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عمر التاسعة نظريا.
فـــفي لــبـــنــان تـــخــتـــلف قـــوانــ األحــوال
ـتـعــلـقـة بــالـزواج والـطالق الــشـخـصــيـة ا
واحلـــضــانــة واإلرث بــحــسـب طــائــفــة كل
شــخص وال تـخــضع هــذه األمـور الــهـامـة

لقانون مدني.
 UO²H « Ã«Ë“

ورغـم أن قـوانـ الـطـوائف قـد تـنص عـلى
أن يـكـون سن زواج الـفـتـيـات أعلى من 14
عــامــا إال أن لـــرجــال الــدين ســلــطــة مــنح

كنا. استثناءات جتعل زواج رانيا 
ــعــنى آخــر إن مـعــظم قــوانــ األحـوال
الــشــخـصــيـة فـي لـبــنــان تـســمح بــتـزويح
الـطـفالت عـلى اعـتـبـار أن اتفـاقـيـة حـقوق
الــطــفل تُـعــرّف الـطــفل بــأنه كل إنــسـان لم

يتجاوز سن الثامنة عشر.
لـذا هناك حمالت مكثفة في لبنان للمطالبة

كـانت قد أهدتهـا مدينة فـيينا لـلحديقة
لـتضيف مزيـدا من التميـز عليها  ومن
ـميـزة أيضـا حديـــقة تـسمى األمـاكن ا
بـ  50عـامــا هي حـديـقـة كـبـيـرة تـصل
مــسـاحـتـهـا بـنـحـو    123كــيـلـو مـتـر
مــربع مــوجــودة عــلـى قـمــة أنــقــرة من
ـكـن مـشاهـدة جـمـيـع أحـياء خاللـهـا 
ـدينة  كـما تعد حـديقة وبـحيرة جول ا
بــاشي من أجـمل حـدائق أنـقـرة والـتي
ـديـنـة سـوى نصف التـبـعـد عن مـركز ا
ســاعــة من الــوقت مع تــيــســر وسـائط
ــواصالت مـنـهـا والــيـهـا ومن أشـهـر ا
حـدائـق أنـقـرة وأكـثـرهـا مـتـعـة وإثـارة
لـلـكـبار والـصـغـار أيضـا حـديـقة أرض
الـــعــجـــائب الـــتي  افـــتــتـــحــــــت عــام
تـــدة على مساحــــة تــصل  2004
الى  1.320.000مــتــر مـربـع لـتــكـون
مـن أكــبـــر حـــدائق أوروبـــا وتـــنــقـــسم
مــســاحــاتــهــا بــ مــســاحــة خــضـراء
مــزروعـة ومـسـاحـة أخــرى مـخـصـصـة
لـلـبـحيـرات االصـطنـاعـيـة وتنـتـشر في
أرجـاء احلديقة الشخصيات الكرتونية
ـــنــحـــوتــة وتـــوفــر احلـــديــقـــة كــافــة ا
ارسة األنـشطة الـرياضية مـتطلـبات 
مـن مالعب كرة الـسلة ومالعـب التنس
ومـالعب الــــغـــــولف وحــــلـــــبــــة تــــزلج
ومـسـارح ومـعـارض بـقـدرة اسـتـيـعاب
تــصل إلى  5000 شــخص كــمـا تــقـام
فـيهـا الكـثيـر من الفـعالـيات واالنـشطة
الــثــقــافــيــة والــتــرفــيــهــيـة أمــا أمــاكن
ـــفــضـــلــة لــدى الـــســيــاح الـــتــســوق ا
ة األجـانب فهي احملال التجارية القد
في مـنطـقة درب الـنسـاج والـتي تقع
بـجـانب مـنـطـقـة أولـوص وفـيـهـا تـباع
األقـمـشة الـتقـليـديـة والسـجاد الـيدوي
ومــنـتــجـات اجلـلــود الـطــبـيــعـيــة كـمـا
يــحــظى بـازار الــنــحـاســ بــشـعــبــيـة
خــاصـة من قــبل عـشــاق الـنـحــاسـيـات
التراثية والفلكلورية ومن أشهر وأكبر
مــراكـز الـتـســوق الـشـعـبــيـة في أنـقـرة
والـتي ال بد لكل سائح القيام بزيارتها
هـو ســوق سـولـهـان ويـقع في مـنـطـقـة
أولـوص وهو عبارة عن مـبنى عثماني
قــد   حتـــويــله إلى ســوق شــعــبي
بـــنـــاه حــسن بـــاشـــا في عــام 1508م
يـتوسطهـا مسجد صـغير اسمه كوسك
ويـرتاد هـذا السـوق السـكان احملـليون
واألجــــــانب بــــــهـــــدف شــــــراء بـــــعض
ـــة اضـــافـــة الى احلـــاجـــيــــات الـــقـــد
الـوروود الطبـيعية وفي الـسوق مقهى
صـغـيـر يـقـدم الـضيـافـة عـلى الـطـريـقة
الـــتــركــيـــة من شــاي وقـــهــوة وبــعض
ـــأكـــوالت اخلــفـــيـــفـــة ومن األســواق ا
الـشـهـيـرة أيـضـا سـوق أولـوص الـذي
ــركــزي الـذي ــيــدان ا يــقـع بــجــوار  ا
يــحــمل نــفس االسم  ويــعـرف بــسـوق
اجملـــتـــمع وهـــنـــاك تـــنـــوع فـى عــرض
مــنـتـجـاته لــذلك يـتـوجه إلــيه الـسـكـان
احملـلـيون بـشـكل مـستـمـر ودائم  كونه
يــحـتـوي عـلى كـل مـا حتـتـاجه األسـرة
مـن خــــــضــــــراوات وفــــــواكه وحلــــــوم
وأسـمــاك طـازجـة وغـيـر ذلك  ويـتـمـيـز
ـنــاسـبـة  مـقـارنـة الــسـوق بـأسـعـاره ا
بـاألسـواق األخـرى واذا مـاحتـدثـنا عن
انـقـرة فـان جـمـالـهـا الـذي جـمع مـابـ
األصــالــة واحلــداثـة جــعــلــهـا مــؤهــلـة
لــتـكـون الـعــاصـمـة الـســيـاسـيـة الدارة

صور أرشيفية تناهض زواج القاصرات
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يـتـداول شـعـبـيـا" ... واحـد عـنـده عـيـوي يــعـني ((هـر)) كل مـا يـذبه بـعـيـد يـرجع
عليهم!

سجد رجع ذبه عند ا
طعم رجع ذبة عند ا
ذبة عند البحر رجع

ذبة في سوق السمك رجع.
سك وقرر يذبة في الصحراء.. فقد اعصابة ا

وداه وسط الـصـحـراء وخاله هـنـاك..  بـعـد سـاعـتـ اتـصل عـلـر زوجـته سـألـها
العتوي رجع.. كالت اي رجع وكاعد على الدرج ينتظرك!!!

كلهة أنطيه السماعة خلي يوصفلي الطريق تيهت الله ال يوفقة.
رباط سالفتنا... 

 «تاهت علينة ..الله ال يوفق العتاوي »
فـبعد عام نيسان 2003 أحتل الـعراق بيد دولة الشر امـريكا ومن حتالف معها
من بـعض ذيـول اخلـزي والـعـار الـعـربيـة الـتي كـان لـهـا الـدور بـأن تـغـرز خـنـجر
الغـدر  في خاصـرة العراق . ومع اخـتالف آراء العراقـي بـ مرحب باحملـتل
تـأمرين ( وهم قـلـة )  وب اغـلبـية التـعرف مـاذا سـتؤول الـيه احوال الـعراق وا

مع غياب مشروع الدولة .
طبلة فبـعد ان اصبح العراق اسـيراً حتت سلطة االحـتالل  تدافعت - القلـة - ا
لالحتالل تـقربـاً  من السالطـ اجلدد وكـأنهم يُمـنون الـنفس في ان هـذا التـغير
سيـؤسس الى  بناء دولة مدنيـة تمثل طموحات وامـال الشارع العراقي  وحتقق
العـدالة االجتـماعيـة وتسـاهم في حتول البـلد من "عراق احلـروب واحلصار "الى
عراق "الـسالم واالعمـار" . عـلمـا" ;  ان تلك احلـرب الرعـنـاء التي شـنهـا االعداء

كانت  بحجج واهية  ال تتعدى : 
اوالً ; األدعـاء بـامـتالك الـعـراق أسـلـحـة الـدمـار الـشـامل ?  وتـلك الـدول تـعـرف
جيداً اكـثر من غـيرهـا ان العـراق خالي مـنهـا وغيـر قادر عـلى  صنـاعة "الـقنـبلة

الذرية" .
وثـانـيـهـمـا ; ان صدام حـسـ وجـيـشه اصـبح قـوة تـشـكل خـطـراً علـى   احمليط
االقلـيمي .. وهم يعرفون جيداً ان العراق بـعد حرب الثمان وصوالً الى أحداث
يـة والـتي فـرضت عـلى الـعراق آب 1990 وماتالهـا من اسـهـال الـقـرارات اال
حـصـاراً جـائـراً   قـد أنـهـكت الـعـراق وجــعـلـته بـحـاجـة الى سـقف زمـني طـويل
ألستـعادة عـافيـته .اما شـعارات تـغيـير الـنظـام ;  فكان  »أكـذوبة «تـشدقت بـها
عـارضة العراقية التواقة السقاط النـظام وتسنم مقاليد احلكم للنهوض احزاب ا

بالدولة كما كانوا يدعون 
واذا بنـا نرى احالمنا  تتحطم على صـخرة  "الفوضى اخلالقة "   وذلة ومهانة
ـواقف الـعـربـيـة  وخـذالن فـاضح لـلـمـعـارضة االحـتالل   وجـشـاعـة وبـشـاعـة ا
الـعـراقيـة الـتي اضـاعت  الطـريق كـصـاحب "الهـر".. الـذي أخـذ يسـتـنـجد بـالـهر

للعودة الى نقطة االنطالق.
وهنا ; تـوجب علـينـا اليـوم ان نتوقف ونـراجع  بشـجاعـة وجرأة عمـليـة سيـاسية
ـراجـــــــعـة مـواطن بُـنـيـت عـلى اسس خـاطـئــــــــة  ونـحـدد مـن خـــــــالل تـلك ا
الـنـجـاح ان وجــدت فـنـعــضــدهـا  ونــعـمل عـلى اكــتـشـاف مــواطــــــن الـضـعف
ـشاكل خلـفنا لـتتراكم  فـسيزيد لنعـاجلها .أمـا العمل بـأنصاف احلـلول وترك ا

الفجوة ب الشعب وعمليته السياسية وسياسييه  
وهـذا مــاسـيــدمـر الــعـراق ومــاتـبــقى من مــؤسـســاته ..  فـالــتـحــلي بـالــشـجــاعـة

واالعتراف باخلطأ يبقى السبيل الوحيد للنجاة
واخلالص من  »الـعـتـاوي «الـتي حـاولت وحتـاول جـاهـدة
في تدمـير العراق وبأجـندات مصلحـية ال تتـــــجاوز فلك

ريضة  عقـــــولهم ا
فكل نفس أمارة بالسوء اال ما رحم ربي .   

ختاما" نگول ;
(الله ال يوفق العتاوي الي ضيعوا البلد )

ارسـة نشـاط لـكن ليس كـل نشـاط حركي الـصـحة مـفـهوم عـام لـلقـدرة علـى 
مارسة ذلك. مفيد للمجموع فالسارق ينشط لينهب فهو يتمتع بصحة 

هـكـذا تـكونت صـورة الـعـراق احلالي صـحـته" الـعراق" مـقـيـدة بصـحـة احزابه
فكرا واداء.

اذا كــانت صــحــة احــزابه جــيــدة كـانـت قـدرة اجلــسم جــيــدة واذا انــتــكـست"
االحزاب" انتكس العراق.

ليس مـعقوال طبعا ان تـنتكس كل االحزاب دفعة واحـدة لكن حزبا واحدا مؤثرا
لـو انـتـكس فـذلـك سـيـظـهـر واضـحـا في اداء الــعـضـو الـذي يـقـوده في اجلـسم

العراقي بأعتبار ان الشراكة السياسية تعني تقاسم مناطق للنفوذ.
بــعض االحـزاب نــشـيــطـة فــوق احـزاب اخــرى لـكــنـهـا ال تــوجه صـحــة اجلـسم
الـعـراقي لـعـمل مــفـيـد شـأنـهـا شــأن الـريـاضي الـذي يـقـبـل عـلى تـعـاطي جـرع

مخدرة.
ــراجــعـة لــوان االحــزاب الــعــراقــيــة- لــو- تــوقــفـت مــرات 
برنـامجها او التوجه الذي تقوده للجسم العراقي لغيرت
ــسـار فــكم من صـحــيح اجلـسم اقــبل عـلى شــيـئـا من ا
احراق نـفسه او صـوب مسدسـا لرأسه ليـضع حدا ليس
فـقـط حلـيـاتـه بل تـســبب بـتــغـيــر مـأســـــــاوي حلــــــــيـاة

اخرين.

فـــقــد اعـــتــبـــر الــشـــيخ الـــشــيـــعي صــادق
سـلم الشيـعة ليسوا مع الـنابلسي أن ا
ـوجـود في الـغـرب "ولـكن ـدني ا الـزواج ا
في حـال وُجـد قانـون يتـوافق مع الـشريـعة
ـهـر واإلنــصـاف بـ الـزوجـات مـن حـيث ا

والطالق وتعدد الزوجات ال مانع لدينا".
أمـا أسـتـاذ الدراسـات اإلسالمـية الـدكـتور
وفـــيـق حـــجـــازي فـــأشـــار إلى أن اإلسالم
الــسـني ال يـشــتـرط أن يـكــون الـذي يـجـري
الــزواج رجل دين لـذلك لـيس من مـانع من
ـسـألـة مـدنـيـة ولـكـنه تـابع: "ولـكن جـعل ا
ــا أن لـبـنـان بـلـد طـوائف ولـكل طـائُـفـة طـا
دســتـور شــرعي ومــصـادر تــشـريع تــنـظم
كن اخلـروج عن هذه شـؤون الـطائـفـة ال 

الثوابت الدينية".
ـسـيـحـيــون فـوضـعـهم خـاص إذ أن أمــا ا
الـكنيسة تعتبر الـزواج سرّا كنسيا مقدسا
- أي أن الــزواج مــوضــوع مــقـدس ولــيس
مـوضـوعا دنـيويـا - وبالـتـالي ليس مـجرد

عقد.
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ــركـز ويــشــيــر األب عــبــدو كــسم رئــيس ا
الــكـاثــولـيــكي لإلعالم إنه فـي حـال "إقـرار
ــدني فــإن عـلى الــدولــة لــقـانــون الــزواج ا
الــكـنـيــسـة أن حتـافظ عــلى طـبـيــعـة الـسـر
وبـالـتـالي يـتم الـزواج في الـكـنـيـسـة ولدى

دني". القاضي ا
تـســلط اجلـمـعـيـات احلـقــوقـيـة الـنـسـائـيـة
الـضوء على االنـعكاسات الـسلبـية لتزويج
الــفــتــيــات قــبل سن الــثــامــنــة عــشـر عــلى

الصعيدين الشخصي واجملتمعي.
إحــدى اجلـمــعـيـات الــنـاشــطـة في اجملـال
ــرأة وهي الـــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــشــؤون ا
الـلـبنـانيـة اخـتارت أن يـكون شـعـار حمـلة
الــتـوعـيــة:" بـكّـيــر عـلـيــهـا" أي ال يـزال من

بكّر الزواج بالنسبة لها. ا

بـقــانـون مـدني مـوحـدّ يـجـعل احلـدّ األدنى
لسن الزواج  18عاما.

وأطـلقت عـدة جمعـيات نسـوية حمالت في
ــديــنـــة ووســائل اإلعـالم تــدعــو شـــوارع ا

لتبني هكذا قانون.
ومن بــ تـلك اجلـمـعـيـات جـمـعـيـة "كـفى"
التي أطلقت على حملتها عنوان "لبنان بال
ا عنى أن لـبنان ليس قويا  شـخصية" 
ــرأة وأن يـــكـــفي في مـــوضــوع حـــقـــوق ا
"الــــدولــــة تــــخــــلت عن صـالحــــيـــات إدارة

األحوال الشخصية لصالح الطوائف".
لـكن مـهـمـة تـغـيـير هـذه الـقـوانـ الـديـنـية

السائدة ال تبدو سهلة ابدا.
تـــقــول حــيـــاة مــرشــاد عـــضــو الـــتــجــمع
وقراطي اللـبناني إن رجال الـنسائي الـد
الــدين من مـخــتـلف الــطـوائف يـضــغـطـون
ـنـع مـرور قـانون زواج عـلى الـسـيـاسـيـ 
ثل في مدني.ورغم أن رجال الدين غير 
ـان إال أن التـركيبـة الطـائفيـة للـنظام الـبر
ـرجـعـيـات الـلـبــنـاني جتـعل الـعالقـة بـ ا

رجعيات السياسية لصيقة. الدينية وا
ــشــكــلــة هي وتــضــيـف مــرشــاد: "بــرأيي ا
رجـعيات مـشكـلة صالحيـات. هل ستـقبل ا
الـديـنيـة أن تـكـون صالحيـة الـبتّ بقـضـايا
الــزواج بـيــد قـاض مـدني? هـل سـيـقــبـلـون

بالتخلي عن هذه السلطة?".
وعـــنــد ســـؤال رجــال دين لـــبــنــانـــيــ عن
مـوضوع سن زواج الفتيات قال معظم من
تـواصلت مـعهم بي بي سي إنـهم من حيث
بكر ويُخضعون بدأ ال يحبذون الزواج ا ا
االسـتـثـنـاءات لـشـروط مـعـيّـنة. ومـن ضمن
هذه الشروط تقييم قدرة الفتاة على حتمل

الزواج وأحيانا أهليتها الصحية.
لـكـنـهم في الـوقت ذاته أبـدوا حتـفـظـا على
سـألـة تخـضع لقـانون أن يـتـحول الـزواج 

مدني وكان لكل أسبابه.

وتـقول مديرة الهيئة كلودين عون روكز: "
بكر قـبل سن الثامنة عشر يعتبر أنه من ا
أن تـقـود فـتـاة سـيـارة أو أن توقّـع على أي
ـبـكر وثـيـقـة رسـمـيـة وبـالـتـالي فـإنه من ا
عـليهـا أن تتزوج وأن تـنجب أطفـاال وتهتم
بـتربـيهم وأن تـكون مـسؤولـة عن قـراراتها
وخــيـاراتـهـا".وتـؤكــد اجلـمـعـيـات أن زواج
الــقـاصـرات يـعــرض حـيـاتـهن لــلـخـطـر في
بكـر والعزلة االجـتماعية حـاالت احلمل ا
والـتوقف عن الـدراسة واحلـدّ من فرصهن
ــهــني وزيــادة في الـــتــقــدم الــوظــيــفي وا
ـنــزلي وغـيــرهـا من تــعـرضــهن لـلــعــنف ا
اخملــاطـر.لــذا دمـجـت عـدد من اجلــمـعــيـات
مـشاريع قـوان مخـتلفـة متـعلقـة جميـعها
بـتحـديد سن الـزواج ضمـن مشـروع قانون
واحـد يـحـدّد سن الـزواج بـالـثـامـنـة عـشـر
ويـسمح بخـفض السن إلى السـادسة عشر

وفق استثناءات مشروطة ومضبوطة.
لـــكن مـــشـــروع الـــقـــانـــون هــذا ال يـــزل في

ان. راحل االولى من الدراسة أمام البر ا
ــتـحــدة لـلـطــفـولـة وكــانت مـنــظـمـة األ ا
الـيــونـسف قـد أصـدرت تـقـريـرا عـام ٢٠١٦
قـالت فـيه إن  %6 مـن اللـبـنـانـيـات الالتي
كـــانت تـــتـــراوح أعـــمـــارهن أثـــنـــاء إعــداد
الــتــقــريــر مــا بــ  20و  24ســـنــة كنّ قــد

تزوجن قبل بلوغهنّ سن الـ 18.
إال أن اسـتطالعا للـرأي أجراه قبل أسابيع
وقـراطيات جتـمع النسـاء اللبـنانيـات الد
ـتحـدة للـمرأة بـالـتشـارك مع هيـئة اال ا
ـن شــمــلـــهم اإلحــصــاء ال أظـــهــر أن 85 
يـعتـبرون أن بلـوغ الفتـاة جسديـا يجعـلها
ـنظـمات جـاهـزة للـزواج. وبالـرغم من أن ا
ـرأة تعـتـبـر تلك االـنـسـبة ـعـنـية بـشـأن ا ا
إيـجـابـيـة إال أنه في الـوضع احلـالـي وما
لم تـتـغيـر الـقوانـ ال تـزال رانيـا مـشروع

عروس في أية حلظة.

االخـتصاصـات وبهذا الـشكل أصبحت
ـــديــــنـــة الــــطـــالب أنــــقـــرة تــــوصف 
ـوظف احلكومي  وذلك لكثرة أعداد وا
ـوظـف والـطالب فـيهـا حـتى وصلت ا
ـوظــفـون الى أرقــام كــبـيــرة ويــعـمـل ا
ـوجـودون في أنـقـرة بـشكل والـطالب ا
عــام 5 أيــام في األســبــوع ويـعــطــلـون
يـوم همـا السبت واألحـد يستـثمرها
الـــطـــلـــبــة والـــطـــالـــبـــات في الـــراحــة
واالســـتــجـــمـــام عــنـــد بــعـض األمــاكن
الـتـرفــيـهـيـة ومـنـهـا قـلـعـة أنـقـرة الـتي
ــعـالـم الـتــاريــخــيـة تــعــتــبـر مـن أهم ا
الـتركية في العاصـمة أنقرة وهي قلعة
ـة جــدا كـانـت تـســتـخــدم من قـبل قــد
ـديــنـة اذ تـتــمـيـز الــعـسـكــر حلـمــايـة ا
بــارتـفــاعـهــا وحـصــانـتــهـا الــرصـيــنـة
والـقوية وعمـاراتها الهـندسية الـدقيقة
ذات الـطراز اخلـاص وأجوائهـا النـقية
الـهادئـة التي جتذب الـزوار لها من كل
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كـمـا تـتـميـز مـنـطـقة حـمـام أونـو بـعدد
ـميزة التي تضيف كـبير من األنشطة ا
لـزائــرهـا الـراحـة الـنـفــسـيـة والـتـرفـيه
ــــريح خـــاصــــة في فـــصـل الـــصـــيف ا
وخـالل شـهــر رمــضــان وتـتــكــون هـذه
ة الطراز ـنطقة من بـيوت ومقاهٍ قـد ا
ـعـمـاري الـتي تـمـنـح زائـرهـا شـعورا ا
بـــــاألصــــالــــة والــــرونـق واحلــــضــــارة
كان بـالقرب الـعثـمانيـة العريـقة يـقع ا
من كـــلــيــة الــطب الــتـــابــعــة جلــامــعــة
الــهـيــجـيت بــاه ويـوجــد فـيــهـا أيــضـا
ضـريح مصـطفى كـمال أتـاتورك والذي
دينة وقد يـقع في القسم احلديث من ا
 تـشـيـيـده بـعـد  15عـامـا من رحـيـله
كــمـا يــوجــد فـيــهـا مــتـحف حــضـارات
األنـــاضــول وهــو أحـــد أمــاكن اجلــذب
الــسـيـاحي الـرئـيــسـيـة في أنـقـرة ومن
تاحف في العالم وفيها مسجد أغنى ا
حـجي بـيـرام وهـو أقـدم مـسـجـد يـعود
تـاريخه ألكـثر من ستـة قرون وتقع إلى
جـواره كنـيسـة أوغسـطس وروما ومن
مـعالم العـاصمة التـركية أيـضا متحف

اإلثــنــوجـرافــيك  وهــو أول مــتـحف 
افـتـتاحه بـعد إعالن اجلـمـهوريـة يضم
ـتعلقة ـواد األساسية ا مـجموعة من ا
بالعصر السلجوقي والعثماني إضافة
ـتحف حرب االسـتقالل والذي يقع في
سـاحـة  أولـوص ويعـكس وقـائع حرب
االســتــقالل عــلى شــكل صــور ووثـائق
تـاريخية كـما توجد في تركـيا بحيرات
وحــدائـق رائــعــة جــذبت الــســيــاح من
الـداخـل واخلارج ومـن أروعـهـا مـتـنزه
كـــوغــــولـــو الـــذي اتـــخـــذ مـن الـــبـــجع
والـطـيور رمـزا له يـرتاده الـزائرون من
مـخـتـلف أنـحـاء العـالم ويـحـتـوي على
ـقــاهي الـتي ـطــاعم وا ســلـســلـة مـن ا
ـأكـوالت الـتـركـية ـشـروبـات وا تـوفـر ا
ــنــظــر اخلالب الــشــهــيــة إلى جــانب ا
ــيـاه والــطـيــور اجلــمـيــلـة وأصــوات ا
اخملـتلفة وتتميـز هذه احلديقة  بطيور
الــبـجع الـضــخـمـة الــتي أضـحت رمـزا
ـديـنـة أنـقـرة وإلى جـانب الـبـجع جتد
فـي احلـديــقـة طــيــورالـبط واالوز وهي

تـطـوف عـلى الـبـركة اجلـمـيـلـة التي 
حتـديـثـهـا عـام  2012اجلـديـر بـالـذكـر
أيــضــا أن هــنـاك عــددا من الــبــجــعـات

ـدن في الـعـالم وكـثـيـرمن كـثـيـرة هي ا
ـ بـزيـارتـها أو الـوصـول الـيـها احلـا
دن فـهذا ولـكل مـنهم ضـالـته في تـلك ا
ـسافـات ألجل الـسـيـاحة الـذي يـقـطع ا
الـتـرفـيـهـيـة أو لـرحـلـة عالجـيـة  وآخـر
ـدن مـحـطـة لـلـهـجرة الى يـجـعل تـلك ا
بـلدان أخـرى يسـمع بحريـات شعـوبها
وضــــمــــان حـــقــــوقــــهم االنــــســــانــــيـــة
واالجــتـــمــاعــيــة واخلــدمــيــة من خالل
قـوان جـادة وحقيـقية يـتساوى فـيها
األمـــيــر والــفــقـــيــر لــذلك نـــرى مــعــظم
ــ بــالــتــوجه لــلــغــرب أو لـدول احلــا
أخــرى هم شـعـوب الـشـرق األوسط من
الــذين ظـلـمـتـهم األنــظـمـة الـفـاسـدة أو
الـفـاشـلـة انـسـانيـا وسـيـاسـيـا واداريا
ومـاليا في دولهم التي ولدوا فها حتى
جـعـلتـهم يـفكـرون بـاالغتـراب والـعيش
خــارج أوطـانــهم لــيـنــعـمــوا بـالــعـيش
الــــكـــر والــــراحـــة واألمـــان الــــتي لم
توفرها لهم حكومات بلدانهم منذ زمن
طــويل وكـانت احــدى وجـهـات الــسـفـر
األقـرب واألكثـر رغبـة سيـما لـلعـراقي
هي تـركـيـا الـتـي فتـحـت أبـوابـهـا أمام
اجلــمـيع وفــقـا لــضـوابط وتــعـلــيـمـات
تـعـتـبـر األكـثـر يسـرا مـقـارنـة مع بـقـية
الـــدول  األخـــرى اضــــافـــة لـــذلك فـــهي
جتـمع مابـ روح الشـرق في تفـاصيل
حــيــاة شــعــبــهــا ومــا بــ الـغــرب في
انـفـتـاحهـا عـلى العـالم  ونـحن كـنا من
ـــقــيــمــ في أهم ضـــمن الــوافــدين وا
مـحـافـظـة بـعـد اسـطـنـبـول وهي أنـقرة
الــعـاصـمـة الـســيـاسـيـة لــتـركـيـا حـيث
تـأخــذكم صـحـيـفـة (الـزمـان) في جـولـة
لـالطالع على بـعض مدنـهـا وأسواقـها
اخملــتــلــفـــة والــتــعــرف عــلى طــبــيــعــة

ومستوى العيش فيها.
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اذ تـعتبر العاصمة التركية أنقرة ثاني
ـدن بعـد اسطنـبول والـتي يزيد أكـبر ا
عـدد سكانها على  أربـعة مالي نسمة
وقـــد تـــأســسـت عــلى إحـــدى هـــضــاب
األناضول التي تتوسط تركيا وتشتهر
ـتنوعة فـمنها راكـز التسوق ا أنـقرة 
ـة واألسواق األسـواق الـشعـبيـة الـقد
الــعـصــريـة الــكـبــيـرة الــتي يـفــضـلــهـا
الـــســـكــان احملـــلــيـــ واألجـــانب وقــد
شــهـدت أنــقـرة مــؤخـرا عــمـرانــا الفـتـا
وتـطـويـرا لـكـافـة مبـانـيـهـا وشـوارعـها
ومـرافــقـهـا ومـؤسـسـاتــهـا وخـدمـاتـهـا
اخملــتــلــفـة وبــنــكــهـة تــواكب الــعــصـر
واحلـــداثـــة وأصـــبـــحت الـــكـــثــيـــر من
قاهي شـوارعها الرئـيسية مزدحـمة با
ـطـاعم سـيـمـا  منـطـقـة كـزالي مـركز وا
ـديـنـة الـزاخـر بـاحلـركـة والـذي يضم ا
ـؤسـسـات الرسـمـية مـعـظم الـدوائر وا
احلـكوميـة وما يرتبط مـعها من مرافق
الــبــلــديــة اخلــدمــيــة األخــرى وان أهم
ـنطـقة هو مـايجـذب السـائح في هذه ا
شــارع أتــاتـورك الــذي يـتــمــيـز بــكـونه
مـنـطــقـة سـيـاحـيـة مـركـزيـة ومـزدحـمـة
ـتـد الى مـنــطـقـة أخـرى تـدعى حــيث 
أولـوس الــسـيـاحـيـة الـتـجـاريـة والـتي
يـفـضـلـهـا سـكـان أنـقـرة كـمـا يـفـضـلـها
األجـــانب كــونــهـــا تــضم الــكـــثــيــر من
االســواق الــشــعــبــيــة واحلــديــثـة ذات
ـناسبـة األسعار تـنوعة وا الـبضـاعة ا
قـيـاسـا الى أسعـار بـعض األسواق في
مـدن أنقرة األخرى اما أهم الصعوبات
الـتي يـواجهـهـا الكـثيـر من الـسائـح

في تركيا هي اللغة وان مانسبته 2%
أو أقـل من األتـــراك يــتـــحـــدث الـــلـــغــة
ا يؤثر ذلك على  التعامل االنـكليزية 

فـيمـا ب األتـراك واجلنـسيـات األخرى
الــوافــدة الى تـركــيـا والــتي تــفـضل أو
جتـيد اللـغة االنكلـيزية لغـرض التفاهم
والـتعـامل بـينـهم وب الـشعب الـتركي
ـــا اضــــافـــة الى صـــعــــوبـــة أخـــرى ر
اليـلمسها اال من يـتعامل مع الناس في
األسـواق وهي عـدم سـعة صـدر االتراك
ألي سـؤال أو استـفسار يـصدر من قبل
ـرت الـسـائـحـ فـلـو تـكـرر االـسـؤال 
لــغـرض الـتــأكـد  فــسـتـكــون الـنـتــيـجـة
سـلـبيـة سـيـما خالل عـمـليـة الـشراء أو
الــتــبــضع في األســواق وقــد تــصل في
أكـــثـــر األحـــيـــان  الـى حـــد رفض بـــيع
رة اال البضاعة أو األشياء لالجنبي با
مــــانـــدر جــــدا تـــرى مـــنـه الـــتــــرحـــيب
ومـــحــاولـــة فــهـم الــزبـــون الــذي يــروم
التسوق من بعض احملال التجارية في
عموم تركيا وأن األغلبية منهم اليتمتع
ـرونة أو الـتسـاهل مع األجانب كـما بـا
يـحـصل في بـعض البـلـدان العـربـية أو
الــــغــــربـــيــــة األخــــرى اذ النــــقـــاش وال
مــسـاجــلـة وال فـصــال بـشــأن اي سـعـر
يــنـطـق به صـاحب الــبــضـاعــة في تـلك
األسـواق واذا مـا انـتـقـلـنـا الى صـفـحة
أخــرى من صـفـحـات الـعــاصـمـة أنـقـرة
فـسيجذبنا اليـها عدد وشكل البحيرات
ـنـتـزهـات الـكـبـيـرة الـتي واحلـدائق وا
تــتـصف بــروعـة الــتـصــمـيـم  والـهـدوء
واجلـمـال الذي يـبـعث علـى االستـرخاء
ـتـعـة لـكل من يـرتادهـا حـيث تـتـوفر وا
فــيــهـا كـل الـوســائل الــتي يــحـتــاجــهـا
الـسائح خالل جتوالـه أو قضاء أوقاته
أو اسـتـراحـته في تـلك األمـاكن التي لم
ـنـاطق تــكن الـوحـيـدة عـلى مــسـتـوى ا
الــــســــيــــاحـــيــــة اخلـالبـــة فـي عــــمـــوم
احملــافــظـات الــتــركـيــة األخــرى سـيــمـا
دن احملـافظات التي جتـاور البحر أو ا
ــحــاذاة الـــســاحـــلــيــة الـــتي تـــمــتـــد 
الــســواحل الــبـحــريــة أو الـقــريــبـة من
الـــغـــابـــات اخلـــضـــراء الـــتي تـــمـــتـــاز
ـــســـاحــات اخلـــضــراء بـــاألشـــجــار وا
الــواســعــة وهــذا مــاجــعــلــهــا مــصـدرا
الرزاق الــكــثــيــر من الــذين يــديـرون أو
يـشـرفـون على مـثل تـلك األمـاكن وكذلك
ــالـي الــتــركي الــذي مــصـــدر لــلــدخل ا
يــعـتــمـد جـزء مــهم  مـنـه عـلى الــقـطـاع
الـسياحي وان ماتمـتلكه أنقرة من ارث
تــأريــخي وحــضــاري قــد يــعــود الى
مـاقـبل عـشـرة االف عـام  يـحـفـزنـا عـلى
الـوقوف عند تـلك الصفحـات التي تبدأ
مــنــذ الــعــصـر احلــجــري وحــتى قــيـام
الـدولـة العـثـمانـيـة عام 1299م  وبـعد
تـأسـيس اجلـمـهـورية الـتـركـيـة في عام

قام مصطفى كمال أتاتورك 1923
بــنـقل الــعـاصــمـة من اســطـنــبـول  إلى
أنـقرة الـتي لم تكن مـدينـة كبـيرة انذاك
حــيث كــان يــقـطــنــهــا حـوالي  60ألف
نـسمة وقبل أن تـصبح أنقـرة العاصمة
الــسـيـاســيـة لـتــركـيـا كــانت عـبـارة عن
واليــة عـثــمـانــيــة عـاديــة ولم تـكن لــهـا
شـهـرة واسـعـة اال أنـهـا كـانت من أكـبر
ــراكـز االقـتـصــاديـة في بـيع اصـواف ا
األغــنــام واخلــراف عـلـى امـتــداد فــتـرة
حـكم الدولة العثمانية ويكمن سر تميز
أنــقـرة بـبـيـع الـصـوف في كــونـهـا تـقع
ضـمن منـطقـة جبـليـة مرتـفعـة باردة ما
ـاعـز جـعـل أهـلـهـا يـهـتـمــون بـتـربـيـة ا
واخلـراف واالسـتـفـادة من صـوفـها في
البس الثقـيلة لـتقيـهم قساوة حـياكـة ا
بـرد الشـتاء وقـد زادت أهمـيتـها عـندما
حـــاول مــؤســســـوهــا انـــشــاء عــدد من
ــخـــتــلف اجلـــامــعـــات الــضـــخــمـــة و

دن ا تـتـمـيز به مـن مقـومـات ا تـركـيـا 
احلـديـثـة الـتي تـضم  الـطـبـقـة اإلدارية
ــؤسـسـات احلـكـومــيـة واجلـامـعـات وا
ثل التركي اذا أردت أن تشعر ويـقول ا
بـالنظام والهدوء فعـليك العيش بأنقرة
ذات الـــبــرد اجلــبـــلي والــشـــتــاء الــذي
تـتـخـلـله الـثـلـوج واعـتـدالـهـا الـصـيـفي
اجلـــمـــيـل وبـــطـــبـــيـــعــــتـــهـــا اخلالبـــة
ــتــرامـيــة الــكــبــيـرة ومــتــنــزهـاتــهــا  ا
ميز وان كنت تشعر وعمرانها البهي ا
ديـنة اسطـنبول  فلن يـة احلياة  بـعا
تــشـعـر بـأنــقـرة  إال بـاحلـيــاة الـتـركـيـة
اخلـالصة  ولن تسمع إال الـلغة التركية
كـما لن تشاهد سوى الـدعايات التركية
حـصرا وهـنا يـواجه السـائح أو الزائر
مـشكلـة بالتـواصل مع األتراك بـاللغات
األجـنـبـيـة فـالـلـغـة الـتـركـيـة هي األولى
واألخـيرة في أنـقرة ويـقول الـبعض لو
لم يـكن الضابط التركـي مصطفى كمال
أتـاتورك قد بدأ مـشروعه السياسي من
ديـنة  لـتالشت قيـمتـها في اطار هـذه ا
دن الـكبيـرة والعريـقة األخرى وجـود ا
وعـلى رأسـهـا اسـطـنـبـول ولـقـد مـنحت
ـدينة جـمهوريـة أتاتورك الـروح لهذه ا
الـتي ضـمت  تـمـثـاال شامـخـا ألتـاتورك
ــتـطـيــا حـصـانه ويــحـيـطـه جـنـديـان
مقاتالن وسيدة عاملة ليمثّل اخلطوات
األولى لـتـأسـيس اجلـمـهوريـة الـتـركـية
ية األولى ومن فـي أعقاب احلـرب العـا
ـــ مــيــدان الـــهــيــكل أو بـــعــيــد إلى 
الــتـمــثـال في أولـوص عــنـد أعــلى قـمّـة
ة ألنقرة اجلـبل  تنتـصب القلـعة القـد
ــديــنـة الــعــريق وهـي حتـاكـي تــاريخ ا
حـيث تـنـتـشـر تـمـاثـيل أتـاتـورك في كل
مـكـان وبـطـراز فـني تـشـكـيـلي مـخـتـلف
ـباني كـمـا أن صوره مـاتزال مـثـبتـة با
الـرسـميـة وعنـد قمـة جبل مـهيب وضع
قـــبـــره بــبـــنــاء فـــخم مـع مــتـــحف ألهمّ
مـقتـنيـاته ولبـاني اجلمـهوريـة التـركية
تـقــديـر كـبـيـر لـدى الـتـرك حـيث لـقـبـوه
بـأتــاتـورك أي أبـو األتـراك فـهـو لـديـهم
ـعاصـرة وقد مـثـاال للـقومـيـة التـركيـة ا
اكــتـسب شـهـرته بـطــروحـاته احلـديـثـة
ودعـوته للـتوجه نـحو الـثقافـة الغـربية
وفــصل الــدين عن الــســيــاســة واذا مـا
ركبات انـتقلنا الى مشهـد حركة سير ا
في شــوارع أنـقـرة  فـانـنــا نـرى نـظـامـا
ـــيـــزا حتــــكـــمه االشـــارات مــــروريـــا 
ـروريـة الــضـوئــيـة ولـوحــات الـداللــة ا
االرشــاديــة  والـتــحـذيــريــة والتـشــاهـد
ــرور اال عــنـد ســاعـات رجــال شــرطـة ا
ـسائـيـة لعـاجلة الـذروة الـصبـاحـية وا

االخـــــتــــنـــــاقــــات

ــــــروريــــــة في بــــــعـض  الــــــشـــــوارع ا
وتـقاطعات الـطرق داخل أنقرة فـعندما
يـضيء الـلـون األحـمـر وبـسـرعـة الفـتـة
تـتــوقـفت مـئـات الـسـيـارات الـصـغـيـرة
والـــكـــبــــيـــرة واحلـــافالت الـــطـــويـــلـــة
ـزدحـمة بـركابـهـا  ليـنـتقل بـ طرفي ا
ـارة بــحـركــة تـكـاد الــشـارع عــشـرات ا
تـشـعرك بـأنـها أخـذت من أحـد مشـاهد
ـكـتـظـة بـالـسـكان شـوارع نـيـويـورك  ا
ــركـــبــات والــنــظــام في أنــقــرة هــو وا
ـديــنـة اذ الــعـنــوان احلــقـيــقي لـهــذه ا
يـعـــــــــزوه البـعض الى تـنـامي الواقع
الـثقـافي لدى الـسكـان ودوره االيجابي

في السلوك العام  للناس.
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وقـد أخـذتنـا البـوصـلة الـسـياحـية الى
مـــركــز أنـــقـــرة الــتـــجــاري واحلـــيــوي
الـنــابض بـاحلـيـاة في مـنـطـقـة  كـزالي
الـشـهيـرة حـيـــــــــث تتـداخل الـشوارع
ارة السائرين بال زدحمة با الطويلة ا
تــوقف وهم يــــــــــتـوجــهـون كل مــنـهم
الـى غــايـــتــــــــــه من خـالل الــطـــرقــات
ـــتـــرامــيـــة الـــتي تـــؤدي بـــهم  عـــنــد ا
أبــــــــــواب مـراكــز الـتـســوق الـكــبـيـرة
قـاهي والكازينـوهات كما ـطاعم وا وا
ـيـترو ـديـنـة أكـبـر مـحـطـة  تـتـوسط  ا
األنــفــاق وبـثـالث طـوابق حتت األرض
وبـخدمات متـكاملة  تـلفـــــــــت األنظار
وعبر هذه  احملطة األرضـــــــــية األكبر
كـنك ان تصـــــــــل فـي  عمـوم تركـيـا 
من خـاللها  الى مـعظم مدن  الـعاصمة
انـــقــرة  الـــتي تــتـــمــيـــز بــشـــبــــــــــكــة
ـا مــواصالت مـخـتـلـفـة األنـــــــــــواع 
فـيـها الـتـاكسـيـات التي تـعـمل بالـعداد
وكـذلك وسـيلـة التـنقل بـالتـلفـريك التي
تـعـتـبـر ترفـيـهـــــــــية وعـمـلـيـة  توصل
الــــنـــاس الى أمــــاكن ســـكــــنــــــــــــــاهم
ــدن ــرتــفــعــة عن مــســتــوى بــقــيــة ا ا
رتـفعـات  كما األخـرى في أنقـرة عبـر ا
ـكن لـلسـائح أن يتـنـاغم مع مجـاميع
الــــطـــيـــور الــــتي تـــرفــــرف آمـــنـــة  في
الـساحات العامة واحلـــــــــدائق وقرب
الـنـافـورات  الـراقـصـة الـتــــــي تـعـتـبر
ـائـيـة حتـفــة  بـألـوانـهـا ورقـصــاتـهـا ا
ـتـــــــــنـزّهات ـفـعـمـة وسط خـضـرة ا ا
الــبـــهــيــة الــتي جتـــدهــا في كل مــكــان
دينة ولو حتدثـــــــــنا داخــــــــل هذه ا
ايـامـا طـويـلـة عن أنـقـرة وطــــــــــبـيـعة
احلــيـاة فـيــهـا فـلـن نـصل الى غـايــتـنـا
ــــرجــــــــــوة كــــمــــا  لم نــــتـــمــــكن من ا
الـوصـول الى كل تفـاصـيلـها ولـهــــــذا

نقول للحديث بقية.
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ـنـطقـة  عـنصـرا ايـجـابيـا بـاجتاه ان لـدول ا زيـارات رئـيسي اجلـمـهوريـة والـبـر
تـوطـيـد الـعالقـات من جـهـة  وحـلـحـلـة االزمـات بـ دولـهـا من اجلـهـة االخرى 
صالح في الداخل العراقي إال إن العراق فبـالرغم من تشابك وجهات النظـر وا
نـطـقـة  له من الـتأثـيـر مايـجـعـله قـادرا لطـرح االفـكار يـبـقى دولة مـحـوريـة في ا
ــمــكن أن تــكــون مــقــبــولــة لــو ارادت االطـراف واحلــلــول الـوســطــيــة الــتي من ا

تناقضة واخملتلفة جتنب التصعيد والرهان على مسبب االزمات .  ا
لقـد كان العراق عبر الزمن احلـديث  ركنا اساسيا في اجـتذاب محيطه العربي
ــراهـقـة والـعــبـثـيـة  وفــاعال في صـيـاغــة ادوات الـتـأثـيــر  ولـكن الـســيـاسـات ا
ــمــيــزة عــربــيـــا ودولــيــا  وكــانت ســلــطــات وتـــدخالت احملــيط افــقــدتـه قــدرته ا
ـصـالح من ابـرز مـخـاطـر ـواقع وا ـنـاكـفـات الـسـيـاسـيــة عـلى ا احملـاصـصـة وا
كانية التأثـير على العراق داخلـيا وخارجيا . في ضوء الـتجاذبات السيـاسية وا
في احمليط الـعربي  يصبح العراق اكثر الدول مقبولية في تقريب وجهات النظر
تخاصمة  وب بعضـها وايران  كونه يحتل موقفا وسطيا ب الدول الـعربية ا

 وموقعا استراتيجيا  وان طروحاته التغيظ احدا . 
مـكن ان تكون زيـارة رئيس اجلمـهورية الـسيد برهم صـالح وكذلك رئيس ومن ا
مـجـلس النـواب احلـلبـوسي لـدول اخللـيج الـعربي وايـران قـد تنـاولت الـكثـير من
الـقـضــايـا الـتي تـخص الــعالقـات الـعـراقــيـة اخلـلـيـجــيـة وعـمـلـيــات االسـتـثـمـار
ـشتـركـة  والعالقـات االيـرانيـة العـراقـية  واخلـلـيجـية ـشـاريع االقتـصاديـة ا وا
ـا إن الــعـراق تـربـطه عالقـات وطـيــدة مع اجلـمـهـوريـة االسالمـيـة االيـرانـيـة  و
االيـرانـيـة  فـأنه االوضح في االجـابـة عـلى الـتـسـاؤالت اخلـلـيـجـيـة حـول الـرؤيـة
االيـرانـيــة لـتـلك الـعالقــات  وامـكـانـيـة تـفـكــيك بـعـضـهـا  إذا مــااحـسـنت الـنـيـة
بضـرورات التـواصل . العـراق إذا ماقـدرت الـقوى احلـاكمـة في السـلطـة تأثـيره
ـنـظـومة ـنـطقـة فـأنه حـتـمـا سـيـكـون خالقـا في اجـتـذاب ا احملـوري في عـمـوم ا
احملــيـطـة بـه  وهـذا االمـر يــتـطـلب عــامالن اسـاســيـان  وهـمــا جتـذيـر انــتـمـاءه
الـعــروبي  وعــمـقـه الـوطــني االسالمي االنــســاني  وبـذلـك سـيــكــون فـاعال في

احملطات االخرى .
ــكــنـهــا أن تـكــون مــؤثـرة  إذا لم ــتــشـابك  ال  إن اي دولــة في هــذا الـعــالم ا
حتصن داخلـها وتبني دولة مؤسساتية قوية محكـومة بالقوان احملمية بالسلطة

القوية . 
ذهبي والعـراق مع االسف الشديد تتـجاذبه صراعات السـلطوي وطمـوحات ا
هامها الـوطنية وتزيح ولـو نسبيا والعرقـي  وإذا لم تنهض الـسلطة اجلديـدة 
عوامل االلـتفاف عليهـا من تلك االطراف  فأن كل ادوارها وحتـركاتها تبقى في
الحظ في الـساحة العـراقية  إن حركة سيـاق اجملامالت التي القيـمة لها . إن ا
ـكبلـة لها  اجلماهـير اكثـر اهتمـاما بضـرورات بناء الـدولة  وابعـاد الهوامش ا
من االطراف والـقوى احلاكمة  لـو حتققت حكومـة تستجيب لـطموحات ومطالب

وهواجس الـنـاس  لتـحقق الـفعل الـوطـني احلقـيقي في كـافة
اجملــاالت  وإذا ظـلت هــذه احلـكــومـة وإي حــكـومــة اخـرى
رهـيـنـة للـطـوائف وسـيـاسـات احملاصـصـة  فـانـها يـقـيـنا
سـتــحـمل الـبالد والــنـاس اعـبــاءا مـضـافـة مـن تـراكـمـات
الــوجـع  وســتـبــقـى دولــة الــعــراق مــهــمــشــة بــ الـدول

يستمعون اليها واليأخذون برئيها.. 
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لالنــتــمـاء الــطـائــفي في لــبـنــان تـداعــيـات
كــبـيـرة عـلى حــيـاة فـتـيـات ونــسـاء الـبـلـد
وخـاصـة في مـواضـيع مـصـيـريـة مـثل سن

الزواج.
لـنـقـتـرض أن هنـاك فـتـاة لـبـنانـيـة عـمـرها

أربعة عشر عاما اسمها رانيا.
إن كـون رانيا سنية أو شيعية أو درزية أو
أورثـوذكسية أو كاثولـيكية أو غير ذلك من
انية االنـتماءات الطائـفية ليس مسـألة إ
فـقط في لبنان بـل إن الطائفة الـتي تنتمي
لــهـا حتــدد الــعـمــر الـذي يــسـمـح لـهــا فـيه

بالزواج.
تـسمح كثـير من الطـوائُف الدينـية بتزويج
رانـيا زواجـا قانـونيـا في عمر 14 أو حتى
أقـل من ذلك. إن كـــانت رانـــيـــا ســـنـــيـــة أو
شـيـعيـة فـبإمـكـانهـا الـزواج حتى وهي في

علم: عراقيون يرفعون علم تركيا


