلصابة  نسب 
الشتاء الماضي بسبب برودة الجو وما يستدعيه 
فضالً  مغلقة،  أماكن  في  الوجود  من  ذلك 
الميالد  بأعياد  بسبب  العائلية  التجمعات  عن 

واحتفاالت رأس السنة الميالدية.
أوميكرون  متحور  أن  داليا  الطبيبة  ورأت 
في  منه  عانوا  الذي  دلتا  متحور  مثل  سيكون 
أعداد  سيرتفع  شك  وبال  الماضي،  الصيف 
كبيرة  بصورة  أوميكرون  بمتحور  المصابين 

في موسم الشتاء.
حديث  في  الشامي،  الدكتور  أشار  جانبه،  من 
البريطانية  مع الجزيرة نت، إلى أن السلطات 
أثبتت  التي  الدقيقة  االختبارات  ببعض  قامت 
وتفشي  انتشار  توقف  لن  الحالية  اللقاحات  أن 

متحور أوميكرون.
المعلومات  أن  إلى  أشار  الشامي  أن  إال 
المتحدة  الواليات  في  هنا  المتاحة  والبيانات 
تلقي  يوفرها  التي  الحماية  بعض  إلى  تشير 
مواجهة  في  بكوفيد-19  الخاصة  اللقاحات 

المتحور الجديد.
قد  والواليات  المقاطعات  من  العديد  وكانت 
أعادت فرض ضرورة ارتداء كمامات الوجه 
بعدما  والدراسة،  والتسوق  العمل  أماكن  في 
نسب  ارتفاع  مع  اإلجراءات  هذه  تخفيف  تم 
اإلصابة  نسب  وانخفاض  الملقحين  المواطنين 

القليلة  األشهر  في  )كوفيد-19(  بفيروس 
الماضية.

في  زيادة  توجد  ال  أنه  الشامي  الدكتور  وأكد 
غرف  دخول  إلى  تحتاج  التي  الحاالت  أعداد 
وتوقع  الطبي،  مركزنا  في  المركزة  الرعاية 
الشامي أن يزداد الهلع بسبب متحور أوميكرون 

مع الزيادات المتوقعة في أعداد المصابين به، 
وقبل نهاية الشهر ستتخطى اإلصابات بمتحور 
األصلية  بالنسخة  اإلصابات  أعداد  أوميكرون 

من فيروس كوفيد-19.
وسجلت الواليات المتحدة يوم الثاني من كانون 
جديدة  إصابة  و643  ألفاً   96 الجاري  األول 
بفيروس )كوفيد-19(، في حين توفي في اليوم 
نفسه 1021 شخصاً جراء اإلصابة بالفيروس.

احترازات حكومية جديدة
الفحوص  زيادة  المتحدة  الواليات  تعتزم 
على  صحي  حجر  وفرض  واالختبارات 

المسافرين القادمين من خارج البالد.
الجديدة  اإلجراءات  بايدن  جو  الرئيس  وأكد 
تفشي  لمحاربة  اعتمادها  إدارته  تخطط  التي 
الشتاء،  خالل  المتوقع  )كوفيد-19(  فيروس 
وسط تخّوف يقترب من حالة الهلع من انتشار 

متحور أوميكرون الجديد.
الصحة  لمعاهد  زيارة  أثناء  في  بايدن  ورجح 
يواصل  أن  واشنطن  خارج   )NIH( الوطنية 
وبمتحور  كوفيد  بفيروس  اإلصابات  عدد 

أوميكرون االرتفاع في األسابيع القادمة.
الغلق  حالة  إلى  اللجوء  بعدم  بايدن  وتعهد 
الكامل كوسيلة الحتواء انتشار وتفشي متحور 
التردد  إلى عدم  األميركيين  أوميكرون، ودعا 
من  المعززة  الجرعة  على  الحصول  في 
توفير  ضرورة  تأكيده  مع  سريعاً،  اللقاحات 
في  الفيروس  عن  للكشف  مجانية  اختبارات 

المنازل.
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أطباء أميركيين يتوقعون انتشاراً كبيراً ألوميكرون
 يفوق كوفيد-19

كركي لكي/ ليكرين خاني - بيَّنت عضوات حركة »ميزوبوتاميا للثقافة والفن« الديمقراطية المشاركات في المؤتمر السابع للحركة، أنه من الضروري مزج 
شخصية المرأة في المجتمع الطبيعي؛ لخلق شخصية المرأة المنظمة والواعية، التي بإمكانها تمثيل ثقافتها الممتدة جذورها آلالف السنين؛ لتستطيع 

إدارة مجتمعها بالشكل الصحيح، وخلق فٍن مجتمعي، يخدم المجتمع بعيداً عن الفكر الرأسمالي، الذي َحرف مسار الثقافات والفنون على مر السنين.

إرُث ثقافتنا يحيي تاريَخ المرأة الحرة

العنف األسري ضد المرأة متزايد في المغرب

والفن  للثقافة  ميزوبوتاميا  حركة  عقدت 
واسع  بحضوٍر  السابع،  مؤتمرها  الديمقراطية 
ألعضاء حركة ميزوبوتاميا من مناطق شمال 
تيكران  آرام  مركز  في  كلها،  سوريا  وشرق 
للثقافة والفن في مدينة رميالن، وتم النقاش حول 
المنطقة،  شعوب  ثقافة  على  الحفاظ  ضرورة 
والفعاليات؛  النشاطات  من  بالعديد  وقيامها 
العريقة،  بثقافاته  المجتمع  تعريف  أجل  من 
الديمقراطية،  األمة  ثقافة  نشر  على  والعمل 
عاتق  على  تقع  المهام،  من  األكبر  والجزء 
المرأة؛ كونها أساًسا بناء الثقافة والحضارة منذ 
ش،  ُهّمِ الذي  تاريخها  فعليها استرجاع  األزل، 

وذلك من خالل تطبيقها الصحيح لمبادئ األمة 
أوجالن،  هللا  عبد  القائد  وفلسفة  الديمقراطية 
بزوال  وزواله  المجتمع  مصير  ربط  الذي 
ثقافته، فاإلنسان بدون الهوية والثقافة ال أثر له، 
وعلى هذا األساس، على المرأة معرفة تاريخها 
مبادئ  على  مجتمعها  إدارة  ثم  ومن  أوالً، 
ثانيًا،  والعدالة  واألخالق  المجتمعية  السياسة 
وتنظيم المرأة ثقافياً وسياسياً، له أهمية كبيرة؛ 
يتم عقد  ثقافياً، ولهذا  المجتمع  لتصحيح مسار 
المؤتمرات لتصحيح األخطاء، واقتراح حلول 
متطورة  بسبل  الثقافة  على  الحفاظ  أجل  من 
للثقافة  ميزوبوتاميا  حركة  فمؤتمر  ومختلفة، 

نحو  الخطوة  هو  السابع  الديمقراطية،  والفن 
بين  الديمقراطية  األمة  ثقافة  ونشر  ترسيخ، 
هامش  وعلى  سوريا،  وشرق  شمال  شعوب 
مع  لقاء  »روناهي«  لصحيفتنا  كان  المؤتمر 
في  المرأة  دور  لبيان  المشاركات؛  العضوات 
جذور  وترسيخ  والفن،  الثقافة  ونشر  تمثيل 

ثقافات المنطقة.

حامية اإلرث الثقايف مهّمة املرأة 
الحرّة

فهي  المجتمع،  في  كبير  بشكل  تؤثر  المرأة 
عن  وتطوره،  المجتمع  لتقدم  األساسية  البنية 
تجسيد  أهمها  ومن  لواجباتها،  تأديتها  طريق 
ثقافة المجتمع، وال سيما ثقافة مناطقنا المميزة، 
الحفاظ  في  المشاركة  أهمية  على  وتوعيتها 
أكدته  ما  هذا   ، للمنطقة  الثقافي  اإلرث  على 

الثقافي  المركز  في  المرأة  لجنة  في  اإلدارية 
في ناحية تل كوجر »هاللة محمود« وأضافت 
بالقول: »من المفترض أن نكون حماة اإلرث 
والثقافة، ولنقوم بدورنا بشكل صحيح، فيجب 
من  اإلرث  هذا  لحماية  الشابة؛  الفئة  توعية 
االندثار، ففي المؤتمر تم النقاش حول العقبات 
في  لتجاوزها  الحلول  ووضع  واجهتنا،  التي 
تطوير  على  نعمل  وسوف  المقبلة،  السنوات 
أساليبنا، وتقديم األفضل، والتمثيل لفن ولثقافة 

منطقتنا بشكٍل حقيقي«. 

ق فكُر املرأة الخالاَّ

وفي السياق ذاته، أكدت عضوة لجنة التدريب 
في حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطية 
في مقاطعة الشهباء »شيرين رشيد« لبناء فن 
وتندمج  تتوحد  أن  يجب  جديدة،  وثقافة  جديد 

مع  الطبيعي،  المجتمع  في  المرأة  شخصية 
خالل  من  الحرة،  المعاصرة  المرأة  شخصية 
هذا فقط يمكن الحصول على فن وثقافة، تمثل 
ومقاومة  »بإرادة  وأوضحت:  الحقيقة،  المرأة 
المرأة اآللهة قديماً، وبفكر المرأة الحرة حديثاً، 
سنخلق فنًا جديدًا أخالقيًا، يخدم المجتمع بعيداً 
المرأة  فدور  الرأسمالية،  وذهنية  أفكار  عن 
المجتمع، ومهمتها أن تجمع  ريادي في خدمة 
الدخيل  الفن  بدون  هي  كما  الثقافات،  بين 
فة؛ للحصول على فن مجتمعي،  والثقافة الُمحرَّ
وألوانها  المختلفة  المنطقة  أطياف  عن  يعبِّر 

المميزة«.

املرأة والثقافة

حركة  عضوة  أوضحت  جانبها  ومن   
»سعاد  الديمقراطية  والفن  للثقافة  ميزوبوتاميا 
ال  الثقافة  مصطلح  نذكر  عندما  أنه  حسين« 
العامر  المرأة  تاريخ  سوى  أذهاننا  في  يخطر 
باإلنجازات الثقافية، التي كانت أساساً في بناء 
المرأة  على  »يجب  وأشارت:  الحضارات، 
لتتجاوز  بتاريخها  معرفتها  أهمية  تدرك  أن 
العقبات كافة التي تعترض طريقها، في سبيل 
نشر ثقافتها واستعادة تاريخها الضائع، وعلى 
هذا األساس، يجب أن تنشط المرأة في الساحة 
المجتمع  ثقافة  جذور  لترسخ  والثقافية؛  الفنية 
الديمقراطية؛  األمة  بثقافة  المتمثل  الطبيعي، 

لتصحيح مسار المجتمع ثقافياً«.

أن  المغرب،  في  الرسمية  البيانات  كشفت 
هي  النساء،  ضد  األسري  العنف  ممارسة 
أن  إلى  مشيرة  المغرب،  في  شيوعا  األكثر 
مهنة  لهن  ليست  من  وباألخص  المتزوجات، 
وأرجع  منه؛  يعانين  من  أكبر  هن  وظيفة،  أو 
عدم  إلى  الظاهرة  هذه  االجتماع  علم  خبراء 
الذي  مادي،  باستقالل  البيوت  ربات  تمتع 
يمكنهن من االعتماد على أنفسهن عند مغادرة 

بيت الزوجية.
رصدت الكثير من مؤسسات الدولة والجمعيات 
ارتفاعاً  بالمغرب،  النساء  بحقوق  المعنية 
المرأة  على  الممارس  العنف  في  ملموساً 

المغربية، والذي تفاقم مع جانحة كورونا.
وسجلت مصالح المديرية العامة لألمن الوطني، 
خالل الفترة الممتدة ما بين سنة 2020 والفترة 
نهاية  غاية  إلى  الجارية،  السنة  من  الماضية 
متعلقة  قضية،  ألف   112 من  أكثر  نوفمبر، 
مجاالت  أكثر  وكانت  النساء،  ضد  بالعنف 
ممارسته هو البيت األسري والزوجي، وعانت 
من  وباألخص  المتزوجات،  أكبر  بنسبة  منه 
بلغت  أو وظيفة، حيث  مهنة  أي  لديهن  ليست 
هذه النسبة حوالي 62 في المئة، تليهن النساء 
الموظفات، أو اللواتي يشغلن مهنًا حرةً، بنسب 

متساوية 10 في المئة لكل منهن.
أن  للتخطيط  السامية  المندوبية  مذكرة  وأكدت 
خالل  تعرضن  النساء،  من  المئة  في   82.6
على  واحد  عنف  لفعل  حياتهن  من  ما،  فترة 
األقل، وتشمل أشكال العنف، التي تم تحديدها 

والجنسي،  الجسدي،  العنف  الدراسة،  هذه  في 
وعنف  واإللكتروني،  واالقتصادي،  والنفسي 

تطبيق القانون.

»التأثريات وخيمة«

وأبرزت المؤسسة الرسمية، أن هذا الرقم يبين 
بجالء حدة الظاهرة، وما يرتبط بها من مشاكل 
والصحية  النفسية  اآلثار  نتيجة  اجتماعية؛ 
المرأة  على  سواء  واالجتماعية،  واألخالقية 
المعنّفة أو على أبنائها أو محيطها بشكل عام. 
العنف  يهيمن  فيه،  الممارس  الفضاء  وحسب 
على  المئة(  في   26.7( الزوجي  الفضاء  في 

باقي الفضاءات.
هذا  لضحايا  العائلية  الوضعية  على  واعتمادا 
النوع من العنف، تؤكد مصالح المديرية العامة 
بمناسبة  التوصل  جرى  أنه  الوطني،  لألمن 
المصالح  على  المعروضة  القضايا  معالجة 
األمنية المعنية، إلى أن نسبة 52 في المئة من 

النساء ضحايا العنف، ُكنَّ متزوجاٍت.
التحدي  جمعية  تلقت  المثال  سبيل  وعلى 
يقارب  ما   ،2019 سنة  والمساواة  للمواطنة 
لترتفع  للعنف،  تعرضن  لنساء  شكوى   300
منها  عنف،  حالة   1091 إلى   2020 سنة 
700 حالة فقط، تم تسجيلها خالل فترة الحجر 
الصحي، ومن يناير إلى غاية 10 تشرين الثاني 

الماضي، تلقت الجمعية 820 حالة عنف.

االستماع  مراكز  منسقة  وأكدت رجاء حمين، 
لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن ظاهرة 
منحًى  عرفت  النساء  ضد  الممارس  العنف 
من  يعدّ  والذي  األخيرة،  اآلونة  في  خطيراً 
وبالخصوص  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  أشد 
التي  األسباب  ومن  المتزوجات،  النساء  ضد 
ال  أنهن  هو  للعنف،  عرضة  أكثر  تجعلهن 
بيوت  ربات  سواء  مادي،  باستقالل  يتمتعن 
باإلجبار، أو بشكل اختياري، أو عاطالت عن 
العمل من اللواتي ال يتوفرن على مدخول جيد، 
يمكنهن من االعتماد على أنفسهن عند مغادرة 

بيت الزوجية.

حّث املرأة عىل الصرب

وأشارت المسؤولة في جمعية التحدي للمواطنة 
والمساواة، في تصريح لصحيفة »العرب«، أن 
الممارس  العنف  على  يصبرن  النسوة  هؤالء 
وكذلك  آخر،  بديالً  يملكن  ال  ألنهن  ضدهن؛ 
ومفيد؛  كاف،  بشكل  اإليواء  مراكز  لغياب 
بيت  من  المطرودات  النساء  منها  تستفيد  كي 

الزوجية أو المعنّفات.
واالندماج  التضامن  وزارة  أن  وأوضحت، 
االجتماعي، تقول: »إن تلك المراكز موجودة 
الوظائف،  المتعددة  الفضاءات  مستوى  على 
لإليواء  صالحة  تجدها  ال  تعاينها  عندما  لكن 
على  قادرة  غير  يجعلها  بما  حاسم؛  بشكل 

استيعاب األم وأطفالها«.
اإليواء  مراكز  توفر  عدم  إلى  رجاء،  ولفتت 
تتجاوز  ال  حيث  مهمة،  استيعابية  طاقة  على 
عشرة أسر، إلى جانب غياب الصيانة، مشيرة 
إلى أنه على مؤسسات الدولة، أن تستجيب لهذا 
المطلب األساسي، للجمعيات النسائية كلها، بما 

فيها جمعيتهم.
الظاهرة،  تفاقم  من  تزيد  التي  األسباب  ومن 
وفق رجاء، انتشار الثقافة الشعبية داخل األسر 
على  المتزوجة  المرأة  تحث  التي  المغربية، 
الصبر على األذى، من أجل األبناء، وأنه ليس 

لديها مكان تلجأ إليه.

لديها  ليست  المعنفة  المرأة  أن  إلى،  وتشير 
حرفة، تمكنها من دخل جيد، يضمن لها العيش 
ذلك،  على  للصبر  تضطر  وبالنتيجة  الكريم، 
كما أنها تتخوف من كلمة مطلقة، وهناك أسر 
جانب صعوبة  إلى  يطلقن،  أن  ببناتها  تقبل  ال 

القواعد القانونية.

أشكال مروعة للعنف

وأوضحت: أنه حتى إذا أرادت المرأة المعنفة 
بيت  إلى  الرجوع  إجراءات  إلى  اللجوء 
أن  كما  ومعقدة،  صعبة  قاعدة  فهي  الزوجية، 
غياب الوعي القانوني عند هذه الفئة من النساء 
المعنفات، يجعل أكثرهن ال يعرفن أن بإمكانهن 
وضع شكوى اإلرجاع إلى بيت الزوجية عند 

النيابة العامة.
القانون  بموجب  المعتمد  العنف  لتقسيم  وطبقاً 
ضد  العنف  بمحاربة  المتعلق   103.13 رقم 
رأس  على  الجسدي  العنف  يأتي  النساء، 
القضايا المسجلة في هذا الشأن، إذ بلغت نسبته 
44 في المئة من مجموع القضايا المسجلة في 
االقتصادي  بالعنف  متبوعا  الخصوص،  هذا 
بنسبة 26 في المئة، والعنف النفسي بنسبة 20 
المئة  بنسبة 9 في  الجنسي  المئة، والعنف  في 

من مجموع أشكال العنف.
وأكدت رابطة أنجاد، وشبكة نساء متضامنات، 
على أن القانون 13.103 لم يستطع أن يلعب 
يتعلق  فيما  والوقاية،  والحماية  الردع،  دور 
بأفعال العنف الممارسة ضد النساء، بل شهدت 
مشينة  عنف  جرائم  وقوع  األخيرة  السنوات 
مروعة،  أشكاالً  أخذت  النساء،  ضد  وخطيرة 

وصلت حد قتلهن.
الفئة  أن  يتبين  الرسمية،  المعطيات  وحسب 
العمرية األكثر تأثرا بهذا النوع من العنف التي 
تتراوح أعمارها ما بين 31 و45 سنة، بنسبة 
مئوية بلغت 38 في المئة، تليها الفئة العمرية 
المتراوحة ما بين 18 و30 سنة، بنسبة مئوية 
بين  العمرية ما  الفئة  ثم  المئة،  شكلت 34 في 
إلى 15  مئوية وصلت  بنسبة  46 و60 سنة، 
الممتدة  العمرية  الفئة  أن  حين  في  المئة،  في 

من 12 إلى 17 سنة، لم تتراوح نسبتها 7 في 
المئة.

اإلعالم؛  دور  تفعيل  على  رجاء  وشددت 
خصوصاً  الموجودة،  بالقوانين  للتعريف 
قانون 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد 
النساء، الذي دخل حيز التنفيذ في العام 2018.

ثغرات يف القانون

إيجابية  مواداً  يضم  القانون  أن  من  وبالرغم 
جاء  ألنه  العنف،  ظاهرة  من  النساء  لحماية 
بالتكفل  مواده  في  ينص  تكافلية،  بمنظومة 
المعنفات عن طريق خلق خاليا تكفل  بالنساء 
العامة،  والنيابة  الصحة،  قطاع  مستوى  على 
والضابطة القضائية للشرطة والدرك الملكي، 
المتهم  أخذ  فيها  تكون  األحكام  أغلب  أن  إال 
القانون  فهذا  وبالتالي  فقط،  الجنائي  بالقانون 
وإن  هذا  الثغرات،  من  العديد  على  يحتوي 
بمطالب؛  تقدمت  بالمغرب  النسائية  الحركات 
الجمعية  وتطالب  القانوني،  النص  هذا  لتعديل 
بتبسيط األحكام القانونية تجاه النساء، كما يجب 

أن تتمكن من آليات وقائية قبل وقوع العنف.
والمواطنة  للمساواة  التحدي  جمعية  وسطرت 
المواطنات،  صفوف  في  للتعبئة  برنامجاً 
والتثقيف  التوعية  أجل  من  والمواطنين؛ 
بالظاهرة وبآثارها السلبية، كما تسعى إلشراك 
والفنانات،  والمؤثرين،  المؤثرات،  من  ثلة 
والفنانين، كما تعمل الجمعية على تقديم الدعم 

النفسي والمواكبة القانونية واالستماع لهن.
القانوني  الدعم  أن  حمين:  رجاء  وأكدت 
يقدم  الذي  الجمعية،  يكون عن طريق محامي 
االستشارة القانونية، والتوجيه والتكفل ببعض 
أيضاً  النفسي  الدعم  أن  إلى  مشيرة  الملفات، 
مهم؛ لكون العنف يترك آثاراً سلبية على نفسية 
يمكنه  ال  النموذج،  هذا  ومثل  المعنفة،  المرأة 
أن يساهم بفعالية داخل المجتمع، ويربي جيال 

بمواصفات جيدة نفسياً وبدنياً وعقلياً.
وكاالت

شيرين رشيد سعاد حسين
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المشرف يؤكد على ضرورة تطوير الواقع التعليمي والسعي 
الجاد لتدارك النواقص

دعوة للمشاركة في فعالية اليوم العالمي لحرية القائد أوجالن

بشرى سارة... افتتاح كليات وأقسام جديدة في شمال
 وشرق سوريا

الطبقة / عمر الفارس - أكد الرئيس المشترك 
وشرق  شمال  في  والتعليم  التربية  لهيئة 
العملية  أهمية  على  المشرف،  رجب  سوريا، 
الواجبات  أهم  إحدى  عدها  التي  التعليمية، 
إلى ضرورة  المجتمعية تجاه كل فرد، مشيراً 
تطوير الواقع التعليمي، والسعي الجاد لتدارك 

النواقص، وتوفير التعليم للجميع.

نظراً ألهمية التعليم، الذي يعد عملية منظمة، 
تبنى  التي  األسس،  األفراد  إكساب  إلى  تهدف 
تحقيق  إلى  تهدف  والتي  المعرفة،  عليها 
السوية،  الشخصية  صقل  في  محددة  أهداف 
وتحديد  المجتمعي،  واالنتماء  األرض،  وحب 
األدوار االجتماعية المستقبلية لألفراد، ما جعل 

فرد،  لكل  المجتمع  في  ثابتاً  حقاً  التعليم  من 
عام  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  االتفاقية  وفق 
األطراف  إلزام  على  نصت  التي  1952م، 
جميعهم، والتي وافقت، ووقعت على االتفاقية 
على  لألفراد  التعليم  حق  ضمان  في  الدولية 

المستوى العالمي.

أهمية القطاع التعليمي

التعليم  ألهمية  ونظراً  السياق،  هذا  ضمن 
شمال  في  الذاتية  اإلدارة  استطاعت  والتعلم، 
وشرق سوريا، منذ تأسيسها في مساعيها الجادة 
في إعادة إحياء العملية التعليمية، وخاصة في 

كبير في عهد  التي تضررت بشكل  المناطق، 
التربوية  العملية  كون  وذلك  داعش،  مرتزقة 
المجتمعي،  االزدهار  أركان  أساسي من  ركن 
وغرس  المجتمع،  ثقافة  نشر  طرق  وأحد 
على  الثقافية  التوعية  عبر  التربوية  األخالق 

المستويات كافة.
وقد حققت بهذا الشأن خطوات جادة في تطوير 
به،  والنهوض  مساره،  وتصحيح  التعليم، 
وللحديث عن دور التربية والتعليم، وما حققتهُ 
لقاء  روناهي«  لصحيفتنا  كان  الذاتية،  اإلدارة 
مع الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في 
شمال وشرق سوريا، رجب المشرف، والذي 
التربوي  القطاع  لحساسية  »نظراً  بقولِه:  أفاد 
والتعليمي، وأهمية توفير حق التعليم لألفراد في 
التربوية  والمؤسسات  اللجان  المجتمع، عملت 
في  أعوام،  مدى  الذاتية على  اإلدارة  في  كلها 
المرجوة  األهداف  تحقيق  على  التام  الحرص 
من العملية التعليمية، عن طريق توفير األسس 
والمستلزمات، الالزمة لنجاح إيصال المعلومة 
وتطوير  المجتمع،  في  فرد  لكل  سليم،  بشكل 
حل  يتم  خاللها  من  التي  التربوية،  الخطط 
تطوير  تواجه  التي  كلها،  والنواقص  العراقيل 
وفق  الموجودة  واألسس  التعليمية،  المقومات 

اإلمكانيات الحالية المتاحة«.

خطط تربوية حثيثة

إلى  االنتباه  بلفت  حديثه،  المشرف  وتابع 
ضرورة تطوير الخطة التعليمية سنوياً، حسب 
اللزوم؛ إلنجاحها أكثر »فمن الضروري تطوير 

بداية  السنوية، مع  التربوية والتعليمية  الخطط 
كل عام دراسي؛ للنهوض باألسس التنظيمية، 
والمؤسسات  اللجان  عليها  ستعمل  التي 
الالزمة،  التعديالت  إدخال  بعد  التربوية، 
التعليمية  التربوية  العملية  التي تزيد من نجاح 
بشكل أفضل، عبر إدخال المناهج السلسة غير 
االبتدائية؛ كونها  المرحلة  المعقدة، خاصة في 
للطالب، ووضع  األول  والنشأ  الغرس  مرحلة 
الذي  النقص،  التالميذ  لتعويض  بديلة  خطط 
حصل نتيجة فرض فترات طويلة من الحظر 

الكلي بعد انتشار جائحة كورونا«.
ونوه المشرف إلى اآلثار السلبية، التي خلفتها 
غمامة الكره التاريخية في عهد مرتزقة داعش، 
تحريمها،  بعد  والمدراس  التعليم  طالت  التي 
مواد  منع  منها  واهية،  تحريم  ذرائع  تحت 
وعلم  والفلسفة،  والجغرافيا،  والتاريخ،  الفن، 
المسيحية،  والديانة  النفس،  وعلم  االجتماع، 
للبيروقراطية  التاريخية  النظريات  ومحاربة 
القصائد  تدريس  منع  تم  كما  البشري،  والنوع 
الشعرية، التي تعود للعصر الجاهلي، ما ضيق 
الخناق على العملية التعليمية بشكل كبير أنذاك.

التقييم العام بعد التحرير

والتعليم  التربية  لهيئة  المشترك  الرئيس  وقيم 
المشرف،  رجب  سوريا،  وشرق  شمال  في 
التي تحققت خالل  النجاحات  في ختام حديثه، 
في  المناطق  تحرير  منذ  سنوات،  األربع 
الحثيثة،  المتابعة  »وفق  قائالً:  والرقة  الطبقة 
التربوية،  للمؤسسات  المسجلة  واإلحصائيات 

التي  المناطق،  في  عنها  المسؤولة  واللجان 
يمكن  داعش،  مرتزقة  قبضة  من  ُحررت 
السنوات  خالل  بالجيد،  التربوي  العمل  إيجاز 
الماضية، بعد تفعيل عدة مشاريع في المناطق 
من  العديد  وتأهيل  صفية،  حجر  من  الريفية 
المدن  في  جزئي  بشكل  المدمرة،  المدارس 
والمناطق الريفية، ما حقق نجاحات كبيرة من 
ضمان حق إيصال المعلومة لجميع التالميذ في 
المعنية  الجهات  أن  العلم  مع  المناطق،  معظم 
بصدد استكمال المشاريع في السنوات القادمة؛ 
لضمان توفير المؤسسات التربوية في المناطق 
كلها، ونتمنى النجاح لتالميذنا كلهم في السنوات 

القادمة«.
ويذكر، أن هيئات ولجان التربية والتعليم، في 
شمال  مستوى  على  والمدنية  الذاتية  اإلدارات 
كما  السنوية  اجتماعاتها  تعقد  سوريا،  وشرق 
في الطبقة، ومنبج ودير الزور؛ لتقييم العملية 
الماضية، ووضع  التربوية في السنة  التعليمية 
خطة جديدة للعام المقبل، بمزيد من اإلصرار 
لسد  والعوائق؛  الصعوبات  مواجهة  في 
الثغرات، والسير نحو تعليم متقدم ينشئ جيالً 

أكثر وعياً.

الديمقراطية  المجتمعات  مؤتمر  أعلن 
عن   ،)KCDK-E( أوروبا   – الكردستانية 
كانون  من  عشر  الحادي  في  فعاليات  تنظيمه 
األول الجاري؛ للمطالبة بالحرية للقائد عبد هللا 

أوجالن.
مؤتمر  في  المشتركة  الرئاسة  ديوان  وأصدر 
المجتمعات الديمقراطية الكردستانية – أوروبا 
من  العاشر  بمناسبة  بيانًا   ،)KCDK-E(
القائد عبد  لحرية  العالمي  اليوم  األول،  كانون 

هللا أوجالن.
الديمقراطية  المجتمعات  مؤتمر  ودعا 
الثالثاء،  يوم  الصادر  بيانه  في  الكردستانية، 
الكردستانيين جميعهم للمشاركة في الفعاليات. 
المفروضة  المشددة،  العزلة  إلى  البيان  وأشار 
أن  على  مؤكداً  أوجالن،  هللا  عبد  القائد  على 
»الفاشية التركية، التي تكرس العزلة الدولية، 
المؤسسات  صمت  وتستغل  التعذيب،  تواصل 

العزلة  نظام  لنشر  الدولية،  والقوى  األوروبية 
تركيا  أنحاء  جميع  في  القائد  على  المفروضة 

وكردستان«.
الديمقراطية  المجتمعات  مؤتمر  وأبدى 
في   )KCDK-E( أوروبا   – الكردستانية 
المؤسسات  مواقف  من  استياءهم  بيانهم، 
التي  التعذيب،  مناهضة  ولجنة  األوروبية، 
لجنة  قرار  »إن  العزلة:  حيال  الصمت  تلتزم 
هللا  عبد  القائد  بشأن  أوروبا،  مجلس  وزراء 
أوجالن خطوة مهمة، لكنه يعطي تركيا، وقتًا 
طوياًل جدا حتى أيلول 2022، وهذا أمر غير 

مقبول«.
ال  أوجالن  هللا  عبد  القائد  »إن  البيان  ولفت 
هو  أوجالن  هللا  عبد  فالقائد  ذاته،  فقط  يمثل 
أمل الشعب الكردي، وشعوب الشرق األوسط 
حرا  زعيما  أصبح  وبنموذجه  الحرب،  إلنهاء 

وديمقراطيا لـ شعوب العالم ».

هللا  عبد  القائد  بشخص  »إنه  البيان  وأوضح 
تركيا،  شعب  ضد  حرب  تدور  أوجالن، 
الكردي،  الشعب  قيم  على  األوسط  والشرق 
فالعزلة المفروضة على القائد عبد هللا أوجالن، 
تعني الحرب ضد المستقبل من الحياة المشتركة 
الديمقراطية،  والحقوق  والحرية،  للشعوب، 
وهذا هو السبب في أن حرية القائد تعني ضمان 

السالم االجتماعي والديمقراطية والحرية«.
وتابع البيان: »أعلنت المؤسسات الديمقراطية، 
الحرية  ومنظمات  واألفراد،  والمثقفون، 
والسالم والعدالة، مبادرة الحرية من أجل القائد 
هو  األول،  كانون   10 بأن  أوجالن،  هللا  عبد 

اليوم العالمي للحرية القائد عبد هللا أوجالن«.
يشارك  األول،  كانون  من  العاشر  وبمناسبة 
وجه  على  االحتجاجات،  في  الكردستانيون 
القائد عبد  باإلفراج عن  المطالبة  الخصوص، 

هللا أوجالن.

الديمقراطية  المجتمعات  مؤتمر  ودعا 
شعب   ،)KCDK-E( أوروبا   – الكردستانية 
كردستان والمثقفين، والفنانين، وعلماء البيئة، 

والمدافعين، عن حقوق المرأة، وأنصار الحرية 
والديمقراطية، للمشاركة في االحتجاجات.

بشرت اإلدارة الذاتية طالب شمال وشرق 
جديدة  وكليات  أقسام  بافتتاح  سوريا، 
المجتمع  احتياجات  حسب  المنطقة،  في 
مشاريع  ضمن  كخطة  الذاتيّة  واإلدارة 

للعام الجديد.
في تقييم عام للعملية الدراسية في جامعات 
شمال وشرق سوريا، وخططهم المستقبلية، 
لمنسقية  المشتركة  الرئيسة  أوضحت  فقد 
الجامعات روهان مصطفى، لموقع اإلدارة 
الذاتية: أّن منسقيّة الجامعات باشرت عملها 
منذ عام، وعانت الكثير من الصعوبات في 
رغم  لكن  لعملها،  الداخلي  النظام  وضع 

تباشر عملها، ولديهم  أن  ذلك، استطاعت 
اآلن جامعات ترتبط بشكل مباشر بمنسقيّة 
الجامعات في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 

سوريا.
وضع  بعد  »أنّه  ذكرت:  إنجازاتهم  وعن 
النظام الداخلّي، افتتحنا جامعة الشرق في 
المستحدثة،  الجامعة  وهذه  الرقة،  مدينة 

تباشر عملها اآلن بشكل رسمّي«.

مفاضلة  وضع  تم  أنّه  روهان:  ونّوهت 
كخطوة   2022  .2021 دراسي  للعام 
الذاتية  لإلدارة  الجامعات  لمنسقيّة  أولى 

لشمال وشرق سوريا، وعلى أساسها قبل 
عدد كبير من الطالب، وأن عدد الطالب 
يزداد  جامعات شمال وشرق سوريا،  في 
من  وأفضل  أقوى  يصبح  وعملها  سنوياً، 

العام الذي قبله.
روهان  قالت  المستقبليّة  الخطط  وعن 
تضع  الجامعات  منسقية  »إّن  مصطفى: 
المقبلة؛  لألعوام  والمشاريع  الخطط 
أصبحت  التي  الجامعات،  بناء  لتوسيع 
تضيق بطالبها، وهناك خطط؛ لفتح أقسام 
حسب  وذلك  جامعتنا،  في  جديدة  وكليات 

احتياجات المجتمع واإلدارة الذاتيّة«.

روناهي/ قامشلو ـ اخُتتمت منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب للمنتخبات بكرة القدم المقامة في قطر والتي انطلقت في 31 من 
شهر تشرين الثاني وستنتهي في 18 من شهر كانون األول الجاري، وتأهلت ثمان منتخبات من أصل 16 منتخب مشارك للدور الثاني، وودع المنتخب 

السوري المنافسات وخابت ظنون الجماهير السورّية مجدداً والتي تفاءلت بعد الفوز على تونس.

اختتام دور المجموعات في كأس العرب.. المنتخب 

السوري خيبة أمل جديدة

آشلي بارتي أفضل العبة تنس في ثنائية ليفربول تطرد ميالن خارج أوروبا
العالم.. وجائزة خاصة لرادوكانو

منتخبات قطر وعمان  تأهل  المرحلة  وشهدت 
عن المجموعة األولى حيث حقق منتخب قطر 
العالمة الكاملة بتسع نقاط من ثالثة انتصارات، 
الثاني بأربع نقاط  بينما جاءت عمان بالمركز 
المنتخب  بينما ودع كالً من  من فوز وتعادل، 
بنقطتين  الثالث  المركز  الذي حل في  العراقي 
من تعادلين، والبحرين الذي جاء رابعاً بنقطة 

واحدة من تعادل.
فازت  المجموعة  لهذه  األخيرة  الجولة  وفي 
بعد  جاءت  نظيفة  بثالثية  العراق  على  قطر 
المعز  من  كالً  وعبر  المباراة  من   80 الدقيقة 
في  عفيف  حسن  أكرم   ،82 الدقيقة  في  علي 
الدقيقة  في  الهيدوس  خالد  حسن   ،84 الدقيقة 
عمان  تغلبت  المجموعة  نفس  ولحساب   ،94
عبر  جاءت  نظيفة  بثالثية  البحرين  على 
المنذر ربيع العلوي في الدقيقة 41 من الشوط 
الدقيقة 50، وخالد  في  العلوي  األول، وأرشد 
مباراة  في   ،59 الدقيقة  في  الهاجري  خليفة 
سيطر على معظم مجرياتها المنتخب العماني 
ولحق بركب المتأهلين واقتنص البطاقة الثانية 

المؤهلة للمجموعة األولى.

سوريا خارج البطولة

موريتانيا  صعقت  الثانية  المجموعة  وفي 
بعد  البطولة  خارج  وزجته  السوري  المنتخب 
ورغم  واحد،  هدف  مقابل  بهدفين  عليه  الفوز 

الشوط  في  السوري  للمنتخب  كبيرة  سيطرة 
الحارس  عن  لمرتين  القائم  وناب  الثاني 
الموريتاني وحرم المنتخب السوري من التأهل 
والذي جاء بخيبة أمل جديدة للجماهير السوري 
التونسي  المنتخب  على  الفوز  بعد  ظنت  التي 

بهدفين دون رد بأن منتخبها تشافى.
دور  من  سوريا  خروج  سيناريو  تكرر  فقد 
تيتا  الروماني  المدرب  ذات  مع  المجموعات 
قبل 10 سنوات عندما  آسيا  كأس  في  فاليريو 
مباراة  بأول  بفوزها  المفاجأة  سوريا  فجرت 
اليابان  مبارياتي  خسرت  ثم  السعودية،  على 
واألردن لتغادر البطولة من دور المجموعات، 
نسخة  في  أيضا  المشاركة  ذات  مستنسخة 
غادرت  حين   1998 عام  العربية  البطولة 
بالكويت  ضمتها  مجموعة  متذيلة  سوريا 

ومصر.
في  التوالي  على  الثالثة  للمرة  سوريا  وفشلت 
التأهل من دور المجموعات بعد نسختي عامي 
2002 و1998، مقابل تأهلها ثالث مرات من 

قبل في نسخ 1966، 1988، 1992.
وسجل هدفي موريتانيا محمد سويعيد في الدقيقة 
)50( وحمي تانجي في الدقيقة )90+5(، فيما 

سجل لسوريا محمود البحر في الدقيقة )52(.
وكما فازت تونس على اإلمارات بهدف دون 
الدقيقة  في  الجزيري  الدين  سيف  سجله  رد 
11 من عمر المباراة، ويعد هذا التأهل األول 
التاريخي لتونس من دور المجموعات في ثالث 

نسخة  من  غادر  أن  بعد  بالبطولة  مشاركاته 
1988 من دور المجموعات، فيما ظفر بأول 
أقيمت  التي  بالبطولة  نسخة  أول  في  مشاركة 

بطريقة النقاط حينها عام 1961.
المجموعة  نفس  من  اإلمارات  منتخب  وتأهل 
بعد أن جاء في المركز الثاني برصيد ست نقاط 

متساوياً مع منتخب التونسي.
وفي المجموعة الثالثة واصل المنتخب المغربي 
أضاف  إذ  العرب،  كأس  في  القوية  عروضه 
بالدوحة،  ضحاياه،  لقائمة  السعودي  األخضر 

حيث فاز األسود 0-1.
المجموعة  المباراة في ختام مباريات  وأقيمت 

الثالثة من البطولة.
القطري،  بالمنتخب  المغربي  المنتخب  ولحق 
على مستوى إنهاء دور المجموعات بالعالمة 
كريم  هدف  بفضل  انتصارات،  بثالثة  الكاملة 
الدقيقة  في  جزاء  ركلة  من  سجله  البركاوي 

األخيرة من الشوط األول.

السعودية تودع ُمبكرًا

مبكراً  المنافسات  السعودي  المنتخب  وودع 
الذي  الفلسطيني  المنتخب  معه  ودع  وأيضاً 
هدف  مقابل  أهداف  بخمسة  اآلخر  هو  خسر 
واحد مع المنتخب األردني الذي تأهل لجانب 
المركز  في  جاء  أن  بعد  المغربي  المنتخب 

من  نقاط  ست  برصيد  المجموعة  من  الثاني 
انتصارين وخسارة.

التعادل  سيطر  فقد  الرابعة  المجموعة  في  أما 
بنتيجة  الجزائر،  مع  مصر  منتخب  لقاء  على 
المجموعات  دور  منافسات  ختام  في   ،1-1
بكأس العرب، على استاد الجنوب في الدوحة.

طريق  عن   19 الدقيقة  في  تقدمت  الجزائر 
منح  السولية  عمرو  لكن  توقاي،  أمين  محمد 
التعادل لمصر في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

المجموعة  ترتيب  جدول  الفراعنة،  وتصدر 
»اللعب  بفارق  نقاط،  سبع  برصيد  الرابعة 

النظيف« أمام الجزائر صاحبة الوصافة.
لبنان  منتخبي  من  كالً  البطولة  ودع  بينما 
والسودان حيث احتل المنتخب اللبناني المركز 

الثالث بثالث نقاط وجاءت السودان في المركز 
الرابع واألخير بدون نقاط.

قطر وعمان  منتخبات  تأهلت  فقد  ذكرنا  وكما 
عن المجموعة األولى وتونس واإلمارات عن 
واألردن  المغرب  وتأهلت  الثانية  المجموعة 
عن  ومصر  والجزائر  الثالثة  المجموعة  عن 

المجموعة الرابعة.
وبخصوص الدور الربع النهائي حيث سيواجه 
كما  عمان،  منتخب  نظيره  تونس  منتخب 
سيواجه منتخب مصر نظيره منتخب األردن.

نظيره  قطر  منتخب  سيواجه  المقابل،  وفي 
منتخب اإلمارات، فيما ستكون المباراة النارية 
الكبرى بين مرشحي البطولة منتخب الجزائر 

والمغرب.

ميالن  مضيفه  على  اإلنكليزي  ليفربول  فاز 
دور  ختام  في   ،1-2 بنتيجة  اإليطالي، 
المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب 

سان سيرو.
وديفوك  صالح  محمد  الريدز،  هدفي  أحرز 
سجل  فيما  و55،   36 الدقيقتين  في  أوريغي 

فيكايو توموري، هدف ميالن في الدقيقة 29.
نقطة(،   18( الكاملة  العالمة  ليفربول،  وحقق 
في  نقاط   4 عند  ميالن  رصيد  تجمد  فيما 
للدوري  التحول  في  وفشل  المجموعة،  ذيل 
يورغن  ليفربول،  مدرب  وأشرك  األوروبي. 
كلوب، مجموعة من البدالء، لكنه زج بالثنائي 
محمد صالح وساديو ماني في الخط األمامي.

األساسية،  بتشكيلته  اللقاء  ميالن،  وخاض 
بقيادة السويدي زالتان إبراهيموفيتش في الخط 

األمامي، ونجم الوسط فرانك كيسي.
ومرر  هجومي،  بشكل  اللقاء  استهل  ليفربول 
أطلق  الذي  ويليامز  نيكو  إلى  الكرة  صالح، 
تسديدة سهلة في متناول الحارس مايك ماينان 

في الدقيقة الثالثة.
عرضية  عبر  الثامنة،  الدقيقة  في  ميالن  ورد 
جونيور ميسياس، ارتقى لها توموري برأسه، 

لكن الحارس أليسون تصدى لها.
الدقيقة  في  ميالن  مرمى  ليهدد  ليفربول  وعاد 
الكرة،  على  تشامبرلين  حصل  عندما   ،19
ركلة  إلى  الكرة  لتخرج  توموري،  في  وسدد 

ركنية.
ورفع جناح ميالن، إبرهيم دياز، كرة نحو القائم 
متابعتها،  رومانيولي  أليسيو  وحاول  القريب، 
لتحدث دربكة قبل أن تصل إلى توموري الذي 

سددها داخل الشباك.
ونشط ليفربول، وتلقى المهاجم البلجيكي ديفوك 
أوريغي، الكرة داخل منطقة الجزاء، واستدار 
قبل التسديد بين يدي الحارس ماينان في الدقيقة 

.32
قبل  وراوغ  الكرة،  على  تشامبرلين  وحصل 

ماينان،  الحارس  صدها  قوية،  كرة  يسدد  أن 
الشباك  داخل  أودعها  الذي  صالح  إلى  لترتد 

في الدقيقة 36.
ومرت الدقائق األخيرة من الشوط األول دون 
التي  باستثناء تسديدة أوريغي،  خطورة تذكر، 

ذهبت فوق العارضة.
الثاني،  الشوط  من  دقائق  ثالث  مرور  وبعد 
ليفربول تاكومي مينامينو، على  حصل العب 
علت  تسديدة  ليطلق  تسيميكاس،  من  تمريرة 

مرمى ميالن.
اليسرى،  بقدمه  للتسديد  الكرة  صالح،  ومهد 
لكن ماينان لم يجد صعوبة في إيقاف تسديدته 

بالدقيقة 53.
تسجيل  من  أوريغي  تمكن  بدقيقتين،  وبعدها 
الناحية  من  ماني  انطلق  عندما  التقدم،  هدف 
القائم،  من  ارتدت  التي  الكرة  ليسدد  اليسرى، 

ليتابعها المهاجم البلجيكي برأسه داخل الشباك.
ميسياس  وحصل  سريعًا،  الرد  ميالن  وحاول 
فوق  يسدد  أن  قبل  كرونيتش،  تمريرة  على 
وماني  ثم خرج صالح  بالدقيقة 61،  المرمى 

ليشارك نابي كيتا وجو جوميز بداًل منهما.
بالدقيقة  الثاني  هدفه  يسجل  أن  أوريغي  وكاد 
66، عندما تلقى تمريرة كيتا، وبعد 3 دقائق، 

ارتقى الالعب نفسه لعرضية ويليامز.
وبدا ميالن مستسلًما لنتيجة المباراة رغم تبقي 
وسدد  األصلي،  الزمن  انتهاء  على  دقيقة   20
إبرا ركلة حرة في الحائط البشري في الدقيقة 

.82
لينفرد  ساليميكرز،  من  تمريرة  كيسي،  وتلقى 
أليسون  الحارس  يتصدى  أن  قبل  بالمرمى، 
لمحاولته في الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بفوز 

الضيوف.
فازت األسترالية أشلي بارتي، بجائزة أفضل 
 ،2021 الحالي  للعام  العالم  في  تنس  العبة 
الذي  الوقت  في  مسيرتها،  في  الثانية  للمرة 
جائزة  رادوكانو  إيما  البريطانية  فيه  نالت 
الوافدة الجديدة بعد الموسم الرائع الذي قدمته.

العبة  أفضل  جائزة  بارتي  آشلي  وأحرزت 
لالعبات  العالمية  الرابطة  قبل  من  العالم  في 
التنس المحترفات في 2019، بعد فوزها بلقب 
الموسم  إنهاء  بجانب  المفتوحة،  فرنسا  بطولة 

في صدارة التصنيف العالمي.
وبعد فوز األمريكية صوفيا كينن بالجائزة في 
2020، عادت آشلي بارتي لتفوز بالجائزة في 

.2021
التوالي  ثالث موسم على  بارتي  آشلي  وأنهت 
في صدارة التصنيف العالمي، كما فازت بلقبها 

الثاني في ويمبلدون بجانب 4 ألقاب أخرى.
من جانبها أحرزت إيما رادوكانو )19 عاماً( 
جائزة الوافدة الجديدة بعد استمرار توهجها في 

منافسات تنس السيدات.
عبر  متأهلة  العبة  أول  رادوكانو  إيما  وباتت 

التصفيات تتوج بإحدى ألقاب بطوالت الجراند 
بطولة  بلقب  بفوزها  الكبرى،  األربع  سالم 
عشر  الست  دور  بلغت  كما  المفتوحة  أمريكا 

في ويمبلدون.
في  المركز 343  من  رادوكانو  إيما  وتقدمت 
عشر،  التاسع  المركز  إلى  العالمي  التصنيف 
كما فازت بعشر مباريات متتالية دون خسارة 
في  األول  الدور  من  بداية  مجموعة  أي 

التصفيات حتى نهائي بطولة فالشينغ ميدوز.
بطلة  كريتشيكوفا  باربورا  التشيكية  وفازت 
فرنسا المفتوحة بجائزة الالعبة األكثر تطوراً 
الزوجي  فئة  في  العبة  أفضل  جائزة  بجانب 
رفقة مواطنتها كاترينا سينياكوفا، بعد فوزهما 
ولقب  طوكيو،  أولمبياد  في  الذهبية  بالميدالية 
فرنسا  بطولة  بجانب  الختامية  البطولة 

المفتوحة.
وفازت اإلسبانية كارال سواريز نافارو بجائزة 
أفضل عودة، بعد أن اعتزلت في 2020 عقب 
إصابتها بسرطان الغدد الليمفاوية قبل أن تعود 

في 2021 بعد شفاءها.
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مثقفون: صون ثقافة وتراث شعوب المنطقة واجبنا

األنشطة الفنية والثقافية تعود إلى العاصمة العراقية بعد طول غياب

لجنة مناهضة التعذيب األوروبية: نتابع التطورات في إمرالي باهتمام

أمريكا ُتعاقب خمسة من كبار ضباط قوات 
الحكومة السورّية

مركز األخبار ـ سلّم سياسيون كرد، الثالثاء 
العزلة  حول  خاصاً  ملفاً   2021/12/7 في 
إلى  أوجالن،  هللا  عبد  القائد  على  المفروضة 
لجنة مناهضة التعذيب األوروبية CPT، فيما 

أكدت اللجنة أنها تتابع الموضوع باهتمام.
ويُعتقل القائد عبد هللا أوجالن في سجن إمرالي 
منذ أكثر من 22 عاماً، فيما ال تَِرد أي أخبار 
أو معلومات عنه أو عن معتقلي إمرالي الثالثة 
يلدرم  وهاميلي  كونار  خيري  )عمر  اآلخرين 

وويسي آكتاش(، منذ ثمانية أشهر.
الشعب  أبناء  باهتمام  الموضوع  هذا  ويستأثر 
والعالم،  وتركيا  كردستان  في  الكردستاني 
المطالبة  الفعاليات  بتنظيم  االستمرار  وسط 

برفع العزلة وإطالق سراح القائد.

سنواصل املحادثات مع تركيا 

ملنع االنتهاكات

الثالثاء  كرد  سياسيون  سلم  السياق،  وفي 
األوروبي  المجلس  مبنى  أمام   ،2021/12/7
للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجالن، ملفاً 
خاصاً حول العزلة واإلجراءات المفروضة في 
إمرالي، إلى لجنة مناهضة التعذيب األوروبية 
للجنة على  الُمقدم  الملف  CPT، وتركز نص 
العزلة المفروضة على القائد أوجالن وانتهاك 
السجون  في  المعتقلين  جميع  وحقوق  حقوقه 

التركية.
فإن  ميزوبوتاميا،  وكالة  أفادت  ما  وبحسب 
مسؤولي لجنة مناهضة التعذيب الذين استلموا 
الملف، قالوا: نحن نهتم بالتطورات واألحداث 
الدوام،  على  الموضوع  ونتابع  إمرالي،  في 
تأسيس  منذ  الداخل  في  بها  قمنا  التي  األعمال 
نستطيع  ال  نحن  الخارج،  في  تُرى  ال  اللجنة 

يجري،  لما  متابعون  لكننا  به،  نقوم  ما  شرح 
في عام 2019 تقريراً عن  لقد حضرنا سابقاً 
التي تحدثنا عنها في هذا  إمرالي واالنتهاكات 
التقرير موجودة، حوارنا مع تركيا مستمر من 
أجل منع هذه االنتهاكات بشكل فعّال وسنواصل 

القيام بذلك.
فرضت  التركية  السلطات  أن  بالذكر  والجدير 
المنصرم،  الثاني  تشرين  من   29 الـ  في 
أوجالن،  هللا  عبد  القائد  بحق  جديدة  عقوبات 
تقضي بمنع لقائه مع المحامين لمدة ستة أشهر، 
اعتباراً من 12 تشرين األول الماضي، ومنعه 
من لقاء العائلة لمدة ثالثة أشهر اعتباراً من 18 

آب الماضي.
فيما كان آخر تواصل للقائد أوجالن مع العالم 
الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي، خالل 
دام  أوجالن  محمد  شقيقه  مع  هاتفي  اتصال 

خمس دقائق، ثم قُطع االتصال.

محاميه  قبل  من  جرى  فقد  معه  لقاء  آخر  أما 
السابع  في  أويسال  ونوروز  ساريجا  ريزان 
تفرض  التاريخ  ذلك  ومنذ   ،2019 آب  من 

السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد 
هللا أوجالن المعتقل منذ عام 1999.

الخزانة  وزارة  فرضت  ـ  األخبار  مركز 
في  ضباط  خمسة  على  عقوبات  األمريكية 
قوات النظام السوري، منهم اثنان مسؤوالن 
استهدفت  الكيماوية  باألسلحة  هجمات  عن 
الثالثة  يعتبر  بينما  سوريا،  في  مدنيين 
اآلخرون من كبار مسؤولي مخابرات النظام.

من  السابع  الثالثاء  للوزارة،  بيان  وبحسب 
لتعزيز  العقوبات  تأتي  الحالي،  األول  كانون 
التي  السوري  النظام  انتهاكات  عن  المساءلة 

مارسها ضد السوريين.
كما تستهدف العقوبات أشخاًصا غير سوريين، 
وكيانات أخرى )إيرانية وأوغندية(، مشاركين 
وأعمال  اإلنسان  لحقوق  بانتهاكات “خطيرة” 
قمعية أضّرت بالمدنيين األبرياء والمعارضين 

السياسيين والمتظاهرين السلميين.
القوى  في  اللواء  من  كٍل  العقوبات  وشملت 
الجوية وقائد الفرقة 22 توفيق محمد خضور، 
في  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  ارتكاب  بتهمة 

سوريا وقمع المدنيين. 
واللواء محمد يوسف الحاصوري الذي يشغل 
في  والمتمركز   ،”70“ اللواء  قائد  منصب 
حمص  بريف  العسكري  “التيفور”  مطار 
الشرقي حيث اتهم باستخدام األسلحة الكيمياوية 

في مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب. 
اللواء أديب نمر سالمة رئيس فرع “المخابرات 

الجوية” السابق في مدينة حلب، لكونه مسؤواًل 
كبيًرا في المخابرات السورية، والتهمة الموجه 

إليه قمع المدنيين بعنف.
المخابرات  في  كبير  مسؤول  خليل،  قحطان 
السابق  األمنية  اللجنة  رئيس  وكان  السورية، 
أحد  وهو  سوريا،  جنوبي  درعا  محافظة  في 
عن  المباشرة  بالمسؤولية  المتهمين  الضباط 
مجزرة أودت بحياة مئات األشخاص في مدينة 

داريا بريف دمشق، صيف عام 2012.
في  كبير  مسؤول  أيضاً  الحسن،  كمال 
المخابرات السورية، وهو قائد الفرع “227” 
عن  المسؤول  العسكرية،  للمخابرات  التابع 
في  هللا”  “حزب  مع  المشتركة  العمليات 
سوريا، والقائد السابق للفرع “235” التابع لـ 

»المخابرات العسكرية«.
وزارة  فرضت  الماضي،  تموز  من  وفي 28 
أفراد  ثمانية  على  عقوبات  األمريكية  الخزانة 
وعشرة كيانات في سوريا، ضمن اإلجراءات 
حزمة  كأولى  اإلرهاب،  بمكافحة  المتعلقة 
جو  األمريكي،  الرئيس  تولي  منذ  عقوبات 

بايدن، منصبه.

نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإلدارة الذاتية 
بشنكال: المحتل التركي يستهدف مكتسباتنا وإرادتنا الحرة

نهاد رمي: نقف مع مطالب المعتصمين 
بتسليم جثامين الشهداء

المشتركة  الرئاسة  نائب  قال  ـ  األخبار  مركز 
شنكال  في  الذاتية  لإلدارة  التنفيذي  للمجلس 
التي  الشخصيات  استهداف  إن  حسين،  آزاد 
لها دور في تنظيم المجتمع اإليزيدي من قِبل 
وإرادة  تنظيم  دون  إبقائه  إلى  يهدف  تركيا، 
حرة، وحّمل الحكومة العراقية المسؤولية في 

استباحة األجواء العراقية.

استهدفت طائرة ُمسيّرة لالحتالل التركي ظهر 
الساعة  الثالثاء في 2021/12/7 حوالي  يوم 
المشترك  الرئيس  سيارة  الظهر  بعد  الثانية 
لمجلس اإلدارة الذاتية لشنكال مروان بدل في 
فيما  الفور  على  استشهد  الذي  خانسور  ناحية 

نُِقل طفاله اللذان كانا برفقته إلى المشفى.

الهجوم الرتيك مل يأِت صدفة

وتعقيباً على ذلك تحدث نائب الرئاسة المشتركة 
للمجلس التنفيذي لإلدارة الذاتية في شنكال آزاد 
حسين لوكالة هاوار فقال: إن مسلسل استهداف 
في  كبير  دور  لها  التي  اإليزيدية  الشخصيات 
تنظيم المجتمع اإليزيدي لم يتوقف، هدفه إبقاء 
اإليزيديين دون تنظيم وإرادة حرة يستطيعون 
حققوها  التي  المكتسبات  حماية  خاللها  من 
شنكال  يحررون  جعلتهم  التي  واالنتصارات 

من داعش.
وأضاف حسين: استهدفوا في البداية مام زكي 
اإليزيدي،  المجتمع  منسقية  عضو  شنكالي 

زردشت  شنكال  مقاومة  وحدات  قائد  وبعده 
سعيد  والشهيد  شنكالي  بشير  ومام  شنكالي 
حسن واليوم مروان بدل، هؤالء كل واحد منهم 
اإليزيدي،  المجتمع  لحرية  رمز  بمثابة  يعتبر 
إلى ما حققه  الوصول  لهم دور كبير في  كان 
اإليزيديون في شنكال من تأسيس إدارة ذاتية، 
وحماية  بهم  خاصة  وأمنية  عسكرية  وقوى 

الثقافة والهوية اإليزيدية.
وأكد حسين: اإليزيديين يعلمون جيداً أن الدولة 
محو  تحاول  العثمانيين  زمن  ومنذ  التركية 
الثقافة اإليزيدية وإبادتهم، لذا وصل اإليزيديون 
في شنكال بعد الفرمان األخير في 2014، إلى 
مرحلة بات الجميع يلعب دوراَ قيادياً في سبيل 
خدمة المجتمع اإليزيدي ومنع حدوث فرمانات 

جديدة بحقه.
جاء  بقوله:  الهجوم  لتوقيت  حسين  وأشار 
الهجوم في أيام الصوم المقدسة لدى اإليزيديين 
واالستعداد لنقل رفات شهداء قرية كوجو في 

الفرمان األخير إلى مقبرة القرية، وهذه ليست 
مصادفة بل مخطط له مسبقاً للنيل من إرادتنا.

واختتم آزاد حسين حديثه قائالً: نحّمل الحكومة 
على  المستمرة  الهجمات  مسؤولية  العراقية 

أنها صاحبة  تدعي  لدولة  يمكن  كيف  شنكال، 
باختراق  تركية  لطائرات  تسمح  أن  سيادة 
أجواء شنكال وتنفذ هجمات ضد أهلها اآلمنين.

مركز األخبار ـ أكد نائب الرئاسة المشتركة 
لحزب السالم الديمقراطي الكردستاني نهاد 
معبر سيمالكا  في  للمعتصمين  رمي دعمه 
الكردستاني  الديمقراطي  يطالبون  الذين 
خليفان،  كمين  شهداء  جثامين  بتسليم 
وشدد على أن الشعب الكردي واحد وآالمه 

وقضيته واحدة. 

إقليم  في  الشهداء  عوائل  مجلس  ونصَب 
الخامس  بتاريخ  اعتصام،  خيمة  الجزيرة 
الحدود  على  المنصرم  األول  تشرين  من 
عند معبر سيمالكا، للمطالبة بتسليم جثامين 

المختطفين،  والكشف عن مصير  الشهداء، 
يرفض  الكردستاني  الديمقراطي  ولكن 
مصير  عن  والكشف  الجثامين  إرسال 
مستمراً  االعتصام  ومازال  المختطفين، 
حتى اآلن، وذوي الشهداء ال يقبلون بالعودة 
أبنائهم  جثامين  استالم  دون  منازلهم  إلى 

الشهداء.

عىل الدميقراطي الكردستاين 
الكف عن التآمر مع تركيا

لوكالة هاوار  الموضوع تحدث  وحول هذا 
السالم  لحزب  المشتركة  الرئاسة  نائب 
فقال:  رمي  نهاد  الكردستاني  الديمقراطي 
معبر  حدود  على  المعتصمون  يفعله  ما 
الحزب  يطالبون  بطولية،  مقاومة  سيمالكا 
جثامين  بتسليم  الكردستاني  الديمقراطي 
شهدائهم الذين استشهدوا خالل كمين نصبته 
الكردستاني في خليفان،  الديمقراطي  قوات 
الكردستاني  الديمقراطي  على  يجب  لذا 
تلبية مطلب المعتصمين بأسرع وقت، ألن 
وهم  جميعاً  شهداؤنا  هم  الشهداء  هؤالء 

مقدسون.   وأضاف رمي: على الديمقراطي 
الكردستاني الكف عن ممارسة هذه السياسة 
والتعامل مع الدولة التركية، ال يمكن للعدو 
أن يصبح صديقاً، علينا العمل معاً من أجل 
أجل  من  والنضال  المؤامرة  هذه  إفشال 
بعيد،  التي سلبوها منذ زمن  تحقيق حريتنا 
الحزب  يفعله  ما  ينسى  لن  الكردي  الشعب 
ينفذ  وهو  بحقه،  الكردستاني  الديمقراطي 
المصالح التركية على حساب دماء الشعب 

الكردي والقضية الكردية.
الشعب  بالقول:  حديثه  رمي  نهاد  واختتم 
ال  واحدة،  وقضيته  وآالمه  واحد  الكردي 
يوجد فرق بيننا، ونحن أهالي كوباني ندعم 
جثامين  بتسليم  يطالبون  الذين  المعتصمين 
ونقف  مقاومتهم  ونبارك  الشهداء،  أبنائهم 
معهم وسنفعل كل شيء من أجلهم وكل ما 
إلى  تابعوا  للمعتصمين  ونقول  منا،  يتطلب 

النهاية حتى تتحقق مطالبكم.

كركي لكي/ غاندي إسكندر - تحت شعار »حان الوقت لبناء ثقافة األمة الديمقراطية« انطلقت على مدار يومي االثنين والثالثاء الموافق لتاريخ 
السادس والسابع من كانون األول 2021 في قاعة مركز آرام ديكران للثقافة والفن بالرميالن، بحضور 200 مندوب ومندوبة من مختلف مناطق 
شمال وشرق سوريا ودمشق وحلب وبمشاركة ممثلين من اإلدارة الذاتية واألحزاب السياسية فعاليات المؤتمر السابع لحركة ميزوبوتاميا الديمقراطية 

للثقافة والفن.

وبعد الوقوف دقيقة صمٍت على أرواح الشهداء 
للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  في  العضو  ألقى 
ومن  كلمة،  تحلو«  »خليل  المسرحي  الكاتب 
أشخاص  خمسة  من  مؤلف  ديوان  تشكل  ثم 
المؤتمر  تخلل  وقد  المؤتمر،  أعمال  إلدارة 
حول  المشاركين  قبل  من  مستفيضة  نقاشات 
التي  المشاكل  تخطي  وكيفية  السنوي  التقرير 
إلى فن وثقافة خاصة بشعوب  الوصول  تعيق 
سلطت  المؤتمر  هامش  وعلى  المنطقة، 
األهداف  على  الضوء  »روناهي«  صحيفتنا 
الثقافية  الحالة  وتبيان  انعقاده  من  المأمولة 
الراهنة في ظل أجواء السلم والحرب الُمعاشة 

في شمال وشرق سوريا.

الغنى الثقايف لشعوب شامل 
ورشق سوريا

وبهذا الصدد تحدث عضو حركة ميزوبوتاميا 
»سلمان  الفنان  والفن  للثقافة  الديمقراطية 
وشرق  )شمال  جغرافية  »إن  قائالً:  إبراهيم« 
سوريا وروج آفا( هي جغرافية متنوعة ثقافياً، 
وهي مثال للموزاييك الثقافي في سوري ككل، 
منذ  البعض  بعضها  مع  المتعايشة  فالشعوب 
وبنت  بعضها،  مع  اإلرهاب  قد هزمت  قرون 
إدارة تشاركية في كل شيء«، وتابع إبراهيم: 
يشير  ال  الذي  المؤتمر  في  هنا  »المجتمعون 
شعاره إلى قومية بعينها يشير في الوقت نفسه 
فنرغب  األصيلة،  للشعوب  الثقافي  الغنى  إلى 
أن نعكس من خالل مرآة الثقافة والفن لشعوب 
الوئام  حالة  إظهار  إلى  سوريا  وشرق  شمال 
والتآخي والواقع السياسي الذي ال بديل عنه في 

سوريا المستقبل«.
 وأشار إبراهيم: »إن التعددية الثقافية هي ما كنا 
نؤمن به ونسعى إلى تطبيقه على أرض الواقع 
الكردستانية  التحرر  حركة  فكر  ظهور  منذ 

ُمبيناً:  أوجالن«،  عبد هللا  األممي  القائد  بقيادة 
الثقافية  الحالة  بإظهار  مرادنا  تحقق  »لقد 
بعد  سوريا  وشرق  شمال  لشعوب  المتنوعة 
الشعوب  تبني  تموز،  من  عشر  التاسع  ثورة 
ظهور  نتيجته  كانت  الديمقراطية  األمة  لفكر 
لوحة فسيفساء مجتمعية وثقافية وفنية مميزة«، 
وأكد إبراهيم على أن المؤتمر بوجود الفنانين 
الكرد والعرب والسريان والشركس، وأعمالهم 
الفنية والثقافية مع بعضهم هو بمثابة األرضية 
التي ستُبنى من خاللها ثقافة األمة الديمقراطية.

    

صياغة هوية ثقافية لشعوب 
شامل ورشق سوريا

للمركز  المشترك  الرئيس  تحدث  جهته  ومن 
»نتمنى  الناظر:  طلب  براك  تل  في  الثقافي 
والمقترحات  المستفيضة  النقاشات  تساعد  أن 
التي أدلى بها المشاركون إلى مخرجات تمكن 
الوعي  إثراء  في  يساهم  فن  إلى  الوصول  من 
يقف  أن  ونأمل  الشعوب،  جميع  لدى  الثقافي 
الكل على أخطائه السابقة حتى يتسنى لنا رسم 
مشهد ثقافي وفن يمثل الجميع«، ورأى الناظر 
ميزوبوتاميا  حركة  من  المنشودة  الغاية  أن 
للثقافة والفن هي إظهار التعددية الثقافية وقبول 
باالختالفات  واالحتفاء  والتنوع  االختالف 

الثقافية، كي تتحقق الوحدة واأللفة المجتمعية.
لشعوب  ثقافية  هوية  نصوغ  »حتى  وأضاف: 

شمال وشرق سوريا علينا أن نبني ثقافة األمة 
الثقافي  الموروث  إلى  باالستناد  الديمقراطية 

ألبناء المنطقة«.
  

مواجهة اإلبادة الثقافية بإحياء 
ثقافة الثورة

السينما  قالت عضوة كومين  السياق ذاته  وفي 
حيث  دمر«  شيخ  »ديالرا  كوباني  مدينة  في 
نعيش  سنوات  عشر  من  أكثر  »منذ  حدثتنا: 
الحرب  بدت  فمهما  مسعورة،  حرب  أجواء 
أنها عسكرية وسياسية لكنها في الواقع حرب 
ثقافية، وهو ما لمسناه عن قرب عندما دخلت 
دولة االحتالل التركي ومرتزقتها إلى عفرين، 
كاوا  تمثال  هدم  هو  به  قاموا  إجراء  أول  فإن 
على  الحق  انتصار  إلى  يشير  الذي  الحداد 
مرتزقة  ومعهم  ومرتزقتها  فتركيا  الباطل، 
نهاراً على محو  داعش والنصرة يعملون ليالً 
اإلرث الثقافي لكافة شعوب المنطقة، ويتبعون 
نهجاً تدميرياً لكل رمز ثقافي يخص الشعوب«. 
ونوهت ديالرا إلى أن الطريقة المثلى للرد بها 
بالمزيد  القيام  األصيلة هي  الثقافة  أعداء  على 
من النشاطات والفعاليات الثقافية، وكذلك إحياء 
ثقافة الثورة لمواجهة اإلبادة الثقافية الممنهجة 

التي يتبعها االحتالل التركي وأعوانه.      
قرار   80 من  أكثر  باتخاذ  المؤتمر  واختتم 

أبرزه:

ميزوبوتاميا  لحركة  األولى  المسؤولية   -1
القائد  وفلسفة  أفكار  ونشر  نقل  هي  الثقافية 
إلى  والفن  واألدب  الثقافة  من خالل  أوجالن، 
جميع الشعوب، فجميع فروع هذه الحركة تنظم 

نفسها أيضاً وفقاً لهذه الحقيقة.
2- في مواجهة المؤامرة الدولية وانهيار نظام 
الفنية  واألقسام  اللجان  جميع  على  إمرالي، 
لحركة ميزوبوتاميا الثقافية، جعل النضال من 

أجل حرية القائد أوجالن موضوعها الرئيس.
3- يطور TEV-ÇAND النضال ضد سياسة 
اإلبادة االجتماعية والثقافية للحداثة الرأسمالية 
الحداثة  ثقافة  فهم  خالل  من  حياتها،  وأسلوب 

الديمقراطية وبناء أسلوب حياتها.
الرأسمالية  الحداثة  مفاهيم  ضد  تناضل   -4
والمادية  والسلطوية  والفردية  الشعوبية  مثل 
تخضع  والتي  نظرتها  وبحسب  والليبرالية، 
الطبقة الوسطى وضد جميع أشكال األيديولوجيا 

.TEV-ÇAND خارج خط
5- تطور TEV-ÇAND النضال ضد مفهوم 
القومية والجنسوية والدينوية والعلموية بذهنية 
النموذج الديمقراطي والبيئة وحرية المرأة من 

خالل خطها الثقافي والفني.
في  الوطنية  الواجبات  معايير  تطوير   -6
أنواع  في مواجهة جميع  وفنها  وآدابها  ثقافتها 
أجل  من  والشعوب  الدول  على  االعتداءات 

حماية القيم الثقافية والتاريخية.
7- افتتاح استوديوهات اإلنتاج للسينما.

8- عمل فيلم وثائقي عن عفرين.
9- عمل مسرحية عن الثورة في روج آفا.

10- عمل مسرحية عن الشهيدة هفرين خلف.
11- إنشاء معرض للخط العربي.

عقدان من الصراعات ساهما في تشتيت الحياة 
العديد من  العراق، فيما ظل  الثقافية والفنية في 
األدباء والفنانين والمبدعين والمثقفين العراقيين 
يجابهونها بأعمالهم ومحاوالتهم إلعادة اإلشعاع 
بغداد  عاصمتها  كانت  التي  لبالدهم  الثقافي 
الثقافية  العواصم  أبرز  ببعيدة  ليست  فترة  في 
العربية، وقد نجح هؤالء نسبياً في إعادة األمل 
في بعث الحياة الثقافية والفنية، وهو ما بتنا نراه 
في تظاهرات وأنشطة استقبلها الجمهور بلهفة. 

مجدداً  بغداد  في  دجلة  نهر  ضفاف  تنبض 
ومعارض  والموسيقية  المسرحية  بالمهرجانات 
أشكال  إحياء  معيدة  الفنية،  واألعمال  الكتب 
بفعل  عقود  منذ  العراق  افتقدها  التي  الثقافة 

الحروب.
ولم يمِض شهر على افتتاح »ذي غاليري« على 
ألعاب رياضية ومقهى شبابي  مقربة من صالة 
مقصداً  الفنية  القاعة  هذه  باتت  حتى  حديث، 
لوحات  لمشاهدة  العشرات  يتوافد  إذ  للمهتمين، 
الكندي  العراقي  الفنان  أقامه  الذي  المعرض 

رياض غنية إكراماً لوالدته الراحلة »غنية«.

عودة الفنون

وهي  األم  هي  »األغنية  )م.ن(:  الفنان  يقول 
بالعراق«،  مرت  التي  األحداث  وهي  الوطن 
ويتابع: »األغنية عانت كل المراحل التي مر بها 
العراق من حروب وحصار وجوع وانتكاسات 

وتغيرات في المجتمع«.
عام  بغداد  إلى  عاد  الذي  الفنان  هذا  ويضيف 
الوطن  أجد عند عودتي غنية وال  2011: »لم 
التي  األحداث  إلى  إشارة  في  غادرته«،  الذي 

عاشها العراق وخصوصاً العاصمة بغداد.
عناوين  العراقية  العاصمة  تتصدر  ما  وعادةً 
الدولية  األخبار  ونشرات  األجنبية  الصحف 
توترات  أو  مسلحة  ومواجهات  العنف  بأحداث 

سياسية.
الواليات  قادته  الذي  الغزو  العراق عقب  وشهد 
حسين  صدام  نظام  إلسقاط  األميركية  المتحدة 
عام 2003 سنوات قاسية عرف خاللها موجة 
 2006 عامي  بين  ذروتها  بلغت  طائفي  عنف 
تنظيم  نفذها  إرهابية  أعقبتها هجمات  و2008، 

القاعدة.
رغم ذلك، تسجل خلف الكواليس نهضة خجولة 
تُذكر بالعصر الذهبي لبغداد التي كانت لسنوات 
للعالم  الفني  واإلبداع  للثقافة  مركزاً  طويلة 

العربي.
وتشهد بغداد اليوم نشاطات بينها افتتاح صاالت 
وسينمائية  مسرحية  عروض  وإقامة  فنية 
من  حشوداً  مساء  كل  تجذب  ومهرجانات، 

المتحمسين الستعادة ما فقدوه.
فخالل األسابيع القليلة األخيرة، أُقيم مهرجان بابل 
للمرة األولى بعد انقطاع دام نحو عقدين، حيث 
للمرة األولى منذ نحو 20 عاماً امتألت عتبات 
المسرح البابلي األثري في وسط العراق مطلع 

الشباب  من  باآلالف  المنقضي  الثاني  تشرين 
حضروا  الذين  واألطفال  والرجال  والنساء 
إلى  واستمعوا  فنية  ومعارض  رقص  لوحات 
للمهرجان  عودة  أول  في  واألغاني،  الموسيقى 

بعد سلسلة من الحروب واألزمات.
كما احتضنت العاصمة العراقية مؤخراً حفالت 
غنائية من بينها حفلة للفنانة اللبنانية أليسا، القت 

إقباالً جماهيرياً واسعاً.

»عالج نفيس«

الخامسة  في  صيدلي  وهو  أمير،  يعترف 
بأن  حكومي،  مستشفى  في  يعمل  والعشرين 
عام  من  »حروب،  عن:  عبارة  كانت  طفولته 
داعش  إلى  إشارة  في  داعش«،  حتى   2003
الذي هزمته القوات العراقية نهاية عام 2017.

على  أخيراً  العراق  ينفتح  أن  وأضاف: »جميل 
»االهتمام  كان  بعدما  والغناء«  والثقافة  الفنون 

بها معدوماً«.
تقتصر  إذ  الرسم،  في  المحدودة  خبرته  ورغم 
هواياته على السينما واألفالم القصيرة للمخرج 
كريستوفر نوالن، يمعن الشاب النظر في لوحات 
الفنان غنية، ويقول: »آتي هنا لالسترخاء، أعالج 

نفسي بالفن من ضغط حياتنا اليومية«.
وتغيير  متنفس  عن  يبحثون  »الناس  ويضيف: 
التوتر  جو  من  للخروج  اليومية،  حالتهم 

السياسي«.
تنتهي،  ال  أزمات  دوامة  العراقيون  ويعيش 
االحتجاجات  إلى  كورونا  فايروس  انتشار  من 
التشنجات  إلى   ،2019 عام  للسلطة  المناهضة 

السياسية.
وتالحظ مديرة قاعة »ذي غاليري« نور عالء 
للفن  ومتعطشون  مهتمون  »الناس  أن:  الدين 
كأي  حقنا  »من  وتضيف:  متنفساً«.  ويعتبرونه 

بلد آخر أن نمتع الناس بالفن الموجود لديهم«.
الغني  العراق  في  الفنية  النشاطات  وتعتمد 
ودعم  فردية  مبادرات  على  النفطية  بثرواته 

مؤسسات ثقافية أجنبية.

الفارق كبري

إلى  الروح  عودة  على  الكثيرة  المؤشرات  من 
الحياة الثقافية في بغداد اليوم، إقبال اآلالف بعد 
الماضي  الثاني  تشرين  أيام  أحد  نهار  منتصف 
على حضور الدورة الثامنة من مهرجان الكتاب 
أقرأ«،  ..أنا  عراقي  »أنا  شعار  حملت  التي 
في  نسخة  ألف  ثالثين  مجاناً  خاللها  ووزعت 

األدب والفلسفة واللغات األجنبية.
أناقتهم  بكامل  حضروا  الذين  الزوار  وينتمي 
متطوعون  وتولى  مختلفة،  عمرية  فئات  إلى 
فيما  طلباتهم،  على  الحصول  في  مساعدتهم 
صدحت أغنيات وموسيقى من الفلكلور العراقي 

من  أجواء  مشيعة  العود،  على  عزف  تخللها 
البهجة.

الحماسة واضحة لدى  النحو نفسه، بدت  وعلى 
من توافدوا لحضور الدورة الثانية من »مهرجان 
المسرح الدولي« الذي نظمته وزارة الثقافة نهاية 
شهر تشرين الثاني، ويقول مدير مسرح الرشيد 
علي عباس، بحماسة: »في األيام األولى، كانت 

الصالة تغص بالجماهير والمقاعد لم تكِف«.
فرق  أدتها  مجانية  المهرجان عروضاً  وتضمن 
وأخرى  وإيطاليا،  وألمانيا  وتونس  مصر  من 
أنس عبدالصمد  المخرج  بينهم  لفنانين عراقيين 

الذي قدم مسرحية »نعم غودو«.
ويالحظ عباس أن »الفارق كبير« عما كان عليه 
في بداية مشواره المسرحي عام 2007، مؤكداً 
ويروي  اآلن«.  جذرياً  مختلف  »الوضع  أن: 
يكن  لم   2007 عام  المرحلة  تلك  »في  قائالً: 
الوضع مستقراً، وكنا نحن العراقيين حتى نخاف 
يكن  »لم  الشارع«. ويضيف:  إلى  الخروج  من 

ممكناً رؤية وفد ألماني أو إيطالي أو عربي«.
الفنان  المهرجان،  في  المشاركين  األجانب  بين 
الذي  عاماً(   55( فريدرشون  هانو  األلماني 
مسرحية  عرض  في  األولى  للمرة  يشارك 
من  مقتبساً  »تيل«  بعنوان  عمالً  وقدم  ببغداد، 
الثالثين  وحرب  األوروبي  الفلكلور  عن  رواية 

عاماً في أوروبا خالل القرن السابع عشر.
»ال  له  قال  من  ثمة  أن  إلى  الفنان  هذا  ويشير 
تذهبوا، فهناك خطر«. ويتحدث عن تجربته مع 
الجمهور العراقي قائالً: »صعد الناس إلى خشبة 
المسرح وقبلونا وقالوا إنهم لم يشاهدوا مثل هذا 
العرض من قبل، شعرنا بقشعريرة واغرورقت 

أعيننا بالدموع«.

سلمان إبراهيم طلب الناظر

ديالرا شيخ دمر
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أنقرة وسياسة التالعب بالحدود
رامان آزاد

وساهمت  السوريّة،  األزمة  أنقرة  استغلت 
مباشرة في تعقيدها، ليس عبر سياسة المتناقضة 
على  بالتعدي  بل  وإغالقها،  الحدود  فتح  في 
الواقع الحدودّي، وتجاوزها بالغزو واالحتالِل، 
وقضم األراضي السوريّة؛ بذريعة بناء الجدار 
للسيادة  خرق  في  القومّي،  أمنها  لضمان 
الوطنيّة السوريّة، ومخالفة للحقائق التاريخيّة، 
في  أنقرة  عقدتها  التي  االتفاقات  كانِت  فيما 
بداية تأسيس الجهورية التركيّة شكالً آخر من 

التالعب برسِم الحدود.
 

استمرار قضم األرايض السوريّة

تواصل سلطات االحتالل التركّي تعدياتها على 
عليها،  جديٍد  واقعٍ  بفرِض  السوريِّة،  الحدوِد 
االحتالِل  دولة  أنَّ  المونيتور،  موقع  ونقل 
في  كم   230 بطول  خندقاً  حفرت  التركّي، 
الطريِق  بمحاذاة  السوريّة،  األراضي  ُعمق 
الدولّي، لربِط القواعِد العسكريّة؛ بذريعِة تأمين 
هجماِت  من  تركيا  قبل  من  المحتلة  المناطِق 
تستكمل  وبذلك  الديمقراطية،  سوريا  قوات 

عملية عزٍل للمناطِق المحتلِة.
االحتالل  سلطات  قيام  ُرصد  عام،  وخالل 
خطوط  طول  على  الخنادِق  بحفر  التركّي، 
تل  سبي/  كري  بين  الممتدة  بالمنطقة  التّماس 
أبيض، وسري كانيه وبمحاذاة الطريق الدولي 
M4، وأنهى االحتالل التركّي بناء 20 قاعدةً 
وشرق  بشمال  المحتلة  المناطق  في  عسكريّةً 
عين  بلدة  أطراف  على  وبخاصة  سوريا، 
ودبابات،  مراقبة،  بأبراج  مزّودة  عيسى، 
وأنظمة رادارات؛ للدفاع الجوّي ضد الطائرات 

المسيّرة.
وشرق  شمال  في  قرية   48 تعرضت  كما 
للقصف  الماضي  العام  خالل  سوريا، 
الصاروخّي والمدفعي التركّي وعمليات التسلل 
في  المدنيين  عشرات  بحياة  أودت  للمرتزقة، 
في  الصفوية  »مجزرة  منها  مختلفة،  مجازر 

عين عيسى« وتهجير 12 قرية.
ورأى نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذّي 
لمقاطعة كري سبي/ تل أبيض، هزاع محمد، 
اآلمنة،  المنطقة  وبحجة  التركيّة  »الدولة  أنَّ 
األراضي  لقضم  خبيث؛  مخطٍط  لتنفيذ  تسعى 
السوريّة وضّمها لتركيا«. وأنَّ الدولة التركيّة 
تركيّة،  أنّها  على  المحتلة  المناطق  تعامل 
تعني حدوداً مصطنعة،  الخنادق  وعملية حفر 

ورسماً لحدوِد األطماع التركية«.
إضافة للمناطق التي احتلتها تركيا في عفرين، 
كانيه  سري  ومنطقتي  حلب،  شمال  ومناطق 
نحو  احتالل  تمَّ  فقد  أبيض،  تل  سبي/  وكري 
95 قرية شمال وشرق سوريا، حسب منظمة 
والفرات،  الجزيرة  إقليمي  في  اإلنسان  حقوق 
التي  الزراعيّة،  األراضي  مساحة  وقُدّرت 
الجدار  التركيّة  الدولة  بناء  خالل  قضمها  تم 

العازل على الحدود، بـ 27033 دونماً.
أشجار  اقتالع  الجدار،  بناء  عمليات  تضمنت 
الزيتون، وضّم أراٍض سوريّة، لم يقتصر على 
قرى عفرين الحدوديّة فقط، ففي ريف الالذقية 
الشمالّي تذرعت أنقرة بمنع التهريب، وضبط 
بين ريف  اإلسمنتي  الجدار  ببناء  لتبدأ  الحدود 
بمسافة  اسكندرون  ولواء  الشمالّي،  الالذقية 
/300/ كم، حيث يؤكد أهالي القرى الحدوديّة، 
أنَّ العملية استهدفت اقتطاع أجزاء من بساتينهم 
ومزارعهم المحاذية للشريط الحدودي، ويُظهر 
الجرافات   2019 عام  خالل  مصّور  مقطع 
العازل  الجدار  بناء  على  تعمل  واآلليات، 

السمرا،  لمنطقة  وصوالً  األقرع،  جبل  من 
األهالي،  أمالك  من  كبيرة  مساحات  وتخترق 
التعديات  طالت  فقد  الحدودي،  الشريط  سكان 
التركية دونمات من أراضيهم، رغم وجود كلَّ 
الوثائق القانونيّة، التي تثبت سلب األتراك لهذه 

األراضي.
للشريط  المحاذية  والبلدات  القرى  من  فالعديد 
الغالبيّة  ذاِت  كسب  بلدة  أبرزها  الحدودّي، 
األرمنية، والتي نالت نصيبها من »اإلرهاب« 
بفتحِ تركيا الحدودَ؛ بهدِف الوصوِل إلى مدينة 
الهدف  تكشف  ما  سرعان  الساحليّة،  الالذقية 
الدالالت  إزالة  وهو  الخرق،  لهذا  األساسي 
والشاخصات كلها، التي تؤّكد ملكيّة السوريين 
لتمرير  الوسائل  كّلِ  تركيا  وتستغل  لألرض، 
عام،  بشكل  السوري،  الشمال  في  مشروعها 
الجغرافيا  الالذقية بشكل خاص، حيث  وريف 
يصعب  التي  الوعرة،  والتضاريس  الجبليّة 

ترسيمها وحمايتها.

قتٌل عىل الحدودِ

اتبعت تركيا سياسة الحدود المفتوحة منذ بداية 
األزمة السوريّة، وتعهدت بالحفاِظ عليها؛ بزعِم 
اإلمدادات  بدخوِل  والسماحِ  المعارضِة،  دعِم 
وخروج الالجئين، والواقع أّن الحدودَ تحولت 
والمرتزقة  اإلرهاِب  لدخوِل  معابر؛  إلى 
السوريين  خروج  وبالمقابِل  والسالحِ، 
وخيرات  حلب،  معامل  من  والمنهوبات 
المناطق المحتلة، وازدهر التهريب، ثم انقلبت 
وزيادة  الجدار،  ببناء  حدودها  وأغلقت  أنقرة، 
النار على من يحاول  المراقبة، وإطالق  نقاط 
عبور الحدود، وبلغ عدد الالجئين السوريين، 
الذين قُتلوا برصاص حرس الحدود )الجندرمة 
التركيّة( 515 بينهم، 67 امرأة، و95 طفالً، 
أو  نارّي،  بطلق  والمصابين  الجرحى  وعدد 

اعتداء 1112 الجئًا، حتى 2021/12/7.

تاريخ الحدود

بعد  سوريا  إلى  العثمانيّة  الجيوُش  دخلِت 
وتغلبت   ،1516/8/24 دابق  مرج  معركة 
على المماليك، وخضع العراق للحكم العثمانّي 
عام 1634، وبقيت سوريا والعراق وغيرهما 
العثمانّي  العربيّة، تحت االحتالِل  من األقطار 
انتهاء  قبيل  االنسحاِب  حتى  قروٍن،  ألربعة 
الحرب العالمية األولى، وعمل العثمانيون بعد 
احتالل سوريا على القضاء على اإلقطاعيات، 
واُقتِطعت  حلب،  شمال  الوراثيّة  واإلمارات 
الفرسان  ولكبار  لإلنكشاريّة،  األراضي 
العثمانيين المعروفين باسم »سباهية«، وأسفر 
إلغاء اإلقطاعيات وإخضاعها للجيش »تغليب 
التغيير  من  شكالً  لتكون  التركّي«؛  العنصر 

الديمغرافّي والتتريك.
 وظلت األقاليم الشماليّة من سوريا جزءاً، من 
والية حلب ومتصرفية الزور، حسب الخرائط 
والتقسيمات اإلداريّة العثمانيّة في القرن التاسع 
عشر، وحتى نهاية الدولة العثمانيّة، فبعد هزيمة 
العثمانيين في معركة قونيه في 1832/11/21 
وأسر قائد الجيش العثمانّي، رشيد باشا، حاول 
الجيش  زحف  وقف  الثاني  محمود  السلطان 
كوتاهية  معاهدة  بعقد  األستانة  على  المصري 
سوريا،  أصبحت  وبموجبها   1833/4/8 في 
ومنطقة أضنة وجزيرة كريت والحجاز، تحت 
القوات  انسحاب  مقابل  باشا  علي  محمد  حكم 

المصريّة عن باقي األناضول.
بواقع  سوريا  من  العثمانيّةُ  الدولةُ  انسحبت 
جبال  ذرى  عدّت  فقد  مختلٍف،  حدودّي 

بين  الواصل  المتعرج  الخط  أو  طوروس، 
)بالشمال  ومرعش  الشرقي(  )بالشمال  آمد 
األوسط( ومرسين )بالغرب( الحدود الفاصلة، 
كيليكيا وتُقدُّر مساحتها 180  المنطقة  وتسّمى 
ألف كم2، وتعادل مساحةَ سوريا نفسها، وتضّم 
وأضنة،  وكيليكيا،  وطرسوس،  مرسين،  مدن 
ومرعش، وعينتاب، وكلس، والبيرة، وأورفا، 
ونصيبين،  وماردين،  بكر،  وديار  وحران، 

وجزيرة ابن عمر.
ولواء  األقاليم  هذه  إلى  اإلشارة  ووردت 
في  عليها،  متنازع  كمناطق  إسكندرون 
الكتاب  ذكر  مكماهون،   – حسين  مراسالت 
الذي أرسله حسين بن علي )شريف مكة( إلى 
في  لبريطانيا  األعلى  الممثل  مكماهون  هنري 
الشماليّة  الحدودَ  أنَّ  مصر في 1915/7/14، 
إلى  تمتد  أن  يجب  المستقبليّة،  العربية  للدولة 
مرسين وأضنة، بما يشمل لواء اإلسكندرون، 
أرسله  الذي  كتابه  في  اقترح  مكماهون  لكن 
إلى الشريف حسين في 1915/10/24 فصل 
عرباً  ليسوا  سكانها  أن  زاعماً،  المنطقة  هذه 
االقتراح،  هذا  حسين  الشريف  فرفض  تماماً، 
وأصر على رأيه في الكتاب، الذي بعث به إلى 
رضي  ولكنه   ،1915/11/15 في  مكماهون 

أخيراً بالتنازل عن مرسين وأضنة فقط. 
تضمنِت المراسالُت الفرنسيّة البريطانيّة، التي 
أدّت التفاقية سايكس - بيكو إشارةً واضحةً إلى 
الرئيس  من  تعليماِت  وتؤّكدها  سوريا،  حدود 
الفرنسي بريان إلى سفيره في لندن بول كامبون، 
الخارجيّة  بيكو  جورج  الفرنسّي  والمفاوض 
هذا  تقديم  »بعد   :1915/10/9 في  الفرنسيّة 
التحفظ، فإنّه يبدو أّن الحلَّ األبسط، يمكن في 
تثبيِت الحدود اإلداريّة الحالية لسوريا، وهكذا، 
فستشتمُل أرضها على واليات أو متصرفياِت 
وحلب،  ودمشق،  ولبنان،  وبيروت،  القدس، 
من  الكامل  الجزء  على  الغربّي  الشمال  وفي 

والية أضنة الواقع جنوب طوروس«.

معاهدة سيفر

أبرمت  األولى،  العالميِّة  الحرِب  بانتهاِء 
سيفر«  »معاهدة  المنتصرة  الحلفاء  دول 
بموجبها  وتقاسمت  في1920/8/10، 
تحتفظ  وبموجبها  العثمانيِّة،  الدولِة  أراضي 
سيحان  حوض  تضمُّ  واسعة،  بأراٍض  تركيا 
المياِه على سفوح جبال  وجيحان، ومنحدراِت 
بمنطقتي  تركيا  وأقّرت  الجنوبيّة،  طوروس 
لسوريا،  متمم  كجزٍء  وكيليكيا،  اإلسكندرون 
المصالح  بمنطقة  ملحقة  المنطقة  هذه  وجعلت 
اتفاقية  حددتها  كانت  التي  بفرنسا،  الخاصة 
بسيادة  وأقرت   1916/5/16 بيكو   - سايكس 
فرنسا على األقاليم الواقعة بين كيليكيا والضفة 
الغربية لنهر الفرات، وبموجب المادة )7( من 
أيضاً  الفرنسي  االنتداب  تحت  وقعت  سيفر، 
وأورفة،  جك،  وبيره  وعنتاب،  كلس،  مدن 

وماردين، ونصيبين، وجزيرة ابن عمر.
بالدولة  التركيّة  غير  القومياِت  معظُم  وتُعطى 
فيما  األرمُن،  منهم  وكان  استقاللَها،  العثمانيّة 
يسّمى اليوم أرمينيا الغربيّة، ومركزها كيليكيا، 
بحقهم  ويلسون  األمريكّي،  الرئيس  واعترف 
بإقامِة دولتهم بعد توقيعهم على معاهدةِ سيفر، 
وخاضوا  المعاهدة،  رفضوا  األتراك  ولكن 
انتصروا،  حتى  الحلفاء  ضد  شرسة  حرباً 
وبخاصة على اليونان لتحرير كيليكيا وضّمها 
وقد   1923-1922 حرب  خالل  اليونان  الى 
المعارك، وبقي  الحلفاء، وانسحبوا من  تخاذل 
أمام  وتسليحاً  عدداً  واألقل  اليونانّي  الجيش 
كما  لألتراك،  الثقيل  السالح  وتُرك  األتراك، 
هذه  في  اليونان  وترك  اإليطالّي،  الجيش  فعل 

هزيمة  بها  ألحق  ما  وحدها،  الكارثيّة  الحرب 
واستولى  اليونانّي،  الجيش  فيها  أبيد  مدوية، 
وضّمها،  كيليكيا  كّل  على  التركّي  الجيش 
أبناء  من  يونان، وسوريين  من  وشّرد سكانها 
برقابهم،  المذابح  وأعمل  أنطاكية،  بطريركية 

واألمر نفسه مع األرمن.
السوريّة، وهي أول  المملكِة  أنَّ خارطةَ  يُذكُر 
الدولة  بعد زواِل  الشام،  بالد  دولة مستقلة في 
األولى،  العالمية  الحرب  ونهاية  العثمانيّة، 
السوريّة  الواليات  النظريّة  حدودها  شملت 
العثمانيّة، أي بالد الشام حالياً، وترأسها فيصل 
ثم   1920-  1918 بين  أميراً  الحسين  بن 
فيما   .1920/3/8 في  االستقالل  بإعالن  ملكاً 
الستصداِر  العثمانّي  المبعوثين  مجلس  بادر 
الميثاق الملِّي في 1920/1/28 وهو ما يتطلُع 

أردوغان لتطبيقه. 
إبراهيم  اتفق  السورّي،  الشمال  قياِم ثورة  عند 
هنانو مع األتراك على دعمه بالسالح؛ مقابل 
الثوار،  معسكراِت  على  التركّي  العلم  رفع 
االحتالل  رحيِل  حتى  الحدوِد  ترسيم  وعدم 
يتحركون  الثورة  زعماء  وكان  البلدين،  عن 
الثورة  ومناطق  وعنتاب،  وكلس،  حلب  بين 
الزاوية،  جبل  بمناطق  تركزت  التي  نفسها، 
وعقد  الساحل.  وجبال  إسكندرون،  ولواء 
هنانو االتفاَق مع صالح الدين، عادل باشا قائد 
الجيش التركّي بمركز مرعش، الذي أمدَّ الثورة 
االتفاق  من  تركيا  وأرادت  والسالح،  بالمال 
الحدود، وهو  ابتزاز فرنسا بخصوص ترسيم 
أعطاها  الذي  لوزان،  باتفاق  عليه  ما حصلت 

أراض واسعة، فأنهت دعمها للثوار.

معاهدة أنقرة

األقاليم السورية الشماليّة أو السناجق السورية 
العليا،  الفراتيّة  والجزيرة  كيليكيا  أو  الشمالية، 
تم  العثمانيّة،  سوريا  شمال  من  مناطق  هي 
في  أنقرة  اتفاقية  بموجب  تركيا  إلى  ضّمها 
1921/10/20 بين فرنسا، والحكومة القوميّة 
باالنتداِب  تركيا  اعتراف  مقابل  التركيّة؛ 
الدبلوماسّي  ووقعها  سوريا.  على  الفرنسّي 
الخارجية  ووزير  بويون  فرانكالن  الفرنسي 
فصلت  وبموجبها  بك،  كمال  يوسف  التركّي 
الجغرافيّة  )النهاية  الجنوبيّة  هضاب طوروس 
األناضول(، عن  لبالد  والمواجهة  الشام  لبالد 
منطقتها الجغرافيّة الطبيعيّة األم )بالد الشام(، 
لها،  الطبيعيّة  التخوم  تمثل  طوروس  أّن  مع 
الشمال  بين  المياه  تقسيم  خط  قممها  وتشّكل 

والجنوب.
التركيّة  الفرنسيّة  الحرب  المعاهدة  أوقفِت 
)ضمن حرب االستقالل التركيّة( وكان أثرها 
األكبر تعديل خط الحدود بين سوريا )الواقعة 
التي  وتركيا،  آنذاك(  الفرنسّي  االحتالِل  تحت 
التي  أقّرت في معاهدة سيڤر 1920  كانت قد 
الخط  رسم  األولى،  العالميّةَ  الحرَب  أنهِت 
بموجب  المرسومة  الحدود  لتتراجع  الجديد 

معاهدة سيفر جنوباً بنحو 50 كم. 
السناجق  وضع  عن  الجديدة  المعاهدة  أسفرت 
التركيّة،  األراضي  ضمن  الشماليّة  السورية 
الشماليّة،  المناطق  عن  حلب  مدينة  وعزل 
أضنة،  ووالية  حلب  والية  ضمن  كانت  التي 

وفُرضِت السيادةُ التركيّة على المدن والسناجق 
عينتاب،  مرعش،  عثمانيّة،  )أضنة،  التالية 
ابن  جزيرة  نصيبين،  ماردين،  أورفا،  كلس، 
تمَّ  التي  األراضي،  مساحة  وبلغت  عمر(، 
ونّصت  كم،  ألف   18 نحو  تركيا  إلى  ضّمها 
إسكندرون  لواء  منح  على  أيضاً  أنقرة  اتفاقية 
األتراك  السكان  فيه  يتمتع  خاصاً،  وضعاً 
بامتيازاٍت ؛ للحفاِظ على ثقافتهم، وعلى جعل 
نّصت  كما  فيه،   رسميّة  لغة  التركيّة  اللغة 
)جد  شاه  سليمان  ضريح  جعل  على  المعاهدة 
ضمن  والواقع  المفترض(  األول  العثمانيين 
لتركيا وتعيين حرس  السوريّة ملكاً  األراضي 

تركّي عليه. 

لوزان وسلخ اللواء

تبنى الحلفاء معاهدة لوزان« اتفاقية سالم دوليّة 
يوم 1923/7/24 » بمدينة لوزان السويسريّة، 
المنتصرة  القوى  المعاهدة  أطراف  وضّمت 
بريطانيا  )خاصة  األولى  العالمية  الحرب  بعد 
العثمانيّة  واإلمبراطوريّة  وإيطاليا(،  وفرنسا 
وقّسمِت  إينونو،  عصمت  وفدها  ترأس  التي 
المعاهدة أراضي السلطنة العثمانيّة رسميّاً على 
أساسها، وتمَّ تأسيس الجمهوريّة التركية برئاسة 
مصطفى كمال أتاتورك، ورسمت لوزان خطاً 
وبريطانيا  جهة  من  تركيا  بين  للحدود  جديداً 
المناطق  ووضع  أخرى،  جهة  من  وفرنسا 
مرسين،  التركيّة:  األراضي  ضمن  التالية 
ومرعشن  وأضنة،  وكيليكيا،  وطرسوس، 
وعينتاب، وكلس، والبيرة، وأوروفا، وحران، 
وآمد، وماردين ونصيبين، وجزيرة ابن عمر، 
تم  فاصالً  حدوديّاً  خطاً  الحديد  سكة  وباعتماد 
تقسيم مدن نصيبين، وجرابلس، وسري كانيه، 
وضع  لوزان  وتضمنت  وتركيا،  سوريا  بين 
التركيّة  المائيّة  المضايق  الستخدام  قواعد 
الحرب والسلم،  فيها زمن  والمرور والمالحة 
ونّصت على شروط اإلقامة والتجارة والقضاء 
الدولة  بوضعية  النظر  وإعادة  تركيا،  في 
العثمانيّة ومآل األراضي التي كانت تابعة لها. 
تخلّت تركيا عن السيادة على قبرص، وليبيا، 
الشام،  وبالد  والعراق،  والسودان،  ومصر، 
باستثناء مدن كانت تقع في سوريا مثل أورفا، 
ومرعش،  وكلس،  عنتاب،  وغازي  وأضنة، 
وبتنازل الدولة العثمانيّة عن حقوقها السياسيّة 
من  بدءاً  والسودان  بمصر  المتعلقة  والماليّة 

تشرين الثاني عام 1914.
الحرص  أمام  خيارات  األتراك  لدى  يكن  لم 
الموصل،  في  البترول  حقول  على  البريطانّي 
عراقيّاً  به  االعتراف  على  األتراك  وأجبروا 
1926، ولهذا يخرج أردوغان اليوم من وقٍت 
بتركيا  لحق  الذي  الغبن،  عن  للحديث  آلخر 

نتيجة الضعف.
لواء إسكندرون، كان منفذ والية حلب البحرّي 
تركيا  إلى  وتم ضّمها  حلب،  لوالية  التاريخّي 
األتراك  نسبة  أّن  ورغم   ،1939/11/29 في 
السياسة  أّن  إال  السكان،  من   %20 من  أقل 
القديم  والتخطيط  لألتراك،  المنحازة  الفرنسيّة 
األتاتوركّي،  الحكم  إلرضاء  اللواء  لسلخ 
دعمت  سيفر،  معاهدة  خسائر  من  والتقليِل 
االنتداب  فترةِ  خالل  مقنّعة  تتريك  سياسة 

الفرنسّي بالعشريناِت.

الشدادي/ حسام الدخيل - قال سياسيون من مدينة الشدادي جنوب الحسكة: إن استمرار تركيا بعزلتها على القائد عبداهلل أوجالن، انتهاك صريح 
وصارخ للقوانين الدولية ولحقوق اإلنسان، هدفها األول كسر إرادة الشعوب، وبذلك طالبوا بوضع حد للحكومة التركية، والنتهاكاتها المتكررة 

بحق شعوب المنطقة.

سياسيون: المجتمع الدولي مسؤول عّما يدور في إمرالي

وول ستريت جورنال: األزمة العامة في 
تركيا سببها سياسات أردوغان الفاشلة

بفرض  مستمرة  المحتلة،  التركية  فالدولة 
العزلة المشددة على القائد عبد هللا أوجالن، منذ 
أكثر من 22 عاماً؛ لتؤكد للعالم أجمع، أنها من 
لحقوق اإلنسان،  انتهاكاً  العالم  الدول في  أكثر 
جديدة  عقوبات  فرضت  األخيرة،  اآلونة  ففي 
بحق القائد أوجالن؛ ما أثار سخط الرأي العام 

الكردي ومحبي السالم والحرية.

االنتهاك يف إمرايل

بهذا الخصوص تحدث لصحيفتنا عضو حزب 
االتحاد الديمقراطي في الشدادي فاضل الحسين 
زالت  ال  التركي،  االحتالل  دولة  إن  قائالً: 
تحتجز القائد عبد هللا أوجالن منذ أكثر من 23 
عاماً في سجن إمرالي الشديد الحراسة، وتمنع 
محامية وعائلته من التواصل معه بشكل كامل، 
انتهاًكا  يعد  وهذا  أشهر،  ثمانية  من  أكثر  منذ 

صريًحا لحقوق معتقلي الرأي.
ولفت الحسين: إن كل ما يحدث من انتهاكات 
صريحة أمام أنظار المجتمع الدولي، الذي لم 
يحرك ساكناً؛ إلدانة هذه الجرائم، التي تنفذها 
الفاشية التركية بحق معتقلي الرأي بشكل عام، 
والقائد أوجالن بشكل خاص، يتحمل مسؤوليته 
العزلة،  بهذه  تركيا  وأرادت  الدولي،  المجتمع 

والشعوب  الوطنية،  التحرر  حركات  ضرب 
الطامحة لنيل حريتها.

واختتم الحسين حديثه بالقول: على المنظمات 
األمن،  ومجلس  المتحدة،  واألمم  الدولية، 
التحرك  ضرورة  اإلنسان،  حقوق  وجمعيات 
العزلة  لفك  التركية؛  الحكومة  على  والضغط 
عن القائد عبد هللا أوجالن، ومن الواجب عليهم 
تركيا كدولة داعمة لإلرهاب،  محاكمة  جميعاً 
ووضع حد لسياساتها التعسفية، ضد أبناء شمال 
وشرق سوريا، والهادفة إلى إفراغ المنطقة من 

سكانها وتغير ديمغرافيتها.

فكُر القائد أوجالن حلُّ لألزمات

المجتمع  حركة  عضو  تحدث  وبدورة 
الديمقراطي محمد عبد الخليف: إن القائد عبد 

هللا أوجالن يحمل فكراً حراً وبنّاًء، يدعو إلى 
وفلسفة  فكر  والفاشية،  الرأسمالية  محاربة 
القائد أوجالن فيه حل ألزمات الشرق األوسط 
ما  وهذا  خاصة،  السورية  واألزمة  عامة، 
يؤرق مضجع الدول الرأسمالية والفاشية، التي 
بشتى  عليه،  العزلة  استمرارية  فرض  تحاول 

السبل والحجج الواهية.
االحتالل  دولة  هدف  إن  الخليف:  وأشار 
بل  الكردي،  الشعب  إبادة  فقط  ليس  التركي، 
إبادة الشعوب كلها، المعتنقة فكر وفلسفة القائد، 
وأخوة  الديمقراطية  األمة  مشروع  وضرب 

الشعوب في المنطقة. 
وناشد الخليف في ختام حديثة، منظمات حقوق 
المتحدة،  واألمم  األمن،  ومجلس  اإلنسان 
بضرورة الضغط على تركيا؛ لفك العزلة عن 

القائد عبد هللا أوجالن.

القرن  مكتب  في  محامون  تقدم  أيام  وقبل 
الحقوقي، بطلب اللقاء بالقائد عبد هللا أوجالن، 
كونار،  خيري  عمر  السياسيين  والسجناء 
سجن  في  أكتاش،  وويسي  يلدرم،  وهاميلي 

إمرالي السيئ الصيت.
مع  شخصية  لقاءات  بعقد  المحامون  وطالب 
وعوائل  المحامين،  لقاء  من  كجزء  الموكلين، 
المعتقلين، ووضع حد للمخاوف المتعلقة بحياة 

موكليهم، كما ذكر المحامون في الطلب: أنهم 
أوجالن،  القائد  من  معلومات  أي  يتلقوا  لم 
أشهر،  ثمانية  منذ  اآلخرين  موكليهم  من  أو  
وليس لديهم معلومات عن حياتهم، أو وضعهم 
الوضع  أو  االحتجاز  ظروف  أو  الصحي، 
القانوني، أو التدابير المتخذة؛ للوقاية من وباء 

كورونا في السجن.

فقدت الليرة التركية نحو 45 بالمئة من قيمتها، 
التضخم  زيادة  مع  الحالي،  العام  بداية  منذ 
فعليا  ساهم  ما  بالمئة،   21 لـ  وصلت  بنسبة 
المتوسطة في تركيا، بعد ارتفاع  بتأثر الطبقة 
تحدثت  اقتصاديون،  وأرجع  السلع،  أسعار 
جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة  معهم 
تركيا  في  الحالية  االقتصادية  األزمة  أسباب 
إلى سياسات الرئيس التركي أردوغان الفاشلة 
منها  الدول،  من  الكثير  شؤون  في  وتدخالته 
المتوسط،  وشرق  وليبيا،  والعراق،  سوريا، 

وغيرها.

التدخل يف الرصاعات القامئة 
باملنطقة

وفي ذلك تقول صحيفة وول ستريت جورنال: 
الليرة،  في  التقلبات  أن  على  أردوغان،  يصر 
ستكون مؤقتة وهي جزء من استراتيجية طويلة 
المدى؛ لتشجيع الصادرات، وتحويل االقتصاد 
الصناعة  على  يركز  اقتصاد  إلى  التركي 
طموحات  تهدد  األزمة  هذه  فإن  اإلنتاجية، 
أنقرة، في أن تصبح وسيطا قويا في المنطقة، 
تتدخل  بينما  لروسيا،  مواٍز  كثقل  حيث عملت 
والعراق،  وسوريا،  ليبيا،  في  الصراعات  في 

وبعض الدول األخرى.
وتابعت وول ستريت جورنال: زاد انهيار الليرة 
التركية من مخاوف، أن تتحول األزمة إلى عدم 
استقرار مالي أوسع، حيث يقول االقتصاديون: 
المالية  المؤسسات  واجهته  اختبار  أخطر  إنها 
التركية منذ عقود، وكان وزير المالية التركي، 
على  مؤخرا  منصبه  من  استقال  إلفان،  لطفي 
يعدّه  كان  حيث  االقتصادية،  األزمة  خلفية 
سياسات  يعارض  صوت،  آخر  أنه  المحللون 

أردوغان في مجلس الوزراء.

أردوغان منفصل عن الواقع

وقال رئيس الوزراء السابق، أحمد داود أوغلو، 
السابق ألردوغان: إن أردوغان  الحليف  وهو 
ال يفهم االقتصاد، والناس من حوله ال يفقهون، 

وكأنهم يعيشون على كوكب آخر.
شغل  الذي  سردنغتي،  سورييا  قال  جانبه  من 
في  التركي،  المركزي  البنك  محافظ  منصب 
أردوغان   ،2006 إلى   2001 من  الفترة 
ال  وأنا  الفائدة،  أسعار  خفض  إلى  يدعو  كان 
وهذا  أقواله،  عن  تراجع  ثم  ومن  شيئا،  أقول 
التركية  المؤسسات  من  والعديد  كبير.  خطأ 
ففي  المغلوطة،  أردوغان  مفاهيم  عارضت 
عام 2018، عندما انهارت العملة التركية بعد 
أزمة العالقات مع إدارة ترامب، تجاهل البنك 
أسعار  بتخفيض  الرئيس،  دعوات  المركزي 
الفائدة ولم تنفذ طلباته.  وأوضحت الصحيفة: 
قاوم محافظ  الحالي:  العام  في وقت سابق من 
البنك المركزي التركي، ناسي أغبال، ضغوط 
على  للسيطرة  الفائدة؛  أسعار  فرفع  الحكومة، 
أغبال،  تعرض،  مارس  في  ولكن  التضخم، 
استبدله  الذي  أردوغان  من  بقرار  لإلقالة 

بمسؤول في حزب العدالة والتنمية.
وهذه هي المرة الثالثة خالل عامين، التي يقيل 
حيث  المركزي،  البنك  محافظ  أردوغان  فيها 
أسعار  تخفيض  رفض  المركزي  البنك  أن 
تشرين  وفي  أغبال،  إقالة  بعد  ألشهر،  الفائدة 
من  عضوين  أردوغان  أقال  الماضي،  األول 
المركزي،  بالبنك  القوية  النقدية  السياسة  لجنة 
وقفوا  الذين  المعارضين،  بقايا  بآخر  أطاح  ما 
من  الكثير  في  وتدخالته  سياساته  طريق  في 
الدول، حيث تبع ذلك خفض أكبر لسعر الفائدة 

في أكتوبر.

الشعب الرتيك مستاء ماّم يحدث

المرتفع  التضخم  أدى  الصحيفة:  وأكدت 
واالنخفاض القياسي لسعر الليرة مقابل الدوالر 
التركي،  المجتمع  في  استياء  إلى  األميركي، 
تشكل  التي  المتوسطة،  الطبقة  لدى  وتحديدا 
العمود الفقري الداعم لحزب العدالة والتنمية، 
برئاسة أردوغان، ما قد يؤدي إلى خسارة هذه 
الكتلة الكبيرة في االنتخابات المقبلة ألصواتها.
انقالب عسكري،  في  نجاته  من  سنوات  وبعد 
دار حوله الكثير من عالمات االستفهام، ومن 
تدخلها  نتيجة  التركية؛  المشاكل  كثرت  ثم 
يخاطر  واآلن  الدول،  من  العديد  شؤون  في 
السياسية،  قاعدته  بين  ثورة  باندالع  أردوغان 

سترتد عليه سلبياً.
وبينت الصحيفة: أثار انهيار العملة احتجاجات، 
الكبرى،  التركية  المدن  في  نوفمبر  أواخر 
تطالب  المتظاهرين،  من  حشود  هتفت  حيث 
أردوغان باالستقالة، واصطفت شرطة مكافحة 
الشغب في شوارع إسطنبول، واُتهم اثنان من 
ذلك  في  بما  المعارضة،  الشخصيات  كبار 
بالخيانة،  التركي  الرئيس  أوغلو،  داود  أحمد 
شخصا،   60 من  أكثر  الشرطة  واحتجزت 
أحياء  من  العديد  في  االحتجاجات  خالل 

إسطنبول، وفقا لجمعية المحامين المحلية.
وقالت العاملة في مطعم صغير بإسطنبول، تبلغ 
من العمر 58 عاما، اعتدنا على أكل اللحوم كل 
يوم، اآلن وتحت هذه الظروف القاهرة، نتناوله 
دائما  يذهب صوتنا  األسبوع،  في  واحدة  مرة 
لحزب العدالة والتنمية، الذي لم يعد قادراً على 
تأمين سبل العيش الكريم للمواطن التركي، لقد 
حان الوقت للتغيير، وسنعمل على إيجاد البديل 

ألردوغان وحزبه. 
بول«  »ميترو  شركة  أجرته  استطالع  وفي 

في  الرأي  استطالعات  في  الرائدة  التركية، 
تشرين األول المنصرم، كانت النتائج صادمة، 
أن  يرون،  بالمئة،   80 من  أكثر  أن  حيث 

الحكومة لم تعد قادرة على إيجاد الحلول.

إحباط الشعب الرتيك

بدوره قال سليمان جيراي، 45 عاما، الذي يعمل 
بمقهى في حي قاسم باشا بإسطنبول، إنه دعم 
إسطنبول،  مدينة  عمدة  كان  أن  منذ  أردوغان 
التي  منطقتهم،  إلى  بلدية  خدمات  وفر  حيث 
قادر  غير  اآلن  ولكنه  العاملة،  الطبقة  تسكنها 
كما  الثالثة،  ألطفاله  المصروف  تأمين  على 
توقف عن أكل اللحوم؛ بسبب ارتفاع األسعار، 
الفتا إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بشكل 
كبير، كيلو الشاي أصبح بسعر 190 ليرة بدال 
شيء  أي  فعل  يمكننا  ال  وأضاف:   ،120 من 
هنا  والجميع  للغاية  سيئة  األوضاع  اآلن،  بعد 

غاضبون اآلن.

أو  الرئيس،  يتأثر  لم  الرئاسي،  القصر  بداخل 
مطلعين  ألشخاص  وفقا  باألزمة،  مستشاريه 
الليرة في 23  انخفاض  على محادثاتهم، ومع 
نوفمبر، في اليوم نفسه الذي تحول فيه اإلحباط 
أردوغان  التقى  الشوارع،  في  احتجاجات  إلى 

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

قبل أحدث خفض لسعر الفائدة.
واختتم كراموال أوغلو حديثه بقوله: أردوغان 
تركيا  في  االقتصادية  األمور  أن  على  يصر 
تشير عكس  كلها  الدالئل  أن  مع  سيئة،  ليست 
في  يستمر  وأردوغان  تتفاقم،  والبطالة  ذلك، 
سياساته، التي ستودي بنا إلى الهالك، وإذا كان 
الكثيرة في تركيا،  التخلص من المشاكل  يريد 
عليه تغيير سياساته في الداخل التركي، وأيضاً 

في الخارج وبخاصة في دول الجوار.

محمد الخليف فاضل الحسين
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تركيا تدفع ثمن تدخالتها العسكرية
 غير الشرعّية

مرحبا كرامة...

ليكرين خاين

 إن سياسات دولة االحتالل التركي في مناطق 
الشرق األوسط، وتحديداً في روج آفا وشمال 
وشرق سوريا، باتت واضحة، فنظامها الهادف 
لسياساتها،  معاٍد  شعب  أي  ونبذ  إقصاء  إلى 
ونهب  وسلب  وكرامته،  حقوقه  من  وتجريده 
لسياسات  امتداد  إال  هو  ما  أرضه،  خيرات 
مئات  منذ  االستعمارية،  العثمانية  السلطنة 
حافلة  وسجالتها  األوسط،  الشرق  في  السنين 
واألديان  الشعوب  بحق  واإلبادات  بالجرائم 

والقوميات.
قامت السياسة التركية بشتى أنواع االضطهاد 
واإلبادة، والصهر بحق شعوب المنطقة وعلى 
خالل  من  الكردي،  الشعب  الخصوص  وجه 
باللغة  التحدث  بمنع  بدأت  ممنهجة،  سياسة 
الكردية، والقضاء على الرموز الوطنية للكرد 
كافة، وتهجير اآلالف من السكان من مناطقهم، 
وإحراق وتدمير قراهم بحجج واهية، وعملت 
بشتى الوسائل والسبل على إبقاء هذه المناطق 
إلى  إضافة  والفقر،  الجهل  نير  تحت  رازحة 
ذلك استغالل الدين اإلسالمي لمحاربة العقول 
واألفكار الحرة، فخلّقت طابوراً خامساً من الكرد 
ومتسلحاً  المتطرفة،  باألفكار  مشبّعاً  أنفسهم 
بسالح العدو؛ لقتل أبناء جلدته، وهذا ما نشهده 
اليوم، فالدولة التركية تستمر في سيناريو قتل، 
باكور،  و  باشور،  في  الكردي  للشعب  وإبادة 
مناطق  شعوب  تستهدف  وكذلك  آفا،  وروج 

شمال وشرق سوريا، والهدف من ذلك واضح 
وضوح الشمس، أال وهو كسر عزيمة وإرادة 
الشعب  الخصوص  وجه  وعلى  الشعوب، 
الشعب  آفا، ألن  ثورة روج  وإفشال  الكردي، 
المنطقة  لشعوب  قدوة وطليعة  أصبح  الكردي 
من خالل إرادته الحرة القوية، وهو ما ممكنه 
من قيادة هذه المرحلة المفصلية والحساسة في 
سوريا،  وشرق  شمال  شعوب  وحياة  حياته، 
حيث بنى اإلدارة الذاتية الديمقراطية، وهو ما 
القضاء  التركي في  يعني فشل دولة االحتالل 
على  االنفتاح  أرادت  التي  وهي  الكرد،  على 
خالل  من  األوسط  والشرق  العربي،  العالم 
المسلمين«  »اإلخوان  جماعة  تسلّم  ضمان 
السياسية  اإلسالمية  والجماعات  المتطرفة، 
مصر  في  الجديد  الحكم  األخرى،  المتشددة 
استغالل  إلى  جاهدة  فسعت  وسوريا،  وتونس 
فرصة التدخل العسكري في سوريا، وبذريعة 
مكافحة اإلرهاب، بدأت بالتوغل في األراضي 
في  المناطق  من  العديد  واحتالل  السورية، 
سياسة  واتباع  سوريا،  وغرب  وشرق  شمال 
األصليين،  للسكان  القسري  والتهجير  التتريك 
وتوطين جماعات مؤيدة لها في سبيل القضاء 
على الوجود الكردي، فحكومة تحالف »العدالة 
تصفية  إلى  تهدف  القومة«  والحركة  والتنمية 
المقاومة الكردية في الداخل، والعمل على عدم 
تأثير انتصارات ثورة روج آفا عليها من خالل 
تشديد العزلة على القائد عبد هللا أوجالن، في 
في  الثوري  الفكر  على  للقضاء  منها  محاولة 

المنطقة. 

تركيا تتخباَّط داخلياً وخارجياً

وتدخالتها  التركي،  االحتالل  دولة  تورط  إن 
العسكرية في الدول المجاورة، أدى إلى تفاقم 
اقتصادياً  سوءاً  وازدياده  الداخلي،  وضعها 
وتورطها  تدخالتها،  ثمن  تدفع  فهي  وسياسياً، 
في ملفات عديدة في كل من إيران، وسوريا، 
عقوبات  فرض  إلى  دفع  ما  والعراق،  وليبيا، 
التركية،  الليرة  وانهيار  عليها،  اقتصادية 
الحكومة،  هذه  سياسات  من  الشعب  واستياء 
وعدم قدرتها على كبح جماح الجماهير، التي 
رافضة  األخيرة  اآلونة  في  للشوارع  خرجت 
من  فالعديد  ذلك،  جانب  إلى  السياسات،  هذه 
األحزاب السياسية التركية المعارضة، تطالب 
المهزلة  هذه  االنتخابات، وحل  بتقريب موعد 

االقتصادية والسياسية باكراً.

استياء الشارع الرتيك

يزول،  أن  تركيا  في  القومية  الدولة  لنظام  آن 
الفاشي  أردوغان  حكم  من  الشعب  فاستياء 
ليبقى  والترهيب؛  القتل،  إلى  الداعي  المستبد، 
من  كبير  قسم  مناهضة  إلى  أدّى  الحكم،  في 
الشعب التركي له، وظهور األحزاب السياسية 
المشترك  والعيش  الديمقراطية،  إلى  الداعية 
العدالة  تسوده  نظام  ظل  في  وأمان،  بسالم 

العنصرية  والتفرقة  القومية،  ونبذ  المجتمعية، 
سياسة  ومناهضة  واألديان،  القوميات،  بين 
خطورة  أدرك  فالشعب  الرجعية،  العثمانيين 
تركيا،  في  الداخلية  والنزاعات  النظام،  هذا 
االعتقاالت  من  فبالرغم  ذلك،  دليل على  خير 
 AKP –« واالغتياالت، التي قامت بها حكومة
MHP » ، غير أن الشعب في طور الحراك؛ 
نظام  وبناء  الحكم،  عن  الحكومة  هذه  إلزاحة 

ديمقراطي حر. 

املقاومة يف سبيل القضاء عىل 
االستنساخات االستبدادية

إن مناهضة األحزاب السياسية لحكم »العدالة 
الشعب  توعية  فبدون  كافياً،  ليس  والتنمية« 
وبناء أسس ديمقراطية ثورية، ضمن صفوف 
الشعب، ال يمكن القضاء على سياسات ونظام 
أردوغان، والوصول إلى حل سياسي، يخرج 
والنهوض  العثماني،  الفكر  مستنقع  من  تركيا 
بها إلى فكر منير ديمقراطي، بعيٍد عن التفرقة، 
هذا  ومن  القوميات،  وإقصاء  والعنصرية، 
المنطلق ال حرية وال قوة للمكافحين والقادة إال 
بقوة الشعوب، وال حضارة للشرق األوسط إال 
الجماهير في  المتحرر، وثورة  التاريخ  بعشق 
خطوط كفاحها، وإال فاالستنساخات االستبدادية 
مستمرة لذبح العنق، والعقل؛ ولتحويل اإلنسان 

اآلخر إلى تابع.

سناء الجاك )كاتبة وصحفية لبنانية( 

وأخيرا استوت الصفقة، وأعلن وزير اإلعالم 
صفحة  ليطوي  استقالته؛  قرداحي  جورج 
مقررات  يتلو  غيره،  ويراقب  »المعالي«، 
مجلس الوزراء، إذا ما عاد إلى االنعقاد، وربما 
تراوح  األمور  بقيت  إذا  داخله،  في  ليشمت 

مكانها.
النهاية  في  وصل  بطل،  ال  القرداحي  ومكرهٌ 
خالي  الصورة،  من  الخروج  مرحلة  إلى 
الوفاض في لعبة لم يكن له فيها أي دور فعلي، 
إذ يتبين أن اإلصرار على البقاء في منصبه، 
ما  فقط  تبلغ  هو  قراره،  يكن  لم  مغادرته،  أو 

يجب أن يحصل.
فعل  تالوة  بعد  المرتقب،  وقته  فراغ  في  لعله 

لشريط  ك  المحِرّ عن  سيتحرى  االستقالة، 
الذي  ض  المحِرّ وعن  تداولها،  بغية  المقابلة 
استغل التداول؛ ليصطاد في المياه العكرة بين 
باب  عليه  ويفتح  السعودية،  والمملكة  لبنان، 

الجحيم، الذي حرمه نعمة الكرسي الحكومي.
وهو كغيره، ممن جاؤوا، ورحلوا ليس لحيثية 
ومن  دورهم،  لتأدية  ولكن  بشخصهم،  تتعلق 
التي  الخيط، عندما تتطلب األجندة،  ثم تشميع 
ننسى  ال  أننا  حيث  العدم،  من  استحضرتهم 
نهلوا،  استخدامهم،  تم  قد  كانوا،  كثيرين  أن 
مرغمين، من هذه الكأس المرة، بعضهم حظي 
بجوائز ترضية، والبعض اآلخر كان مصيره 
االستخدام  بعد  الورقية  المحارم  بمصير  أشبه 

مرة واحدة، ليصير »نسياً منسياً«.
اإليجابية،  الروح  وبّث  التفاؤل  باب  ومن 
تكون  لن  االستقالة  أن  يظّن  القرداحي،  لعل 
النيابية  االنتخابات  أن  ذلك  األفراح،  خاتمة 
صفة  استبدال  فإن  وبالتالي  األبواب،  على 
أضمن،  السعادة«  بـ«صاحب  »المعالي« 
ومن  سنوات،  ألربع  مضمونة  فاستمراريتها 
الراتب  مع  الحياة  مدى  تبقى  مفاعيلها  فإن  ثم 

التقاعدي، وحصانتها أقوى..
المهم حفظ ماء الوجه من خالل إخراج مشهد 
المصلحة  تغِلّب  أن  يجب  التي  االستقالة، 
الوطنية العليا، من جهة، والتي يجب أن تعكس 
تعفّف صاحبها، وزهده في منصب بالكاد تذوق 
غابر  أمل  وبعد  انتظار،  طول  بعد  حالوته 
ما  ثمارها،  تؤت  لم  سابقة،  مرحلة  في  بنيابة 
اضطّره إلى تغيير المشِغّل، وصوالً إلى »تيار 

المردة«، الذي يمون عليه مشِغّله األكبر.
العام  األمين  كل شيء جائز، وبعد أن صّرح 
القرداحي،  استقالة  يرفض  أنه  لـ«حزب هللا« 
على  والحفاظ  الصبر،  إلى  اللبنانيين  داعياً 
هذه  أن  عدّ  وبعدما  والهدوء،  الوطنية  السيادة 
اللبنانية  الدولة  أن  تعني  اإلقالة،  أو  االستقالة، 
تباري  وبعد  كرامة،  وال  سيادة  بال  أصبحت 
الخطوط  رسم  في  ومسؤوليه  الحزب،  نواب 
هذا  مثل  لمنع  بالكرامة؛  المرتبطة  الحمر، 
األمين  نائب  هو  ها  والمذل..  المشين  التنازل 
العام الشيخ نعيم قاسم، يعلن »أن هذه االستقالة 
التي  والمعطيات،  قرداحي  يقدّره  بما  مرتبطة 

قد تحصل«.
»المعطيات  في  كله  السر  القصيد،  بيت  وهنا 
القرداحي  ليُسأل  لزوم  وال  تحصل«،  قد  التي 
بعد  ما  مرحلة  في  المعطيات،  هذه  عن 

والكرامة،  الضمانات  وعن  االستقالة، 
اليوم  بعد  شغله  ليس  الذلة«...  منا  و«هيهات 
الوزراء  ومجلس  »ماشية«،  الحكومة  بقاء 
معطٌل، اللهم إاّل إذا كانت صفقة االستقالة، قد 
داخلياً، يقايضها بتفاعالت  بنداً سرياً  تضمنت 
قضية المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ، 
القاضي طارق البيطار، وليس تعزيزاً للورقة 
الفرنسي  الرئيس  أوراق  ضمن  اللبنانية، 

إيمانويل ماكرون إلى السعودية.
تكمن  المسألة  القرداحي..  لدى  ليست  المسألة 
في هذه »المعطيات التي قد تحصل«، وتمسح 
من  الكالم،  كل  بشأن  وتحريض  تجييش،  كل 
وزن »ال نقبل أن يذلنا أحد«.. أو الدعوة إلى 
لالبتزاز«..  الخضوع  وعدم  األحزمة  »شد 

ومرحبا كرامة..

 عن االنتخابات
 العراقية..
 المقدمات
 والنتائج
 وتحليلها

وتداعياتها ـ3ـ

)يا للهول(!! ما كان يُعلِّق عمنا الراحل )يوسف 
المألوف،  عن  خرج  قد  حدث  وهبي(على 
أن  هو  التعليق،  هذا  يستحق  الذى  والحدث، 
منظمة  يضم  والذى  )الشيعي(،  الفتح  تحالف 
وجماعات  الحق(،  أهل  و)عصائب  )بدر(، 
لم يحصل  تابعة إليران،  أخرى  مسلحة شيعية 
هذا التحالف، )المتحالف مع إيران، أو عند الحد 
برلماني  مقعد  على  ولو  منها(  القريب  األدنى 
)النجف  مدينة  في  االنتخابات  تلك  في  واحد، 
العالم،  فى  التشيع  مركز  هي  التي  األشرف(، 
وبالفعل يستحق ما حدث، تعليق )يا للهول(!!، 
عن  أما  ذلك،  أسباب  عن  سابقاّ  ذكرنا  وقد 
تداعياته فسوف نتطرق إليها فى السطور التالية.

كان من الواضح أن هناك حنيناّ شعبياً واضحاً، 
كان  حيث  العراق،  ماضي  عليه  كان  ما  إلى 
وظفت  ما  رغم  حساب،  ألف  لها  يُحسب  قوة 
عبثية،  بعثية  مغامرات  فى  القوة  هذه  إليه 
ويرتبط بهذا الحنين البحث ّعمن ينجو بالعراق 
الذئاب  عليه  تكالبت  التي  الراهنة،  حالته  من 
الناهشة للحمه، ومن هنا أعطى شعب )النجف 
وكربالء( صوته لمن يسعى؛ لتبنّى مع الشعب 
مدى  اكتشف  نفسه،  الوقت  وفى  الحنين،  ذلك 
العمائم السوداء، من هنا  زيف بعض أصحاب 
كان السقوط المدوي فى مراكز الشيعة الرئيسية 
لهؤالء، وأعطى شعب تلك المدن ظهره ألعوان 
عمامة  صاحب  على  وأقبلوا  الفقيه(،  )والية 
أي  يرفض  آخر،  شيعي  لرجل  أخرى  سوداء 
وهو  العراقي،  الشأن  فى  خارجية  تدخالت 
)مقتدى الصدر(، والذى أعلن بوضوح، رفضه 
ألي تدخل إقليمي، أو دولي فى هذا الشأن، وهو 
بذلك يلمح إلى رفضه للتدخالت اإليرانية، وأدى 
ذلك إلى تراجع كبير فى نتيجة االنتخابات للقوى 
أدركت  الفور  وعلى  إليران،  الموالية  العراقية 
إيران مدى ما حققته نتائج تلك االنتخابات على 
سبب  فأرجعت  العراق،  فى  نفوذها  انحسار 
لألمم  لومها  التزوير، ووجهت  ادعاء  إلى  ذلك 
المتحدة، ومجلس األمن على قبولها، وإشادتهما 
تعدّها مزورة، وكما ذكرت  التى  النتائج،  بتلك 
وكالة أنباء )فارس(، »مجلس األمن أقحم نفسه 
فى قضايا داخلية«، سبحان مغير األحوال! فقد 
صار التدخل الخارجي فى الشأن العراقي هماّ 
»وراح  »فارس«  وكالة  وتستطرد  إيرانياً!!، 
مجلس األمن، يطلق األحكام والتقييمات انطالقاً 
تخرج  ال  وهذه  مسبقة،  وتقييمات  مواقف  من 
لقوى  المعروفة  التقليدية  المواقف  سياق  عن 
األمريكية،  المتحدة  كالواليات  وإقليمية  دولية 
وبالفعل  واإلمارات«،  والسعودية،  وبريطانيا، 
تلك  في  واضحاّ  اإليراني  االنحسار  كان 
إضعاف  إلى  يؤدى  ربما  وهذا  االنتخابات، 
بينها  )جنيف(،  مفاوضات  فى  إيران  موقف 
وبين أمريكا حول ملف إيران النووي، إن الخط 
االعتبار  لرد  )الكاظمي(؛  حكومة  اتبعته  الذى 
العراق،  داخل  العربية  للمنظومة  الطبيعي 
كعنصر أساسي ووازن فيه، كان من أهم أسباب 
الشعب  بدعم  تتويجه  تم  والذى  التحول،  هذا 
الخطر  مدى  إيران  واستشعرت  العراقي، 
الزاحف عليها من الضفة الغربية للخليج، الذي 
من الممكن أن يعود له اسمه العربي، الذى كان، 
بدالً من التسمية اإليرانية له )الفارسي(، ويعود 
العراق من جديد حارساً للبوابة الشرقية للوطن 
العربي )مجرد أضغاث أحالم!(، وتحسباً لذلك؛ 
الحرس  فى  القدس  فيلق  قائد  إيران  أوفدت  فقد 
لمحاولة  قاني(،  )إسماعيل  اإليراني  الثوري 
وتكوين  إيران،  مؤيدي  من  الفائزين  جمع 
تحالف، يضمن إليران أغلبية في مجلس النواب 
الجديد، علماً أن معظم أعضاء هذا المجلس هم 

من الوجوه الجديدة.
إلى  واضح  تحول عراقي  من  نستشعره  ما  إن 
جراحية  بعملية  أشبه  هو  العربي،  الحضن 
لمريض لها آالمها، وقد يكتب لها النجاح، وقد 
على  النجاح،  مدى  ويتوقف  الفشل،  لها  يكتب 
ومقاومة  اآلالم،  تلك  تحمل  على  الجسد  مقدرة 
)الفيروسات( المعادية، هي إذن معركة شرسة، 

ونتمنى للجسد العراقي أن ينجح فيها.

روناهي قاهرة  ضياء روج آفا

رجائي فايد

سوريا.. معاناة اقتصادية ومأساة معيشية 
بانتظار الحل السياسي ـ1ـ

»أكلنا خبز الدواجن«.. مواطن 
تركي يبكي بمرارة

»إجراءات اقتصادية شديدة وتدابير 
أخرى«.. تفاصيل الحوار بين بوتين وبايدن

تزداد معاناة السوريين يوًما بعد يوم، ويتضاءل 
حكومة  تمسك  مع  األزمة  هذه  بانتهاء  األمل 
الكفيل  للحوار  قبولها  وعدم  بذهنيتها  دمشق 
األكثر حاجة  الطرف  بإنهاء األزمة، فمن هو 
معاناة  إنهاء  يعرقل  الذي  ومن  الحوار،  إلى 

السوريين؟
مع استمرار األزمة السورية ألكثر من عشرة 
أعوام ونصف، والتي انطلقت إثر احتجاجات 
تحولت  ما  وسرعان  دمشق  لحكومة  مناهضة 
إلى صراع مسلح امتد إلى مدن البالد، تتزايد 
مختلف  في  السوريين  المواطنين  معاناة 
االقتصادية  الناحية  من  وخصوًصا  المناطق 

والمعيشية واالجتماعية.
أسوأ  في  حاليًّا  السوري  االقتصاد  ويمر 
الليرة  هبطت  فقد   ،2011 عام  منذ  مراحله 
مقابل  اإلطالق  على  مستوياتها  أدنى  إلى 
الدوالر األميركي في السوق السوداء، ما أدى 
تكلفة  وارتفاع  الرواتب  قيمة  انخفاض  إلى 

الواردات.
هم  األوضاع  هذه  من  المتضررين  وأكثر 
سيطرة  مناطق  في  يعيشون  الذين  المواطنون 
في  الحياة  مقومات  تنعدم  إذ  دمشق،  حكومة 
بضعة  الحكومة سوى  لهم  تقدم  وال  مناطقهم، 
آالف من الليرات ال تكفيهم لشراء ما يستهلكونه 

من طعام يُبقيهم على قيد الحياة.
وفي هذا السياق، يقول الباحث الكردي نواف 
خليل: »نتحدث عن بلد يعاني من حرب داخلية 
وإقليمية ودولية منذ 10 عشر سنوات، المئات 
من المجموعات المسلحة تقاتل نظاًما ينتهج منذ 
أكثر من 50 عاًما سياسة استبدادية وسلطوية، 
أي  في  هكذا  الوضع  يكون  أن  الطبيعي  ومن 
مكان بهذا البلد، وفوق كل هذا، ال يزال النظام 
من  والمستفيدون  القديمة،  الذهنية  بنفس  يحكم 

استمرار هذه األزمة في سوريا كثر«.

مناطق حكومة دمشق

الوضع االقتصادي والمعيشي كان األصعب في 
مناطق حكومة دمشق، حيث يعاني المواطنون 
قيمة  تدهور  وسط  والفقر  البؤس  من  هناك 
العملة السورية واالرتفاع الجنوني في أسعار 
ناهيك  منها،  األساسية  حتى  الغذائية  المواد 
والمحروقات،  الغاز  في  الكبير  االنقطاع  عن 

واالنقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي.
وزادت أسعار المواد الغذائية أكثر من الضعف 

الغذاء  برنامج  حذر  فيما  الماضي،  العام  في 
أو  السوريين،  من  المائة  في   60 أن  العالمي 
لخطر  معرضون  شخص،  مليون   12.4
على  تسجيله  تم  رقم  أعلى  وهو  الجوع، 

اإلطالق منذ بداية األزمة في البالد.
من  المدعومة  التدفئة  مخصصات  تصل  ولم 
السوريين،  غالبية  إلى  دمشق  حكومة  قبل 
وحماية  الداخلية  التجارة  وزارة  أعلنت  حيث 
المستهلك أّن 70 في المائة من األسر لم تحصل 
المدعوم، على  التدفئة  وقود  على حّصتها من 
الرغم من خفض الكمية من 200 ليتر إلى 50 
ليتر في جميع المحافظات، حيث أعلنت وزارة 
النفط تخفيض كمية المحروقات المدعومة إلى 

الربع ما كانت عليه الكمية، في آب الماضي.

اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  ونقل 
ال  المدعومة  الكمية  إن  قولهم  مواطنين  عن 
أشهر  على  ليتًرا   50 الـ  قُسمت  فإذا  تكفي، 
لتر من  ثلث  اليوم  فإن حصة  الشتاء األربعة، 
لتر   400 نحو  العائلة  تحتاج  بينما  المازوت، 

كحد وسطي خالل فصل الشتاء.
وأشار المرصد السوري في الـ 4 من تشرين 
الثاني، أنه وفي ظل ما تعانيه البالد من فساد 
االقتصادية  واألزمات  مؤسساتها  في  مستشٍر 
األزمات  تتواصل  قيصر،  قانون  نتيجة 
سيطرة  مناطق  عموم  في  لألهالي  المعيشية 
ما  الشتاء،  فصل  قدوم  مع  دمشق  حكومة 
السيء سوًءا على وقع االرتفاع  الوضع  يزيد 
الكبير في أسعار وسائل التدفئة من محروقات 

وحطب، ناهيك عن االرتفاع الذي بات روتينيًّا 
ألسعار المواد الغذائية، كل ذلك في ظل الدخل 

المحدود ألرباب األسر من عمال وموظفين.
وحول األوضاع االقتصادية في سوريا، قالت 
في  سليطين  إنصاف  السورية،  اإلعالمية 
حديث مع وكالة هاوار: »بالنسبة إلى الوضع 
سواء  االجتماعية،  وارتداداته  االقتصادي 
أو  السورية  الحكومة  سيطرة  مناطق  في  كان 
اإلدارة  كمناطق  األخرى  السورية  المناطق 
عليها  تسيطر  التي  المناطق  حتى  أو  الذاتية 
الفصائل التابعة لتركيا. كل المناطق على كامل 
الجغرافيا السورية تعاني من وضع اقتصادي 
متردي له انعكاسات اجتماعية سلبية كثيرة ال 

مجال لعدها وحصرها«.
غير  االقتصادي  الوضع  »تقييم  وأضافت: 
خاٍف على أحد؛ طفل صغير يمكنه أن يتحدث 
جميع  في  االقتصادية  األوضاع  تردي  عن 

المناطق السورية أو عن ارتفاع األسعار«.
األزمة  هذه  سليطين  إنصاف  وأرجعت 
وقالت:  مباشرة،  عوامل  عدة  إلى  االقتصادية 
وأسعار  الدوالر،  صرف  سعر  »ارتفاع 
االستهالكية  والمواد  والمواصالت  العقارات 
إلى  باإلضافة  مرتفعة،  والطبابة  واإليجارات 
الخدمات، سواء  في  والنقص  المعيشي  الغالء 
خدمة االتصاالت وخدمة االنترنت التي تعتبر 
ذات طبيعة استخدام آني ولحظي، وانقطاع في 

الماء وغيره«.
الخدمات  »كل  أن  سليطين  إنصاف  وأكدت 
وال  عموًما  االقتصادي  بالوضع  مرتبطة 
يمكن في أي حال من األحوال الفصل بين أي 
ملف سواء كان خدميًّا أو اقتصاديًّا أو سياسيًّا 
شائكة  الملفات  كل  آخر.  وملف  عسكريًّا  أو 

ومرتبطة ببعضها«.

خالل  دموعه  حبس  تركي  متقاعد  يستطع  لم 
فيها عن  تحدث  أجريت معه  تلفزيونية  مقابلة 
األزمة  بسبب  الصعبة  المعيشية  أوضاعه 
ماليين  يعيشها  التي  الطاحنة  االقتصادية 

األتراك.
وتداولت وسائل إعالم تركية محلية معارضة، 
فيديو  مقطع  »جمهورييت«  صحيفة  بينها 
الرجل،  مع  أجريت  التي  المقابلة  من  قصير 
وحظي المقطع بنحو 1.9 مليون مشاهدة على 

تويتر.
ويشير المواطن التركي، الذي قال إنه يتقاضى 
إنه  إلى  فقط،  ليرة  يبلغ 1500  شهرياً  معاشاً 
ذهب إلى مصنع للتقدم لوظيفة وهناك اشترى 
خبزاً قديماً كان يباع أمام الباب، وقال للحارس 

إنه يريد شراء الخبز من أجل الدواجن.
ويقول الرجل في الفيديو وهو يبكي: »خجلت 
فقد اشتريته  الحقيقة كذبت،  الحارس، في  من 

لكي أتناوله مع زوجتي. جلسنا معاً وأكلناه«.
طاحنة،  اقتصادية  أزمة  وقع  تركيا  وتعيش 

المحلية،  العملة  لسعر  المتسارع  الهبوط  مع 
آب  أواخر  في  الدوالر  مقابل   8.5 نحو  من 
في  للدوالر  ليرة  من 13  أكثر  إلى  الماضي، 

ثالثة أشهر فقط.
جميع  في  متفرقة  احتجاجات  واندلعت 
أحزاب  ودعت  األزمة،  بسبب  تركيا  أنحاء 
المعارضة إلى سلسلة من التجمعات للمطالبة 
بشكٍل  الليرة  انهارت  بعدما  الحكومة،  بتغيير 

حاد األسبوع الماضي.
الصيف  منذ  تركيا  في  األسعار  وترتفع 
الصافي لألجور  األدنى  الحد  الماضي، ويبلغ 
2825 ليرة، وهو ما يرى مراقبون أنه صار 
في  المبلغ  بهذا  عائلة  يعيل  أن  المستحيل  من 

المدن الكبرى، وفق فرانس برس.
ليرة،   2.5 الخبز  رغيف  سعر  وصار 
وكيلوغرام اللحم المفروم المستهلك على نطاق 
لترات  خمسة  سعر  وتجاوز  ليرة،   90 واسع 

من الزيت 100 ليرة.
وكاالت

الرئيس  أن  األبيض،  البيت  أكد 
نظيره  أعلَم  بايدن،  جو  األميركي، 
القمة  في  بوتين،  فالديمير  الروسي، 
االفتراضية التي جمعتهما أن الواليات 
المتحدة وحلفاءها سيفرضون عقوبات 
أخرى«  اقتصادية »شديدة« و«تدابير 
اجتياح  موسكو  قررت  حال  في 

أوكرانيا. 
إن  بيان  في  األبيض  البيت  وقال 
أن  »أوضح  األميركي  الرئيس 
الواليات المتحدة وحلفاءنا سيستجيبون 
وتدابير  شديدة  اقتصادية  بإجراءات 
العسكري«  التصعيد  حال  في  أخرى 

من جانب موسكو. 
القمة  عقب  األبيض  البيت  وذكر 
االفتراضية أن بايدن عبّر لبوتين عن 
»القلق العميق« لدى الواليات المتحدة 
حشد  جراء  األوروبيين  وحلفائها 

روسيا قواتها« قرب أوكرانيا. 
على  التأكيد  األميركي  الرئيس  وأعاد 
ووحدة  األوكرانية  للسيادة  »دعمه 
التصعيد  خفض  إلى  ودعا  أراضيها، 

والعودة إلى الدبلوماسية«. 
تكليف  على  الرئيسان  »اتفق  كما 
بشأن  الحوار«  بمواصلة  فريقيهما 
»الواليات  أن  كما  الخالفية،  القضايا 
التواصل  على  ستعمل  المتحدة 

والتنسيق مع حلفائها وشركائها. 
الحوار  إلى  الرئيسان  وتطرق 
»االستقرار  حول  األميركي  الروسي 
برامج  يتضمن  الذي  االستراتيجي«، 
الهجمات  في  المستخدمة  الفدية، 
قضايا  إلى  باإلضافة  اإللكترونية، 

إقليمية، مثل الملف اإليراني.   


