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دعاء يوسف بعدسة: 

تفجير تقسيم... إرهاٌب 
السياسّي معدٌّ لالستثمارِ 

فاطمة كلش: 25 تشرين الثاني يوم الدفاع 
عن اإلرادة الحرة

واليتم،  والقتل،  التهجير،  عانوا  أطفال،  التركي ألجساد  المحتل  اختراق قذائف  والبراءة في  الطفولة  ُتغتال 
في معاناة، تتكرر فصولها، عند أي نزاع في الحرب السورية، التي مّر على قيامها عقد من الزمن، فيما يحل 
اليوم العالمي للطفل عام 2022م، الذي يسدل الستار أمامه، وأمام العالم، والمجتمع الدولي عن مشاهد 

القتل، والتعنيف للطفل، الذي يعيش مرارة الواقع األكثر دموية، والبعيد عن اإلنسانية. 

العدالة  حزُب  يحتاُج 
احلاكم  والتنمية 
يقودُ  إلى حدٍث كبيٍر 
سياسّي  متغّيٍر  إلى 
التي  احملنة  لتجاوزِ 

األتراك  الناخبني  أصوات  ويستقطب  بها  ميرُّ 
فشلت  وقد  القادم،  االنتخابيّ  االمتحان  في 
مساعيه لشنِّ عملية عسكريّة شمال سوريا 
بذريعة األمن القوميّ واصطدمت برفض روسّي 
املسارَ  أّن  مقتنعة  أنقرة  أّن  ويبدو  وأمريكيّ، 
يضمنان  ال  الالجئني  إعادة  وخطة  التصاحلي 
التهديد  جتديدَ  ولكنّ  باالنتخابات،  الفوز 
يكوُن  كبيراً  أمنّياً  حدثاً  بالضرورِة  يتطلُب 

رسالة مساومة إلى موسكو وواشنطن. 

رأت اإلدارية في مؤمتر ستار في الدرباسية، فاطمة كلش، أن اخلامس والعشرين من 
تشرين الثاني يعدّ يوم اليقظة فيما يتعلق باملرأة، حيث كان يوم االنتفاض في وجه 

الظلم.

انطلقت فعاليات معرض السليمانية؛ 
كبيرين  وشعبي  رسمي  بحضور 
والشباب  الثقافة  وزير  وبحضور 
ومحافظ  كردستان  إقليم  بحكومة 
السليمانية، ومدراء عامني ورؤساء غرف 

التجارة وعدد من املثقفني والقرّاء.

آالف  عشرة  املعرض  مساحة  وتبلغ 
متر مربع ومت حجزها بالكامل، وشارك 
محلية  نشر  الدورة 200 دار  هذه  في 
منها  دولة   20 من  وعربية،  وإقليمية 
إيران وتركيا ودول عربية وأوروبية، فضاًل 

عن دور نشر كردية وعراقية كما أكدته 
وكالة أنباء الفرات خبر نشرته.

تشرين   17 من  املعرض  وسيستمر 
الثاني  تشرين   27 ولغاية  الثاني 
على  املعرض  يستقبل  حيث  اجلاري، 
في طاسلوجه  الدولية  املعارض  أرض 
جماهيره من الساعة العاشرة صباحاً 

ولغاية الساعة السابعة مساءً.

وطغت على املعارض عناوين املكتبات 
ومؤسسات النشر الكردية، التي تعتبر 
وقومية  ثقافية  احتفالية  املعرض 

الثقافية  لإلبداعات  العنان  إلطالق 
الكردية.

الدميقراطي  احلزب  منع  ورغم 
شلير  دار  مطبوعات  الكردستاني، 
إقليم  دخول  من  والنشر  للطباعة 
معرض  في  للمشاركة  كردستان 
السليمانية الدولي للكتاب، أال أن دار 
شلير استطاع املشاركة في املعرض، 
من  مجموعة  الدار  يعرض  حيث 
الكتب عن تاريخ وثقافة وثورة روج آفا.

بأنها  السليمانية  مدينة  وتعرف 

العاصمة الثقافية إلقليم كردستان، 
لفعاليتها الفكرية واألدبية وانفتاحها 
االجتماعي والثقافي، وكون العديد من 

وفناني كردستان  وكّتاب  كبار شعراء 
ينحدرون منها.

»دانيار طه« شاب من ذوي االحتياجات 
بأن تصبح  اخلاصة لم يسمح حلالته 
عيشه.  لقمة  كسب  أمام  عائقاً 
يشارك في املهرجانات ويبيع منتجاته 

من خالل أعماله اليدوية.

سكان  من  عاماً،   22 طه،  دانيار 
السليمانية شاب من ذوي االحتياجات 
من  العديد  في  يشارك  اخلاصة. 
التي  مبنتجاته  واملعارض  املهرجانات 
يصنعها يدوياً، ويحاول أن يكسب رزقه 

بهذه الطريقة.

وأصدقاؤه  محيطه  أن  طه  ويؤكد 
رغبة  ولديهم  جيد  بشكٍل  يدعمونه 

في شراء منتجاته.

مشاركته في العديد من 
املهرجانات

لوكالة  السياق  هذا  في  طه  يقول 
ROJNEWS: »أشارك في املهرجانات 
وحتى  اليدوية،  مبنتوجاتي  واملعارض 
اآلن، شاركت في العديد من املهرجانات 
السليمانية،  في  اخملتلفة  والفعاليات 
كما شاركت في املهرجات التي أُقيمت 
في حديقة احلرية، وهواري شار، وفاميلي 

مول وغيرها«.

وأفاد طه أنه درس ملدة سبع سنوات ثم 
ورشة  إلى  وذهب  الدراسة  عن  توقف 
صناعة  وتعّلم  اليدوية  احلرف  لتعلم 

املنتجات هناك.

منتجاته  صناعة  طريقة  طه  يوضح 
في  والقماش  احلجر  »أستخدم  قائالً: 
صنع منتجاتي، بصرف النظر عن صنع 

احلروف، فإنني أصنع النوافير أيضاً، كما 
أصنع ديكورات املنزل باخلشب. والناس 

معجبون بأعمالي ويرغبون بشرائها«.

وفي نهاية حديثه طلب دانيار طه من 

العمل  الذين ال يستطيعون  الشباب 
التعليمية،  اجللسات  إلى  االنضمام 
وتعّلم العمل اليدوي ودعا إلى مساعدة 

هؤالء الشباب.

السليمانية  معرض  فعاليات  الثاني،  17تشرين  المصادف  الخميس  يوم  صباح  انطلقت 
الدولي للكتاب في دورته الرابعة، بمشاركة نحو 20 دولة إقليمية وعربية.

بمشاركة 200 دار للنشر انطالق فعاليات معرض السليمانية الدولي

شاٌب من ذوي االحتياجات الخاصة يكسب رزقه من أعماله اليدوية
 . . . لمي لعا ا لطفل  ا م  يو في 

مغتصبة لطفولة  دموية  صور 
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ثورة 19 تّموز حّطمت 
ع  الحواجز أمام تطلُّ

المثقفة المرأة 

مزارعو عين عيسى: 
تمويل المحصول الشتوي 

يحتاج دعمًا في ظل 
ضعف القدرة لدينا

الشاعر محمد النعيمي: 
"الفرات مصدر اإللهام 

الشعري واألدبي وشريان 
الحياة...!"

بأجواء كرنفالية 
افتتاح مجمع "القلعة" 

الرياضي
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روناهي/ قامشلو-أوضحت املشاركات في 
مهرجان روج آفا للثقافة والفن، بنسخته 
الثامنة أن دور املرأة في املهرجان، كان فّعاالً 
جدَّاً ومهماً، حيث شاركت النساء بعدد 
ال يستهان به باجملاالت كلها، ففسح لها 

مجاالً إلظهار إبداعاتها.

إنَّ املشاركة الهادفة للمرأة، ال تعني فقط 
زيادة عدد النساء في األمور العامة، رغم 
إنها تعني السعي  إنها بداية جيدة، بل 
إلفساح الطريق أمامها؛ لتظهر مواهبها 
دور في معاجلة قضايا  لها  التي  الفنّية، 
إزالة  وتعني  الفن،  طريق  عن  املرأة  تهمُّ 
في  املشاركة  دون  حتول  التي  العوائق، 

املساواة في صنع القرار.

نناقشها  التي  البحثّية،  الدِّراسة  إنَّ 
للتحديات  مقلقًة  صورةً  تقدِّم  اليوم 
اجملال  دخولها  عند  املرأة  تواجهها  التي 
الفنّي، وتقدم لها ما يساعدها في املضي 
قُدًُما، وحتدِّد اجملاالت، التي من شأن بعض 
التغييرات البسيطة فيها، أن حُتِدَث فارقًا 
للميدان  املرأة  دخول  إمكانيةِ  في  هائالً 
يدرك  لذا  والعمل،  احلياة  وجملاالت  الفنّي، 
ُصنَّاع القرار في شمال وشرق سوريا، أنَّ 
الة للمرأة ليس ترفاً  املشاركة الفنية الفعَّ
التي  ُّوز،  ثورة 19 مت ًة بعد  وال هبة، وخاصَّ
أثبتت فيها النساء، أنَّ مشاركتهنَّ جزء 
ال يتجزأ من إرساخ الدميقراطية احلقيقية، 
وباجملاالت  للجميع  واملساواة  والعدالة، 

كافة.

مشاركة املرأة بأعداد ال يُسَتهان بها

والفن  للثقافة  آفا  روج  وبزيارتنا ملهرجان 

بنسخته الثامنة، الذي أُقيَم في مدينة 
فعالياته  في  ضمَّ  والذي  قامشلو، 
العديد من النِّساء، اللواتي اتضح دورهّن 
ومنهنَّ:  واألعمال،  الفنون  مبختلف  فيه 
آناهيتا  والشاعرة  عنتر،  شمس  الكاتبة 
َّاوية القصصية أفني يوسف،  والر سينو، 
واحلواريّة  عبدي،  والشاعرة هيف محمد 

سميرة حج علي.

وبهذا الصدد التقت صحيفتنا بـ »شبال 
اد مثقفي  سعيد يوسف« العضوة في احتِّ
والتي   ،)HRRK( كردستان  آفايي  روج 
املرأة،  مشاركة  أهمية  لنا  أوضحت 
وبّينت  املهرجان،  هذا  في  الفّعال  ودورها 

قائلًة: »لقد كان دور املرأة في هذا املهرجان 
فّعاالً جدَّاً ومهماً، حيث شاركت النساء 
بعدد ال يُستهان به في األنواع املشاركة، 
الكردية،  باللغة  الشعر  كتابة  مثل 
والعربية وكتابة القّصة القصيرة، وإلقاء 
محاضرات، وندوات حواريّة أيضاً باللغتني 
بشكل  الحظنا  وقد  والعربية،  الكردية 
عام، وفي هذا املهرجان خصوصاً، أنَّ املرأة 
بطريقٍة  نفسها  وطّورت  تقدّمت،  قد 
روج  ثورة  سريعٍة ومرموقٍة، وخاّصة بعد 
آفا )ثورة املرأة(، حيث أصبح هنالك مجال 
كبير وواسع، استطاعت املرأة من خالله 

إظهار ما بجوهرها من فن وإبداع، ومواهب 
كانت مكبوتًة في بئٍر مظلٍم للغاية«.

»ال يطير الطير بجناح واحد«

وأضافت شبال: »لقد الحظنا تطوراً في 
مشاركة املرأة، في هذه السنة من افتتاح 
املهرجان والسنوات السابقة، حيث وجدنا 
تقدُّماً أكثر ومشاركة أكثر في هذا العام، 
وكان يوجد هناك أفكار وخطط جديدة، 
النساء  مع  مناقشتها  مت  جديدة  وآراء 
رة، فأصبحت  املشاركات، وبطرق متحضِّ
مجاالت  في  مشاركاتها  في  مثاالً  املرأة 

طريق  ولفتح  أكثر  للرُّقي  كافة،  احلياة 
التي  والصعوبات،  العقبات  أمام  أوسع 
كانت تواجهها املرأة، وتطوير نفسها أكثر 

من أجل بناء مستقبل مشرٍق«.

»شمس  ومن جهتها أعربت لنا الكاتبة 
عنتر« عن مشاركتها، ومشاركة النساء 
»من  وأدلت:  املهرجان،  وفي  اجملتمع،  في 
الذي حصل في شمال  التغيُّر،  الواضح، 
املرأة  حراك  مجال  في  سوريا  وشرق 
الثَّقافي، وكذلك السياسي، فآِخر نشاط 
حضرنا فيه هو املهرجان الثقافي في احتاد 
 ،)HRRK( آفايي كردستان  روج  مثقفي 

حقيقًة كان الوجود الثقافي للمرأة في 
ومثلجاً  ملفتاً  والفعاليات  األمسيات 
والشعر،  القصة،  مجال  في  للصدر 
والدراسات، وفي اجملاالت كافة، وهذا يظهر 
بوجود  منطقة  لكل  احلضاري  الشكل 
النساء؛ ألّن أي مجتمع يعمل فيه الذكور 
وحدهم يكون هذا العمل أعرج وناقصاً، 
وبصيغٍة أخرى أقول ال يطير الطير بجناح 

واحد«.

املرأة أكثر من )نصف اجملتمع(

وزادت شمس: »هذا احلراك النَّسوي األدبي 
الثقافي دليٌل على أنَّ املرأة، قد وعت دورها 
فهي تقوم بأدوارِها بشكٍل متقن، لكن ما 
نزال نتطلَّع أن تكون واعيًة أكثر بالفكر 
الذُّكوري،  الفكر  إلى  تَنجرُّ  وأالَّ  النّسوي، 
عندما تستلم أي سلطة، لكن يجب أن 
تكون واعيًة أيضاً في جعل النِّساء قريبات 
روري جدَّاً  الضَّ ومن  القرار،  من صنع  جدَّاً 
هنَّ،  أن تشارَك النساء في صنع قرار يهمُّ
َّهنَّ فعالً يشكِّلن نصف مجتمعهنّ،  ألن

ويربِّني النُّصف اآلخر«. 

وعلى الرغم من الكمِّ الهائِل للعراقيل، 
أظهرت جتربة املرأة في روج آفا، أنَّ النِّساء 
اجملتمع  شؤون  إدارة  في  قدرتهنَّ  أثبنت 
حيث  كافة،  باجملاالت  سليم  بشكٍل 
يتمتَّعن باملصداقيَّة والشفافيَّة، والكفاءة 
بفضل شعورهنَّ باملسؤوليَّةِ، وِحرصهنَّ 

على النَّزاهةِ والدِّقَةِ.

ويذكر أن املهرجان أقيم حتت شعار »باقون 
في  دم«  قطرة  آلخر  حبر...  قطرة  آلخر 
روج  مثقفي  احتاد  مبركز  قامشلو  مدينة 
الثاني  بتاريخ 11 تشرين  آفاي كردستان 

ويستمر حتى 20 الشهر نفسه.

مذكرة: دعوى 

في الدعوى رقم أساس 3035 لعام 
2022م 

املتكونة بني اجلهة املدعية: فاديا العلي 
بنت محمد  

واجلهة املدعى عليها: حافظ العلي بن 
حمد                     

بدعوى: طلب إثبات زواج ونسب أطفال 
تاريخ اجللسة 2022/11/21م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

 ...............

مذكرة دعوى                            

بالغ رقم /1344/ لعام 2022م

على السيد: إبراهيم جغجوغة بن ديبو  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  غرفة2 من يوم 

االثنني2022/11/21م

للنظر بالدعوى األساس /1608/ املقامة 
عليك من قبل: خالد محمد الصالح

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

 .................

مذكرة تبليغ

في الدعوى رقم األساس /62/ لعام 
2022م

على السيد: أحمد عسكر بن خلف  
احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في متام الساعة /10/ 

صباحاً الواقع في 2022/11/29م 
للنظر في الدعوى املقامة من السيد: 
مصطفى إدريس, بطلب: فسخ عقد 

بيع سيارة.

 وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

 ......................

مذكرة دعوى                       

بالغ رقم /3384/ لعام 2022م

على السيد: أحمد عمر عبد الرحمن

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  غرفة2 من يوم 

االثنني2022/11/21م

للنظر بالدعوى األساس /1980/ املقامة 
عليك من قبل: جمعة أحمد احلاجي

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

 .......................

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /214/ لعام 
2022م

على السيد: أدهم شمشي بني  احلضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في متام الساعة /10/ صباحاً 
الواقع في 2022/11/22م للنظر في 

الدعوى املقامة من السيد: عمر ضبة, 
بطلب: فسخ عقد وتعويض 

 وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

 ................

مذكرة دعوى                            

بالغ رقم /2470/ لعام 2022م

على السيد: بدر الدين خطيب فالحة بن 
مصطفى

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  غرفة2 من يوم 

االثنني2022/11/21م

للنظر بالدعوى األساس /3262/ املقامة 
عليك من قبل: حميد محمد  بن محمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية .

 .....................

مذكرة دعوى                            

بالغ رقم /1599/ لعام 2022م

على السيد: بدر خليف املصطفى  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  غرفة2 من يوم 

االثنني2022/11/21م

للنظر بالدعوى األساس /1844/ املقامة 
عليك من قبل: خلف احملمد اخلميس بن 

أحمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

 .............

مذكرة دعوى                            

بالغ رقم /2502/ لعام 2022م

على السيد: تركي الغاطي بن جدوع  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  غرفة2 من يوم 

االثنني2022/11/21م

للنظر بالدعوى األساس /3332/ املقامة 
عليك من قبل: أحمد صبحي الشيخو

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

 ....................

مذكرة: دعوى 

في الدعوى رقم أساس 3016 لعام 
2022م 

املتكونة بني اجلهة املدعية: ثراءار منازي  

واجلهة املدعى عليها: عبد الباسط 
محمد األحمد                     

بدعوى: تثبيت طالق  تاريخ اجللسة 
2022/11/21م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

 .......................

سند تبليغ حكم 

تبليغ رقم /4874/ لعام 2022م

طالب التبليغ: جميل املواس بن حسني                      

املطلوب تبليغه: نصر الدين احلمود بن 
خلف

الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة مبا 

يلي: /تثبيت بيع سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك احلكم وإن 
لم حتضر ستجرى بحقك اإلجراءات 

القانونية.

 ..................

مذكرة دعوى                            

بالغ رقم /2511/ لعام 2022

على السيد: جهاد اخلابور بن سليمان

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  غرفة2 من يوم 

االثنني2022/11/21م

للنظر بالدعوى األساس /3350/ املقامة 
عليك من قبل: أمين احلاج سعيد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

 ...............................

مذكرة إخطار                    

بالغ رقم /596/ لعام 2022

على السيد: حجي علي محمود

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  غرفة2 من يوم 

االثنني2022/11/21م

للنظر بالدعوى األساس /2328/ املقامة 
عليك من قبل: محمد إبراهيم احملمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

 ........................

مذكرة دعوى                    

بالغ رقم /3378/ لعام 2022م

على السيد: حسام الدين العبيد

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  غرفة2 من يوم 

االثنني2022/11/21م

للنظر بالدعوى األساس /1976/ املقامة 
عليك من قبل: حسني محمد العليوي

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

............................

 سند تبليغ حكم 

تبليغ رقم /4915/ لعام 2022

طالب التبليغ: حسن البرهو بن موسى                      

املطلوب تبليغه: أحمد احلسني بن 
حسني

الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة مبا 

يلي: /تثبيت بيع سيارة /

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك احلكم وإن 
لم حتضر ستجرى بحقك اإلجراءات 

القانونية.

 .........................

مذكرة إخطار 

في الدعوى رقم األساس /6954/ لعام 
2022م

على السيد: حسني املطر احلضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في متام الساعة /10/ صباحاً 
الواقع في 2022/11/27م للنظر في 
الدعوى املقامة من السيدة: انتظار 
خلف اجلاسم, بطلب: تفريق لعلة 

الغياب

 وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

 ...........................

مذكرة دعوى                    

بالغ رقم /3996/ لعام 2022

على السيد: حسني مصطفى  العجر

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  غرفة2 من يوم 

االثنني2022/11/21م

للنظر بالدعوى األساس /2472/ املقامة 
عليك من قبل: محمد أحمد عزو

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

 ..........................

مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس /4403/ لعام 
2022م

على السيد: حمود علي الشاووش 
احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في متام الساعة /10/ 
صباحاً الواقع في 2022/11/27م للنظر 
في الدعوى املقامة من السيد: خليل 

جوان احملمد, بطلب: مبلغ مالي

 وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

 ...........................

مذكرة دعوى                       

بالغ رقم /3987/ لعام 2022

على السيد: خالد العيسى بن ياسني

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  غرفة2 من يوم 

االثنني2022/11/21م

للنظر بالدعوى األساس /2464/ املقامة 
عليك من قبل: حسني الهويدي بن أحمد 

شكري

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

 .........................

مذكرة إخطار                       

بالغ رقم /3371/ لعام 2022م

على السيد: زكريا خليفة بن خليفة

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  غرفة2 من يوم 

االثنني2022/11/21م

للنظر بالدعوى األساس /1742/ املقامة 
عليك من قبل: محمد  اجلبل بن جمعة

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

 ...............................

مذكرة دعوى                  

بالغ رقم /1063/ لعام 2022

على السيد: سركيس برصوميان بن 

زوراب

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  غرفة2 من يوم 

االثنني2022/11/21م

للنظر بالدعوى األساس /5410/ املقامة 
عليك من قبل: إبراهيم بركل بن شيخ 

محمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

 ........................

مذكرة دعوى                    

بالغ رقم /3989/ لعام 2022

على السيد: صالح عبد القادر رحال

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  غرفة2 من يوم 

االثنني2022/11/21م

للنظر بالدعوى األساس /2466/ املقامة 
عليك من قبل: عبد السعيد بن محمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

 .................................

مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس /3087/ لعام 
2022م

على السيد: عبد اهلل العكلة احلضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في متام الساعة /10/ صباحاً 
الواقع في 2022/11/27م للنظر في 
الدعوى املقامة من السيدة: خديجة 

الدعاس, بطلب: تنفيذ هيئة

 وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

.......................

 مذكرة إخطار                            

بالغ رقم /3290/ لعام 2022

على السيد: عبد الوهاب األحمد بن 
عيسى

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  غرفة2 من يوم 

االثنني2022/11/21م

للنظر بالدعوى األساس /1402/ املقامة 
عليك من قبل: محمد علي حسني بن 

علي 

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

 .....................

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /5359/ لعام 
2022م

على السيد: عبد الوهاب العباوي 
احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في متام الساعة /10/ 
صباحاً الواقع في 2022/11/30م للنظر 

في الدعوى املقامة من السيدة: والء 
محمد عليوي, بطلب: تفريق 

 وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

 ............................

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /5786/ لعام 
2022م

على السيد: عيسى احلسن بن حمدان 
احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في متام الساعة /10/ 
صباحاً الواقع في 2022/11/28م للنظر 
في الدعوى املقامة من السيدة: كسار 
أحمد العباس, بطلب: فوات منفعة 

 وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

............................

 سند تبليغ حكم 

تبليغ رقم /4865/ لعام 2022

طالب التبليغ: غازي عيدان العبد                      

املطلوب تبليغه: أحمد محمد خضر                  

الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة مبا 

يلي: /تثبيت بيع سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك احلكم وإن 
لم حتضر ستجرى بحقك اإلجراءات 

القانونية.

 ..................................

مذكرة: دعوى 

في الدعوى رقم أساس 3041لعام 
2022م 

املتكونة بني اجلهة املدعية: غفران 
الغضبان  

واجلهة املدعى عليها: محمد احلامد 
الطه                     

بدعوى: تفريق تاريخ اجللسة 
2022/11/28م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

 ...........................

مذكرة دعوى                            

بالغ رقم /2442/ لعام 2022

على السيد: محمد الدرباس بن عيسى  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  غرفة2 من يوم 

االثنني2022/11/21م

للنظر بالدعوى األساس /2952/ املقامة 
عليك من قبل: شحادة موسى الصطو

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

 ................................

مذكرة دعوى                            

بالغ رقم /3293/ لعام 2022

على السيد: محمد الرزوق  بن أحمد  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  غرفة2 من يوم 

االثنني2022/11/21م

للنظر بالدعوى األساس /1910/ املقامة 
عليك من قبل: محمد العزاوي بن عيد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

 .................................

مذكرة إخطار                     

بالغ رقم /3991/ لعام 2022م

على السيد: محمد حسني احلسن 
احلميدي

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  غرفة2 من يوم 

االثنني2022/11/21م

للنظر بالدعوى األساس /1048/ املقامة 
عليك من قبل: إبراهيم احملمد بن رشيد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

 ...................................

مذكرة دعوى                           

بالغ رقم /3347/ لعام 2022م

على السيد: محمد علي احلاج حسني 
بن سطوف

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  غرفة2 من يوم 

االثنني2022/11/21م

للنظر بالدعوى األساس /1952/ املقامة 
عليك من قبل: عدنان احلاجي حمد بن 

حمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

 .............................

مذكرة دعوى                    

بالغ رقم /639/ لعام 2022م

على السيد: محمد علي علو العلو

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  غرفة2 من يوم 

االثنني2022/11/21م

للنظر بالدعوى األساس /4820/ املقامة 
عليك من قبل: بكار األسعد بن عبد اهلل

بطلب: تثبيت بيع دراجة نارية

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 

بحقك اإلجراءات القانونية.

.............................

 مذكرة دعوى                    

بالغ رقم /3995/ لعام 2022

على السيد: محمود حسن البركة

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  غرفة2 من يوم 

االثنني2022/11/21م

للنظر بالدعوى األساس /2470/ املقامة 
عليك من قبل: أحمد مصطفى احلامش

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

 .............................

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /4879/ لعام 
2022م

على السيد: مرمي العبد اهلل – صالح 
الصالح – زينب العبد اهلل – مجيدة 

العبد اهلل –عفاف العبد اهلل احلضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في متام الساعة /10/ صباحاً 
الواقع في 2022/11/27م للنظر في 

الدعوى املقامة من السيدة: جناح العبد 
اهلل الصالح, بطلب: تصفية تركة 

 وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

 ..........................................

مذكرة دعوى                            

بالغ رقم /3238/ لعام 2022

على السيد: مشعل حسن اجلدوع  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  غرفة2 من يوم 

االثنني2022/11/21م

للنظر بالدعوى األساس /1842/ املقامة 
عليك من قبل: عبد اهلل احلجي بن 

صالح

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

 .....................................

مذكرة دعوى                    

بالغ رقم /3977/ لعام 2022

على السيد: مصطفى أحمد الرويشدي

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  غرفة2 من يوم 

االثنني2022/11/21م

للنظر بالدعوى األساس /2454/ املقامة 
عليك من قبل: علي صالح حسني

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

 ..........................

مذكرة دعوى                    

بالغ رقم /3992/ لعام 2022

على السيد: مصطفى خالد احلسن

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  غرفة2 من يوم 

االثنني2022/11/21م

للنظر بالدعوى األساس /2468/ املقامة 
عليك من قبل: محمد درويش إبراهيم

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

....................................

 مذكرة دعوى                    

بالغ رقم /4001/ لعام 2022

على السيد: معتز باهلل النبي بن محمد 
غسان

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  غرفة2 من يوم 

االثنني2022/11/21م

للنظر بالدعوى األساس /2476/ املقامة 
عليك من قبل: فواز احلسو بن شكري

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

إعالنــــاتاملــــرأة 211

شمس عنتر شبال يوسف

إن قدم نضال املرأة هو بقدم الظلم، الذي 
ميارس بحقها من قمع، واضطهاد، وسلب 
لإلرادة، وتعود جذور هذا الظلم ألكثر من 
لم  احلني  ذلك  ومنذ  عام،  آالف  خمسة 
يظهر مشروع حقيقي قادر على تنظيم 
صفوف املرأة، وتعريفها بحقيقتها، ووضع 

نضالها على السكة الصحيحة.

ولكن مع انطالق ثورة روج آفا، بدأت نضاالت 
املرأة في هذه اجلغرافيا تأخذ طابعاً أكثر 
جدية، وأكثر تنظيماً، كما بات يوم اخلامس 
ذات  الثاني،  والعشرين من شهر تشرين 

معنى حقيقي، بني شعوب املنطقة.

»يجب اقتالع جذور فكرة التبعية 
للرجل«

وشرق  لشمال  اليوم  هذا  أهمية  وحول 
اإلدارية في  التقت صحيفتنا مع  سوريا 
مؤمتر ستار في ناحية الدرباسية، فاطمة 
كلش، حيث قالت: »أن أصل اليوم العاملي 
ملناهضة العنف ضد املرأة، والذي يصادف 
في اخلامس والعشرين من شهر تشرين 
األول، يعود إلى املناضلة ميرابال وأخواتها 
لظلم  االنصياع  رفضن  اللواتي  الثالث، 
من  أكثر  قبل  وذلك  تريخيلو،  الدكتاتور 
تريخيلو  كان  حيث  عام،  آالف  خمسة 
وباضطهادها،  للمرأة  مبعاداته  شهيراً 
األمر الذي لم تتحمله املناضالت الثالث، 
فقررن االنتفاض في وجهه، وعلى أثر هذه 

الثالث،  األخوات  باعتقال  قام  االنتفاضة 
ومن ثم قتلهن، وبعد ذلك قُتل تريخيلو 
وتخلص أهالي تلك اإلمبراطورية من شره، 
وقد صادف مقتله في اخلامس والعشرين 
هذا  اعتماد  مت  لذلك  الثاني،  تشرين  من 
ضد  العنف  ملناهضة  عاملياً؛  يوماً  اليوم 

املرأة«.

املرأة  تتعرض  األزل  منذ  أنه  وأضافت، 
للعنف مبختلف األشكال، سواًء عن طريق 
القتل، أو الضرب، أو السيطرة، ومنذ األزل 
للوصول  وتسعى  بحريتها  املرأة  تطالب 
تثمر  لم  اآلن  حتى  ولكن  احلرية،  لهذه 
هذه النضاالت الشكل املطلوب من حترر 
املرأة، فال تزال املرأة تتعرض للعنف والقتل 
والتعذيب املتعدد األوجه، وهذا يرمي على 
عاتق املرأة ضرورة النضال من أجل تغيير 
الذهنية الذكورية املسيطرة على اجملتمع، 
الرجل  عقل  في  يكون  لن  التغيير  وهذا 
فيجب  املرأة،  عقل  في  حتى  بل  فقط، 
اقتالع جذور فكرة التبعية للرجل، وهذا 
أوجالن  اهلل  عبد  القائد  عليه  أكد  ما 
تغيير  ضرورة  على  شدد  حيث  مراراً، 
أو  الرجل،  لدى  سواء  السائدة،  الذهنية 

حتى املرأة.

انتفاضة روجهالت شرارة النضال

أن  إلى  مشيرةً  حديثها  تابعت  فاطمة 
االنتفاضة، التي اندلعت أيضاً في روجهالت 
كردستان وإيران، كانت شراراتها املرأة وهي 

االنتفاضة  وهذه  أميني،  الشهيدة جينا 
ميكن عدها استكماالً لنضاالت املرأة على 
مر العصور، فبعض خصالت شعر امرأة 
أشعلت ثورة شعبية ضد الظلم، والقمع 
املمارس هناك، ليتأكد مرة أخرى، أن املرأة 
بشيء،  عنه  تقل  وال  الرجل،  كما  ثائرة 
ميارس  الذي  العنف  أن  أخرى  مرة  ويثبت 
ضد املرأة تاريخياً لم يعد مقبوالً، ويجب 
الوقوف في وجهه؛ انطالقاً من ذلك، يجب 
الوصول إلى النساء أينما كنَّ، لتوعيتهن 
يتحولن  كي  املرأة،  بحقيقة  وتعريفهن 
إلى ثائرات يرفضن العنف املوجه ضدهن، 
يتفوهن  ال  النساء  من  العديد  أن  حيث 
يتعرضن  الذي  الظلم  بوجه  كلمة  بأي 
له، وذلك حتت مسمى العادات والتقاليد، 
هؤالء  تفكير  منط  تغيير  يجب  لذلك، 
النسوة، وتعريفهن أن ما يسمى بالعادات 
إلخضاعهن  أدوات  إال  ليست  والتقاليد، 
والسيطرة على عقولهن، ومحاولة حبس 

أنفاسهن. 

ثورة املرأة

التي  الثورة،  إن  بالقول:  أكملت  فاطمة 
منذ  سوريا  وشرق  شمال  في  انطلقت 
أكثر من عقد، أُطلق عليها اسم ثورة املرأة، 
التي  األولى  الثورة، هي  وذلك لكون هذه 
تدافع بشكل جدي عن حقوق املرأة، وقد 
وجه  في  االنتفاض  فرصة  للمرأة  أتاحت 
الظلم املمارس بحقها. وقد جتلى ذلك من 

خالل الشهيدات الرائدات، الالتي ضحني 
مثل  الثورة،  هذه  سبيل  في  بأنفسهن 
الشهيدة آرين ميركان، والشهيدة هفرين 
الشهيدات،  من  اآلالف  وغيرهما  خلف، 
بهن  يُحتذى  قياديات  أصبحن  الالتي 
رأسهم  وعلى  األعداء  ضد  وبنضاالتهن، 
إلى  ومرتزقته،  التركي  االحتالل  دولة 
جانب ذلك، فقد أثبتت املرأة في ظل ثورة 
روج آفا، قدرتها على اخلوض في مجاالت 
احلياة كافة، بدءاً من اجملال السياسي مرورا 
بالدبلوماسي، وصوالً إلى العسكري، في 
للرجل،  مكمالً  املرأة  كانت  اجملاالت  هذه 
ولم تكن تابعة له، أي أن هذه الثورة أثبتت 
أن املرأة إنسان ذو إرادة قوية، وصلبة قادر 

على االنتفاض، وخلق الثورات.

الدرباسية،  في  ستار  مؤمتر  في  اإلدارية 
»فيما  بالقول:  اختتمت  كلش،  فاطمة 
يتعلق بنا نحن نساء شمال وشرق سوريا، 
نعدّ ثورة روج آفا فرصة تاريخية لتصعيد 
نضالنا في وجه الظلم املمارس في حق 
املرأة؛ لذلك علينا أن نستغل هذه الفرصة 
ضاعت  إذا  ألنها  املطلوب،  بالشكل 
يصعب علينا إيجاد فرصة أخرى، وبالتالي 
مر  على  قدمناها  التي  كلها،  النضاالت 

التاريخ ستذهب سدىً«. 

روناهي/ الدرباسية - رأت اإلدارية في مؤتمر ستار في الدرباسية، فاطمة كلش، أن الخامس والعشرين من تشرين 
الثاني يعّد يوم اليقظة فيما يتعلق بالمرأة، حيث كان يوم االنتفاض في وجه الظلم.

ين الثاني يوم الدفاع عن اإلرادة الحرة فاطمة كلش: 25 تشر

ع المرأة المثقفة ثورة 19 تّموز حّطمت الحواجز أمام تطلُّ

خالل  العربية  املنطقة  شهدت 
املاضي جرائم قتل تقشِعرّ  األسبوع 
الضحايا  العادة  جرت  وكما  األبدان،  لها 
بوالية  مليلة  عني  مدينة  ففي  النساء،  هن 
جثة  على  ُعثر  اجلزائر،  شرق  في  البواقي  أم 
طبيبة مختصة في التوليد وأمراض النساء 
في  حامل  وهي  عاماً،   32 العمر  من  تبلغ 
حادّة  آلٍة  بطعنات  مقتولًة  األخير،  الشهر 
وهذه  ورقبتها،  جسمها  من  أنحاًء  ت  مسَّ
األخيرة  تكون  ولن  األولى  ليست  اجلرمية 
املرأة،  حقوق  هضم  على  اعتاد  مجتمٍع  في 
وفي  متعاقبة.  بصورٍة  وقتلها  وتهميشها 
اليوم  وفي  هذه  اجلرائم  لسلسلة  تعاقٍب 
الذكر،  اآلنفة  الطبيبة  مقتل  من  ذاته 
في  وحتديداً  قتل  جرمية  اليمن  في  ارتُكبت 
محافظة مأرب، حيث أقدم شابٌّ ميني على 
17 عاماً،  العمر  من  البالغة  زوجته  تعذيب 
واحلرق،  بالضرب  الثالث  شهرها  في  احلامل 
احلياة،  فارقت  أن  إلى  الكهربائي،  والصعق 
لتتبعها جرمية ثالثة ارتكبت أيضاً في اليوم 
محافظة  في  كويستان  بحي  وكانت  ذاته، 
رجل  أطلق  حيث  كردستان،  بإقليم  أربيل 
النار من سالح نوع  يبلغ من العمر 46 عاماً 
العمر  من  البالغة  زوجته  على  كالشنكوف 
40 عاماً داخل منزلهما، ليقدم بعدها على 
اجلرمية  اآلخر. أما  هو  حياته  منهياً  االنتحار 
الرابعة فليست ببعيدٍة عن سابقتها، فقد 
مبحافظة  وكانت  منها،  يوم  بعد  ارتكبت 
بجروح  فتاة  أصيبت  إذ  السورية،  السويداء 
النار عليها من قبل  في قدمها جراء إطالق 
سيارة،  يستقل  الهوية  مجهول  مسلح 
وذلك أثناء توجهها إلى حي مساكن اخلضر 
املشفى  إلى  نقلها  جرى  حيث  باملدينة، 
بالفرار  الفاعل  الذ  فيما  العالج،  لتلقي 
جلهة مجهولة، واجلرمية اخلامسة كانت في 
ابنة  اغتصاب  على  شاب  أقدم  حيث  مصر 
أشقائها  غياب  مستغالً  القاصر  شقيقته 
عن البيت في حادثٍة حتاكي التدهور األسري، 
اجملتمع  ضرب  الذي  األخالقي،  واالنحطاط 
ومع  أنفسهم..  األهل  بني  األواصر  وفكك 
إحصاء  نستطيع  ال  كنا  وإن  اجلرائم،  هذه 
بشكل  ترتكب  التي  القتل،  جرائم  تعداد  أو 
بالتأكيد  أننا  إال  النساء،  ضد  ممنهج 
من  احلقيقية  األسباب  تشخيص  نستطيع 
الفترة  ازدادت بشكل كبير في  والتي  ورائها 
وإيجاد  وحتليلها  العربية،  باملنطقة  األخيرة 
والشجب،  فالتنديد،  لها.   اجلذرية  احللول 
واالستنكار، التي أعدتنا إطالقها من اجملتمع 
بقدر ما  الدولي، وغيره ال أظنها جتدي نفعاً 
والرجل  املرأة،  توعية  في  األمثل  احلل  يكمن 
من  التي  اجلهود  وتكثيف  سواء،  حد  على 
شأنها تغيير البنية الذكورية املترسخة في 
املرأة عنصراً  ترى  والتي  الشرقية،  اجملتمعات 
ضعيفاً ليس لها حق حتى في احلياة، وكأن 
احملتومات...   من  عليها  واالعتداء  قتلها 
بخصوص  مخيلتي  في  دار  سؤاٍل  من  وكم 
في  ما  يبرد  جواباً  له  أجد  لم  أني  بيد  ذلك، 
نفسي... ملاذا يقتل الرجال النساء؟ لَِم هذا 
التكرار الصاخب في جرائم القتل هذه؟ وما 
زادني حيرةً اصطدام احللول بحواجز القانون 
قتل  جلرائم  املؤدية  العوامل  واجملتمع! فهل 
في  السبب  كانت  مجتمعنا،  في  النساء 
أم  البالية  والتقاليد  العادات  هي  هل  ذلك؟ 
الدين  يطبقونها حتت ستار  التي  اإلجراءات، 
من  والعديد  كلها،  األسئلة  هذه  ماذا؟  أم 
األسئلة األخرى، ال بد من طرحها ومعاجلتها، 
كيف ال، وفي كّل إحدى عشرة دقيقة تتعرّض 
امرأة للقتل على يد الرجال، بدواعي الشرف 
أو ألسباب واهية، ال معنى لها. نعم تعددت 

األسباب والفرضيات وبشاعة اجلرم ذاته.

اجلرائم،  لهذه  األولى  الضحية  املرأة  لتبقى 
وال  مجتمع،  فال  الوحيدة  تكون  لن  ولكنها 
األماكن  اختلفت  مهما  املرأة  دون  من  حياة 
من  وللحد  واإلمكانات،  والظروف  واألزمنة 
مثل اجلرائم، التي ذكرتها بالتسلسل ينتظر 
للوقوف  الصعبة  املهام  من  الكثير  املرأة 
وتهميش،  عنف  من  له  تتعرض  ما  أمام 
واعتداء وقتل، وعلى رأس تلك املهام النضال 
من  لتتمكن  به  القيام  يجب  الذي  الفكري، 
دون  النساء  لوجود  املعادية  الذهنية  تغيير 

أي سبب سوى حب السيطرة والتسلط.

،،

جرائم قتل النساء... 
تعددت األسباب والفرضيات 

وفظاعة الجرم ذاته

هيفيدار 
خالد

مرآة المرأة 
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جوان محمد 

ال اختالف كبير

ويبدو أن البطوالت للعام اجلديد 2023 
العام  بطوالت  عن  كثيراً  تختلف  لن 
احلالي 2022، بحسب املعلومات التي 
حيث  االجتماع،  ضمن  من  وصلتنا 
ستقام كما تقرر بطوالت كرة القدم 
لألشبال والناشئني والرجال والسيدات 
القادمة  البطوالت  إلى  وستضاف 
ستقام  كما  الشباب،  لفئة  بطولة 
بطوالت الشطرجن وكرة الطاولة وألعاب 
القوى، وكرة السلة للرجال والتي لم 
تَُقم في عام 2022 رغم التحضير لها 
من قبل األندية! كما ستقام بطوالت 
للكرة الطائرة للرجال وسيضاف إليها 
بطولة السيدات ضمن بطوالت العام 
2023، وستقام بطولة للتايكواندو بعد 
اجلزيرة  إقليم  فرق  من  كبيرة  مطالب 
بطوالت  وستكون  بإقامتها،  ومنبج 
الفردية  أما  لألندية  اجلماعية  األلعاب 

فستكون بأسماء املنتخبات.

ومن املفترض أن يشارك في البطوالت 
من: إقليم  ومنتخبات  أندية  القادمة 
الفراتـ  إقليم اجلزيرةـ  إقليم عفرينـ  

الرقةـ  الطبقةـ  منبجـ  دير الزور.

إقليم  واملنتخبات  األندية  وستمثل 
الفرات ويتم االعتماد على مقاطعتي 

اجلزيرة   وإقليم  سبي،  وكري  كوباني، 
قامشلو  مقاطعتي  على  واالعتماد 
ميثله  عفرين  وإقليم  واحلسكة، 
الرياضيون املهجرون قسراً من عفرين 
إلى مناطق مقاطعة الشهباء، بينما 
في  الرياضيون  الزور  دير  مدينة  ميثل 
إلى  باإلضافة  املدينة،  من  احملرر  الريف 
الرقة،  مدن:  من  وأندية  منتخبات 

ومنبج، والطبقة.

عوامل النجاح

الواجب  اخلطوات  من  الكثير  هناك 
القيام بها في البطوالت القادمة لعام 
2023 بشكٍل عام، حتى تصل لنسب 
عالية من النجاح، وبكل تأكيد املهمة 
ليست بسهلة، وخاصًة إننا ندرك متاماً 
بأن البطوالت، التي أُقيمت في السابق 
وخاصًة بطوالت عام 2022، قد شهدت 

سوء تنظيمي كبير، وعّمت الفوضى 
خالفات  وحصلت  منها،  الكثير  في 
ومشاكل عديدة وعلى وجه اخلصوص 
في بطوالت كرة القدم، حيث أصدرت 
عقوبات مختلفة بهذا الصدد، عدا أنها 

لم تكون ناجحة بالشكل املطلوب.

عالوةً على أن هناك محاوالت من قبل 
حكومة دمشق، للتشويش على هذه 
عبر  إلفشالها  والسعي  البطوالت، 
التي  الرياضية،  الشخصيات  بعض 
تعمل مع االحتادات العاملة في شمال 
ذلك،  إلى  االنتباه  يجب  سوريا،  وشرق 
االحتادات  هذه  ضمن  من  كل  فليس 
يعمل بنية صافية، ويريد اخلير لرياضة 
حقائق  وهذه  سوريا،  وشرق  شمال 

يدركها املعنيون متاماً.

ال بد من أخذ احلذر، والعمل بجدية على 
اخلروج ببطوالت ناجحة في العام القادم، 
وأولها تخصيص جلنة إعالمية خاصة 
بشكٍل  ونشرها  البطوالت،  لتغطية 
واملعلومات  اإلحصائيات،  مع  يومي 
اإلعالمي  التركيز  فبدون  املطلوبة، 
والتغطية املستمرة للنشاطات، التي 

ستقام لن تصل البطوالت ملرادها.

وقد نوهنا قبل البطوالت للعام 2022، 
ملن  حياة  ال  ولكن  الكالم،  نفس  على 
تُنادي؟ بحيث افتقرت البطوالت ملُنسق 
ينشر  رياضي  احتاد  كل  وبات  إعالمي 
نتائجه، أما النتائج كافة وعبر صفحة 

من املفترض إنها مخصصة لبطوالت 
تُدرَج  شمال وشرق سوريا فقد كانت 
كانت  بعضها  وحتى  جداً  متأخرة 

تنشر في اليوم التالي!.

القضية األهم على اإلطالق هي اللجان 
املنظمة، واللجان الفنية والتحكيمية، 
والتي من املفترض أن تتصف باحليادية، 
للهيئات،  انتماء  لديها  كان  إذا  وحتى 
تشارك  التي  ولالحتادات،  وللجان 
املنتخبات بأسمائها واألندية، يتطلب 
منها تغليب لغة الضمير واملصلحة 
الشخصية،  املصلحة  على  العامة 
القوانني  على  االعتماد  إلى  باإلضافة 
الطريقة  وبهذه  دولياً،  بها  املعمول 
املشاكل،  من  الكثير  نتخطى  سوف 
على  التجاوز  يجوز  وال  واألخطاء، 
وال  بطولة،  لكل  الداخلي  النظام 
يجوز تدّخل أي طرف مهما كان مقامه 
القانون  إرساء  ويتطلب  ومهامه، 
واألنظمة املتفقة عليها قبل البطولة 
حبٍر  مجرد  تكن  وأال  اجلميع،  على 
البطوالت  في  ورق مثلما حصل  على 

السابقة من خالل تزوير أعمار الالعبني 
لكرة  العمرية  الفئات  بطوالت  في 

القدم عام 2022.

التنويه  يُتطلب  أخرى  مهمة  ونقطة 
لها وهي بأن االحتادات الرياضية تشتكي 
لذلك  املتوفرة،  اإلمكانات  قلة  من 
يُتطلب من هيئة الشباب والرياضة في 
شمال وشرق سوريا، مد هذه االحتادات 
نشهد  أن  وأقلها  املطلوبة،  بامليزانية 
وخاصًة  موحدة،  منتخبات  ألبسة 
في البطوالت الفردية، وتأمني وسائط 
نقل مناسبة لالعبات والالعبني، الذين 
خارج  من  القادمة  املنتخبات  ميثلون 
املدن املقامة فيها البطوالت، باإلضافة 
لتوفير مكان مريح للمنامة، إلى جانب 
إبعاد لغة املناطقية في التعامل في 
هذه البطوالت، ألن جناح أي بطولة، لن 
مُيثل شعباً معيناً أو احتاداً رياضياً معيناً، 
واالحتادات  الشعوب  كافة  مُيثل  بل 
وشرق  شمال  في  املتواجدة  الرياضية 

سوريا.

شعبي  بحضور  ـ  / قامشلو  روناهي 
ورياضي غفير افتتح مجمع »القلعة« 
للرياضيني في  أبوابه رسمياً  الرياضي 
عبر  الثاني  تشرين  من  عشر  الثامن 
مباريات كرنفالية وتكرمي مجموعة من 

أبناء الشهداء في مدينة قامشلو.   

 
بعد  الرياضي  »القلعة«  مجمع  ويقع 
حاجز قوى األمن الداخلي قبل مدخل 
قامشلو،  ملدينة  التابعة  هيمو  قرية 
ويضم اجملمع ملعب كرة قدم، وألعاب 
للبلياردو  وجناح  باجملان،  وهي  أطفال 

وألعاب إلكترونية وكافتيريا.

مت  العمل  من  أشهر  ثمانية  وبعد 
افتتاح اجملمع بحضور ممثلني عن أندية 
السورية  واألندية  اجلزيرة  إقليم  من 
والفرق الشعبية وشخصيات رياضية 
وسياسية ومؤسسة عوائل الشهداء 

في مدينة قامشلو.

مراسم االفتتاح بدأت بالوقوف دقيقة 
عزف  مع  الشهداء  أرواح  على  صمت 
املوهوب  للطفل  الكمان  آلة  على 
»مجد أحمد« لنشيد »هي رقيب« بعدها 
أقيمت مباريات كرنفالية جمعت بني 
أشبال اجلهاد وفريق النضال، وسيدات 
قدامى  رياضيني  يضم  وفريق  اجلهاد 
وإدارة نادي اجلهاد الرياضي، ومباراة بني 

رجال فريقي روج آفا وآفدار.

ومت تكرمي مجموعة من أطفال الشهداء 
امللعب  إدارة  رمزية، كما قامت  بهدايا 
ملؤسسة  وتقدير  شكر  دروع  بتقدمي 
وهيئة  قامشلو،  في  الشهداء  عوائل 
اجلزيرة،  إقليم  في  والرياضة  الشباب 
وإدارة نادي اجلهاد الرياضي وإدارة فريقي 
وإدارة  العبني  وكرّمت  وآفدار  آفا  روج 

أشبال فريق النضال بامليداليات.

وقع  على  االفتتاح  حفل  واختتم 
الدبكات الكردية من قبل احلاضرين.

واجلدير ذكره بأن إدارة امللعب تدرس منح 
امللعب باجملان ملباريات دور النصف نهائي 
واملباراة النهائية لبطوالت القرى والتي 
باإلضافة  الترابية،  املالعب  على  تقام 
والنشاطات  الفعاليات  استقبال  إلى 
اخملتلفة لإلدارة الذاتية في إقليم اجلزيرة. 

وزادت أعداد املالعب املغطاة »سداسيات« 
+ »سباعيات« في مناطق شمال وشرق 
لالحتادات  تابعة  منها  البعض  سوريا، 
الرياضية وكانت بالتعاون مع منظمات 
عاملية مثل مالعب الصداقة والنرويج 

اآلخر  والبعض  والرقة،  كوباني  في 
تابعة لألندية مثل امللعب املوجود في 
الرقة العائد لنادي قوى األمن الداخلي، 
تعود  خاصة  مالعب  هناك  أن  كما 
ملكياتها لشخصيات جتارية ورياضية. 

يعّد  الزمن،  أكثر من عقٍد من   فمنذ 
دفعوا  من  هم  السوريون،  األطفال 
احلرب،  هذه  في  الكبرى  الضريبة 
اجتماعية  مضاعفات  الى  أدت  والتي 
النسيج  على  تؤثر  أساسية، 
طويلة،  لفترات  السوري  االجتماعي 
جراء القتل والتهجير والنزوح واليتم، 
واستهدافهم  ذويهم،  فقدانهم  بعد 
األزمة  بسبب  أطراف  عدة  قبل  من 
منذ  واملتداخلة  املعقدة،  السياسية 

عدة سنوات.

وبينما حتتفل دوٌل بيوم الطفل العاملي، 
هناك  به،  لالحتفال  أخرى  وتستعد 
أكثر من مليون طفل في شمال وشرق 
إنسانية  مأساة  يعيشون  سوريا، 
كبرى جراء احلرب، لذلك تعمل العديد 
دعم  على  واملؤسسات  املنظمات  من 
احلرب  انعكاسات  لتخطي  األطفال، 

األطفال  يواجه  حيث  حياتهم،  على 
ظروًفا قاسية؛ بسبب احلرب املستمرة 
منذ عام 2011، والتي أدت إلى انتشار 
فكل  األمنية،  واالضطرابات  الفقر، 
أن  دون  أولئك األطفال يكبر  واحٍد من 
محروم  فهو  الطفولة،  طعم  يتذوق 
والتعليمية  الصحية  اخلدمات  من 
والترفيهية، فضاًل عن األمان، وما فاقم 
االحتالل  دولة  هجمات  سوءاً،  األمر 
التركي ومرتزقته على املناطق املأهولة 
جًوا وبرًا، لتخلف نزوحاً وانهياراً للبنى 
التحتية، وانعدام مقومات احلياة لتكون 
الطفولة في املناطق التي حتتلها تركيا 

منتهكة ومسلوبة للطفولة.

قتل الطفولة بيد االحتالل

لالنتهاكات  إحصائية  آخر  وحسب 
التركي  اجليش  قبل  من  املرتكبة 
وشرق  شمال  مناطق  في  ومرتزقته 
سوريا، والتي أصدرتها منظمة حقوق 
سنة  بداية  منذ  اجلزيرة  في  اإلنسان 
عدد  بلغ   ،2022/8/20 حتى   2022
لقوا  الذين  األطفال،  من  الضحايا 
حتفهم جراء قصف االحتالل التركي 
لهم 16 طفالً، باإلضافة إلى إصابة 37 
على  للتعذيب  وتعرض طفالن  طفالً، 

احلدود السورية التركية.

واحلوادث  التفجير  إحصائيات  أما 
اجلنائية اخلاصة باألطفال في املناطقة 
احملتلة مثل )سري كانيه وكري سبي(، 
ومقتل  أطفال،  ستة  ضحيتها  وقع 

عشرة آخرين في عفرين. 

وحول ذلك التقت صحيفتنا »روناهي« 
العنف  حملاربة  شلير  جلنة  في  اإلدارية 
ضد األطفال، »جوليا خلو« التي حدثتنا 
التي  املناطق،  في  األطفال  وضع  عن 
وشرق  شمال  في  للقصف  تتعرض 
األطفال  نسبة  قدرت  والتي  سوريا، 
املعرضني للقتل، واالغتصاب واخلطف 
»هذه  قائلة:  باملائة،  أربعني  يقارب  مبا 
النسبة تزداد في عفرين، وكري سبي، 
تلك  في  فاألطفال  كانيه،  وسري 
املناطق تقتل، وتتعرض للتعنيف على 
يد االحتالل، حيث ترتكب بحقهم أشد 

اجلرائم«.

وبينت جوليا، أنهم في منظمة شلير 
يعملون على معاجلة القضايا املتعلقة 
أخرى  قضية  أي  أو  والقتل  بالعنف، 
تتعلق باإلساءة لألطفال حيث قالت: 
لتوسيع  نسعى  ذلك،  جانب  »إلى 
مجاالتنا للوصول إلى كل طفل، ألداء 
مع  بالتنسيق  وذلك  نحوهم،  واجبنا 

الكومينات، خللق جيل واٍع«.

اللجنة  هذه  تشكيل  أهمية  وعن 
ومساهمتها في دعم األطفال، أكدت 
جوليا بقولها: »كان من الضروري إنشاء 
يعانيه  ما  نتيجة  وذلك  اللجنة،  هذه 
أغلب األطفال أثناء احلرب والهجمات، 
نعطي  حيث  املنطقة،  طالت  التي 
أحد  فقدوا  الذين  لألطفال،  األهمية 
أزمة  من  يعانون  والذين  أطرافهم، 
التي  التداعيات،  من  وغيرها  نفسية 
هؤالء  حرم  كذلك  احلرب،  خلفتها 
األطفال من حقهم في التعليم جراء 

تدمير املنشآت التعليمية«.

وأشارت إلى أن اللجنة تعالج العديد من 
األطفال من تداعيات احلرب، حيث قالت: 
»يعاني األطفال من مشاكل نفسية 
وجسدية، كذلك ميارس األهل ضغوطاً 
الدعم  نفسية على األطفال، فنقدم 
أنشطة  تقدمي  إلى  باإلضافة  لهم 
تعليمية، وترفيهية للتخفيف عنهم 

من ضغوطات احلرب«.

طفولة مبتورة

بينت جوليا اآلثار التي تخلفها احلرب 
على األطفال، فقالت: »إن احلرب ترمي 
إيذاء  من  األطفال  على  مبخلفاتها 
جسدي ونفسي، فالكثير من األطفال 
أصبحوا يعانون فوبيا األصوات؛ بسبب 
دوي احلرب، الذي صدح في عقولهم دون 

رادع«.

اخملاطر  على  الضوء  جوليا  وسلطت 
املستقبلية، التي تهدد حياة األطفال 
االنتهاكات  من  العديد  هناك  قائلة:« 
الواقعة ضد األطفال، والتي متارس على 
مستوياٍت تشكل جرائم ضد اإلنسانية، 
وجرائم حرب كالتشريد القسري، الذي 

األطفال  من  اآلالف  مئات  حياة  جعل 
في خطر دائم، حيث تعرضوا على مدى 
اإلنسانية،  الظروف  ألقسى  سنوات 
العملية  تعثر  استمرار  مع  خاصة 
الدولية  اجلهود  وفشل  السياسية، 
إليجاد حل سياسي شامل، ألن احللول 
التورط  الى  أدت  املباشرة  العسكرية 
بانتهاكات جسيمة بحق األطفال في 
سوريا، من األطراف املتنازعة، مع تفاوت 
النسب من جماعٍة ألخرى، واملؤشرات 
من  وخاصة  األزمة،  الستمرار  احلالية 
أو  يعرفوا  لم   ،2011 عام  بعد  ولد 
يشاهدوا سوى احلرب والنزاعات وأخبار 
املوت، والدمار، ومازالوا يعيشون اخلوف 
بالعنف  مرفقة  جديدة  نزاعات  من 
تخلفها  التي  واملتفجرات،  واأللغام 
احلرب، أو املفخخات املتفجرة احملمولة 
باملركبات، لتنفيذ أعمال انتقامية في 
العديد من أرجاء البالد، وخاصة احملتلة 
منها في الشمال السوري، والتي باتت 
بيئة خصبة للفكر املتطرف واجلماعات 

املسلحة الراديكالية«.

وقد بينت جوليا، أن الطفولة في واقع 
أن  ونوهت  مبتورة،  طفولة  هي  احلرب 
جلنة شلير تقوم بعملها على أكمل 
تخطي  في  األطفال  ملساعدة  وجه 
باإلضافة  منها،  يعانون  التي  األزمات، 
إلى أنها تساعد األطفال املرضى، ومن 
مادية  مببالغ  لعمليات  بحاجة  هم 

حسب قدرة اللجنة.

وقالت أيضاً: »إن املناطق احملتلة خطرة 
لألطفال، وقد يتعرضون للعنف واألذى، 
واالستغالل  والتجنيد  واالختطاف 
املبكر  والزواج  القسري،  والعمل 

واالستغالل اجلنسي.

انعدام املسؤولية الدولية

انتقدت جوليا انعدام املساءلة الدولية، 
والتي أدت إلى تضاعف اجلرائم املرتكبة 
»انعدام  بقولها:  التركي  لالحتالل 
ارتكبه  ما  كل  إزاء  الدولية  املساءلة 
جرائم  من  التركية  الدولة  وترتكبه 
الدولي  القانون  في  موصوفة  دولية 
واألسى  الطفل،  بحق  وخاصة  العام، 
الذي يأتي من تراكم النتائج الكارثية، 
الدولة  ترتكبه  ما  جراء  تترتب  التي 
التركية من جرائم دولية بحق األطفال«.

وعن املشاريع التي يعملون عليها من 

ولتقدمي  للطفل،  العاملي  اليوم  أجل 
»نقوم  جوليا:  قالت  لألطفال،  الدعم 
التي  واألنشطة  املشاريع  من  بعدد 
نسعى من خاللها لتقدمي حياة أفضل 
بعض  إنشاء  أهمها  ومن  لألطفال، 
األنشطة في احلسكة، ومخيم سري 
كانيه، ومن أجل اليوم العاملي للطفل 
أفيستا  حديقة  في  حفلة  سنقيم 
في قامشلو، باإلضافة حلفالت صغيرة 
في مراكز شلير، في الشهباء وديريك 
واحلسكة«، مشيرةً إلى أنهم يعملون 
ضمن  توعوية  أنشطة  تفعيل  على 
الكومينات لألطفال، تتضمن كيفية 
أنفسهم في مواجهة حاالت  حماية 
اخلطف، والقتل، التي أصبحت منتشرة 

في هذه الفترة.  

وناشدت جوليا اجملتمع الدولي أن يقف 
عند مسؤولياته األممية، ويكسر طوق 
حسابات  حواجز  ويتجاوز  الصمت، 
املصالح بني الدول وخاصة تركيا، ويضع 
السوري  الشعب  ملعاناة  حاسماً  حداً 
وشرق  شمال  وشعوب  عام  بشكل 
سوريا بشكل خاص، وتابعت بالقول:« 
أال يقف مكتوف  الدولي  على اجملتمع 
مناطقنا،  في  يحدث  ما  حيال  األيدي 
وذلك بإنهاء العدوان التركي، واحتالله 
العدوان  ألن  سوريا،  وشرق  شمال  في 
واالحتالل جرميتان دوليتان، جلبتا اجلرائم 
لكل  كان  وقد  الطفولة،  بحق  كلها 
ذلك نتائج كارثية على األرض بشكل 
مركب ومستمر، وخاصة فيما يتعلق 
ويُخطفون  يُقتلون  الذين  باألطفال، 
عن  فضالً  يومي،  بشكل  ويُشردون 
العيش  حق  منهم  األحياء  حرمان 
ومرافقة  متييز  بدون  والتعلم  بأمان 

الوالدين بحرية«.

في  اإلدارية  نوهت  ختام حديثها  وفي 
جلنة شلير حملاربة العنف ضد األطفال، 
األهالي  »على  بقولها:  خلو«  »جوليا 
جتاه  بواجبنا  للقيام  معنا  التعاون 
ومحاربة  حقوقهم  حلماية  األطفال، 
العنف، الذي يتعرضون له، وخلق بيئة 
إلى  مالئمة جلميع أطفالنا، باإلضافة 
تفعيل أنشطة تعليمية تسهم في 
أجيال املستقبل، فاألهل هم  تنشئة 
وهم  أطفالهم،  مع  التماساً  األكثر 
للتخلص  مساعدتهم  على  القادرون 
من احلاالت النفسية، التي قد تصيبهم 

جراء احلرب«.

 في مدينة الرقة بين هيئة الشباب والرياضة في شمال وشرق سوريا 
ً
 اجتماعا

ً
ُعِقد مؤخرا

وضع  بهدف  الرياضية  واالتحادات  والرياضية  الشبابية  واللجان  الهيئات  عن  وممثلين 
روزنامة للبطوالت الرياضية للعام 2023، ولكن شاهدنا حدوث الكثير من األخطاء في 

؟.
ً
بطوالت 2022، فهل ستتكرر نفسها مجددا

والذي  للطفولة،  العالمي  اليوم  يصادف  الثاني،  تشرين  شهر  من  العشرين  وفي  عام  كل  يوسف-  دعاء  قامشلو/ 
يكون يوما لحماية الطفل، والحد من الجرائم المرتكبة بحقه، لكن األمر مختلف في الواقع، الذي يعيشه األطفال في 
 للطفولة في القتل والتشريد، والتهجير، واليتم وحرمان تعليم، في انتهاك 

ً
 سافرا

ً
مناطق الصراع، التي تشهد تعديا

واضح للقانون الدولي.

في يومهم العالمي ... الطفولة مسلوبة ومنتهكة األخطاء؟ نفس  في  سنقع  هل   2023 بطوالت  روزنامة 

الرياضي »القلعة«  مجمع  افتتاح  كرنفالية  بأجواء 

إفراز  عملية  الكلى  تُنظم 
في  توازنه  وحفظ  البوتاسيوم 
وجود  عند  املفرط  اإلفراز  ويحدث  اجلسم، 
يُسمى  ما  وهو  البوتاسيوم،  من  فائض 

بفرط بوتاسيوم الدم.
داخل  أهمية  األكثر  امللح  هو  البوتاسيوم 
اجلسم  في  كميته  من   %98 إن  إذ  اخلاليا، 
موجودة   %2 وفقط  اخلاليا،  داخل  موجودة 
 195-  136 السليم  وتركيزه  البالزما،  في 

ملليغرام/ لتر.
يتم  الغذاء  في  البوتاسيوم  من   %90
امتصاصه في اجلهاز الهضمي وحتديًدا في 
تركيز  احلفاظ على  ويتم  الدقيقة،  األمعاء 
خالل  من  البالزما  في  الدقيق  البوتاسيوم 
نقلها من خالل إدخال البوتاسيوم الفائض 
طريق  عن  داخلها  إلى  اخلاليا  خارج  من 

هرمون اإلنسولني.
زادت  إذا  الدم  بوتاسيوم  فرط  تعريف  يتم 
نسبة تركيزه في الدم عن 195 ملليغرام/ 

لتر.

أعراض فرط بوتاسيوم الدم
ـ وجع في البطن.

ـ إسهال.
ـ اضطراب في ضربات القلب.

ـ وجع في الصدر.
ـ غثيان واستفراغ.

أسباب وعوامل خطر فرط بوتاسيوم الدم

1ـ أسباب فرط بوتاسيوم الدم:
ـ انحالل الدم املفرط.

ـ ذوبان األورام خالل العالج الكيميائي.
ـ تفكك العضالت في أعقاب تلقي ضربة 

شديدة.
ـ نقص اإلنسولني في مرض السكري.

ـ زيادة حموضة الدم.
ـ اإلفراط في تناول البوتاسيوم.

ـ خلل في إفراز البوتاسيوم عن طريق الكلى 
بسبب فقدان حجمها، أو انسداد املسالك 
البولية، أو إصابة أنابيب أو كبيبات الكلية.

2ـ عوامل اخلطر
يتأثر توازن البوتاسيوم بعوامل مختلفة:

مثل:  الهرمونات،  إفراز  اضطراب  ـ 
من  املُفرز  وكاتيكوالمني  اإلنسولني، 
الغدة  من  واأللدوسترون  الكظرية،  الغدة 

الكظرية.
ـ وجود عدم توازن بني احلامضية والقاعدية 

في اجلسم.
ـ مشكالت في الكلى.

ـ بعض األدوية اخلاصة بارتفاع ضغط الدم، 
وتسكني األلم.

مضاعفات فرط بوتاسيوم الدم
ـ الفشل الكلوي.

ـ اضطراب نبضات القلب.
ـ الشلل.

ـ الضعف العام.
عالج فرط بوتاسيوم الدم

االرتفاع  عند  الطارئة:  احلاالت  عالج  1ـ 
اجلسم  في  البوتاسيوم  تركيز  في  الكبير 
سبيل  وفي  الفوري،  العالج  يتوجب 
االضطرابات في  اخلاليا من  أغشية  حماية 
إعطاء  يتم  واألعصاب  العضالت  عمل 
احلقن  من خالل  للمريض  فورًا  الكالسيوم 

في الوريد.
األقل  احلاالت  في  املتبعة  الوسائل  2ـ 
البوتاسيوم  خطورة: تشمل وسائل إدخال 
ومادة قاعدية، مثل:  اإلنسولني،  اخلاليا  إلى 

محلول كربونات الصوديوم في الوريد.
وجود  عدم  حاالت  في  الكلى:  غسيل  3ـ 
أو  الدم،  بوتاسيوم  لفرط  فّعال  عالج 
عندما يكون هناك انخفاض كبير في إفراز 
البوتاسيوم عن طريق الكلى، هناك حاجة 
البوتاسيوم  تركيز  خلفض  الكلى  لغسيل 

بسرعة وفعالية.
الوقاية من فرط بوتاسيوم الدم

1ـ اخلضوع حلمية غذائية محددة.
2. مراقبة مستوى البوتاسيوم بالدم دوريًا 

عند استخدام أدوية تُسبب ارتفاعه.

،،

فرط بوتاسيوم الدم

د: مريم 
أحمد

طبيب روناهي



 النسخة الورقية العدد:   1121   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1459  النسخة الورقية العدد:   1121   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1459 

السنة الحادية عشرة - العدد 1121
األحد  20 تشرين الثاني 2022

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

السنة الحادية عشرة - العدد 1121
األحد  20 تشرين الثاني 2022 ثقــافة 49أخبـــــار

وأضاف »حنا« في حديث ملنصة اجملهر، 
بأن األمر ال يستحق كل هذا التهويل 
سوريا  قوات  بأن  مؤكداً  اإلعالمي، 
وستبقى  تزال  وال  كانت  الدميقراطية 
كل  ملواجهة  االستعداد  أهبة  على 
الهجمات  ضمنها  احملُدقة  األخطار 
التركية التي تدعم اإلرهاب، مشيراً إلى 
أن »قوات سوريا الدميقراطية« ملتزمة 

بأداء مهامها ولن نتردد في الدفاع عن 
شعبنا مهما كلف الثمن.

يُفِسح  لن  الدولي  التحالف  أن  وتابع، 
اجملال للسيطرة على املزيد من األراضي 
السورية التي ستغدو مرتعاً لإلرهاب 
مبختلف  اإلرهابية  والتنظيمات 
يجري في مدن مثل  مسمياتها كما 

تل  سبي/  وكري  كانيه  سري  عفرين 
أبيض.

وذكر إنه من املهم أن يتم النظر بواقع 
االعتبار  واألخذ بعني  املذكورة  املناطق 
للمشهد  النصرة”  “جبهة  تصدّر 
امليداني فيها مما يحتم علينا التحرك 
فوراً والقضاء على اخلطر املتجدد فوراً.

اقتراب  مع  تزامناً  قامشلوـ  روناهي/ 
ضد  العنف  ملناهضة  العاملي  اليوم 
اخلامس  في  يصادف  والذي  املرأة، 
اجلاري،  الثاني  تشرين  من  والعشرين 
أعلن احتاد اإلعالم احلر عن إقامة معرض 
للصور الفوتوغرافية اخلاصة باملرأة في 

قامشلو.

الرئيسة  علي«  »مالفا  وكشفت 
املشتركة الحتاد اإلعالم احلر لصحيفتنا 
بأن املعرض سُيقام في قامشلو، ولكن 

لم يتم حتديد املكان والزمان بعد.

بعد  ما  سيقام  املعرض  بأن  وأكدت 
تاريخ 20 الشهر اجلاري. وأفادت: »نحن 
اآلن بصدد جمع الصور حتى يتم فرزها، 

وتكون مالئمة للمواضيع التي تخص 
املرأة من كافة اجلوانب«.

وسيتضمن املعرض كما ذكرته مالفا 
سواء  املرأة  واقع  متس  مختلفة  صور 
كان العنف ضد املرأة بكافة أشكاله، أو 
النشاطات التي تقوم بها املرأة بكافة 
بناء  في  الفّعال  ودورها  احلياة،  نواحي 

اجملتمع.

وأردفت »مالفا«: »خالل اليومني القادمني 
للمعرض  احملدد  املكان  عن  َسُنعِلن 
من  مشاركة  صور  هناك  وسيكون 
كافة مناطق روج آفا من كوباني والرقة 
وكركي  وديريك  وقامشلو  الزور  ودير 

لكي«. 

مركز األخبارـ نصب خيمة في مدينة كريفيلد األملانية، ضد 
احلظر املفروض على حزب العمال الكردستاني، ومت فيها فضح 

جرائم احلرب التي ترتكبها دولة االحتالل التركي.

وتتواصل حملة التواقيع في مدينة كريفيلد األملانية، بهدف 
إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة »التنظيمات 
اإلرهابية«، التابعة لالحتاد األوروبي، كما مت نصب خيمة من قبل 
نيوماركت، من أجل  اوغور شاكار، في سوق  مبادرة الشهيد 

احلملة.

ومتت مناقشة أهمية حملة التواقيع ومت جمع التوقيعات في 
الفعالية.

كما ومت توزيع املنشورات بهدف فضح كل ما يتعلق بهجمات 
دولة االحتالل التركي باألسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع 
املشروع – ميديا، وحرقها جلنودها، واالنفجار الذي حصل في 
ساحة تقسيم في اسطنبول، التي هي مخطط من فاشية 

حزب العدالة والتنمية وحزب احلركة القومية.

التي  املسيرة  في  للمشاركة  الفعالية،  في  دعوة  توجيه  ومت 
ستقام في دوسلدورف بأملانيا يوم 25 تشرين الثاني، في يوم 

الدعم ومكافحة العنف ضد املرأة.

عملية  بشن  إيران  هددت  األخبارـ  مركز 
وحتديداً  العراق  شمال  في  برية  عسكرية 
كردستان  إقليم  داخل  حدودية  مناطق  في 
ملالحقة معارضني لنظام طهران، في حال لم 

“تلتزم” اجلارة العراق بنزع سالحهم.

ونقل تقرير لوكالة اسوشيتد برس عن العديد 
إن  قولهم،  والكُرد  العراقيني  املسؤولني  من 
قائد فيلق القدس اإليراني إسماعيل قاآني، 
هدد بعملية عسكرية برية في شمال البالد، 
إذا لم يقم اجليش العراقي بتحصني احلدود 
املشتركة بني البلدين ضد جماعات املعارضة 

الكردية.

العراقية  للسلطات  التحذير  إيران  وأعطت 
مبا فيها إقليم كردستان من ِقبل قاآني الذي 
وصل إلى العاصمة بغداد االثنني الفائت، في 

زيارة غير ُمعلنة.
سيكون  تنفيذه،  مت  حال  في  الهجوم،  وهذا 
إيران  بينما تشهد  العراق،  غير مسبوق في 
تداعيات االحتجاجات الشعبية منذ أكثر من 
الكردية  الفتاة  شهرين على خلفّية مقتل 
طهران،  في  الشرطة  يد  على  أميني  جينا 
والتي تراها طهران »مؤامرة أجنبية« دون تقدمي 

أدلة.
فيها  يهدد  التي  األولى  املرة  هي  وهذه 
بعد  برية  بعملية  علناً  إيرانيون  مسؤولون 

شهور من التوترات عبر احلدود ويطلبون من 
العراق نزع سالح جماعات املعارضة النشطة 

داخل أراضيه، وفقاً للوكالة الغربية.
عملية  من  أيام  بعد  التهديد  هذا  ويأتي 
صاروخية نفذتها إيران ضد قواعد للمعارضة 
ثالثة  فيها  وقُتِل  هولير  مبحافظة  كويا  في 

على األقل األسبوع الفائت.
وطالب قاآني من العراق إما نزع سالح قواعد 
تلك اجلماعات وحتصني احلدود املليئة بالثغرات 
إنها  أو  التسلل،  ملنع  العراقية  القوات  مع 
ستشن حملة عسكرية مع القوات البرية 

وتواصل قصف قواعد املعارضة.

مركز األخبارـ كشفت واشنطن عن سبب 
الروسية  اللقاء بني استخباراتها ونظيرتها 
االتصاالت  منسق  قاله،  ما  وفق  أنقرة،  في 
القومي  األمن  مجلس  في  االستراتيجية 

األميركي، جون كيربي.
كيربي قال اجلمعة 2022/11/18، إن االجتماع 
بني وكالة اخملابرات األميركية )CIA( وجهاز 
على  اخملابرات اخلارجية الروسية )SVR( ركّز 
إبقاء قنوات االتصال مفتوحة بني البلدين من 

أجل تفادي احلسابات اخلاطئة، وفق تعبيره.
وأردف قائالً »نريد إبقاء قنوات االتصال مفتوحة 
مع روسيا وخصوصاً في هذا الوقت، لتفادي أي 
حسابات خاطئة من الناحية االستراتيجية، 
بني روسيا والواليات املتحدة، وروسيا والغرب«.

وفي هذا السياق، أشار كيربي إلى أن اللقاءات 

املركزية  االستخبارات  مدير  بني  السابقة 
اخملابرات  جهاز  ورئيس  بيرنز،  بيل  األميركية 
ناريشكني، وبني  الروسية، سيرغي  اخلارجية 
ونظيره  أوسنت  لويد  األميركي،  الدفاع  وزير 
الروسي، سيرغي شويغو، وبني رئيس هيئة 
ميلي،  مارك  األميركي،  املشتركة  األركان 
ونظيره الروسي، فاليري غيراسيموف، تصب 

في هذا اإلطار.
ووصف كيربي التهديدات الروسّية املتكررة 
»غير  بأنها  النووية  األسلحة  باستخدام 
مسؤولة، ومن أجل هذا تولي الواليات املتحدة 
أهمية كبيرة إلبقاء قنوات االتصال مفتوحة«.

وقبل بضع أيام، اجتمع مدير وكالة اخملابرات 
بنظيره  بيرنز  وليام  األميركية،  املركزية 

الروسي في أنقرة.

ونقلت وكالة )رويترز( عن املسؤول أميركي أن 
»بيرنز موجود في أنقرة لنقل رسالة إلى نظيره 
في اخملابرات الروسية بشأن عواقب استخدام 

روسيا لألسلحة النووية«.
عدم  شريطة  حتدّث  الذي  املسؤول  وقال 
يجري  ال  »بيرنز  إن  هويته،  عن  الكشف 
تسوية  يبحث  وال  نوع،  أي  من  مفاوضات 
أنه »سيبحث  للحرب في أوكرانيا«. مضيفاً 

قضية األميركيني احملتجزين في روسيا«.
وأضاف: »كنا منفتحني جداً بشأن حقيقة أّن 
روسيا بخصوص  للتواصل مع  قنوات  لدينا 
إدارة اخملاطر، وال سيما اخملاطر النووية واخملاطر 
على االستقرار االستراتيجي، وكجزء من هذا 
اجلهد، فإن بيل بيرنز موجود اليوم في أنقرة 

للقاء نظيره في اخملابرات الروسية«.

يبدأ شاعرنا »محمد النعيمي« حديثه 
بالقول عن الطفولة والبدايات اجلميلة: 
»عشت طفولتي في منطقة شمال 
أبيض/  تل  مدينة  في  وحتديداً  الرقة 
العروس(،  عني  )قرية  سبي  كري 
عمري  كان  عيسى  عني  ومنطقة 
جيداً  أتذكر  سنوات،  ثماني  حينذاك 
واهتمامه  جدي  زرعها  التي  النخلة، 
حب  لدي  ولد  ما  وزراعتها؛  باألشجار 
التي ال  الطفولة  الطبيعة، ومشاهد 
نبعة  كثيراً  فيَّ  وأثرت  ذاكرتي،  تفارق 
عني العروس، ونهر الفرات، ما جعلها 

حاضرةً في أبياتي الشعرية دائماً«. 

شمال  مناطق  في  البيئة  إلى  ونظراً 
نال  الفرات  نهر  أن  جند  سوريا  وشرق 
األلوان  في  احلضور  من  كبيراً  نصيباً 
لهذا  شاعرنا،  لدى  املعروفة  األدبية 

يعلل سبب ارتباط األدباء والشعراء في 
املنطقة بشريان احلياة، الذي يشكله 
اليه،  يُنسبون  لذلك  الفرات  نهر 
عبر  »الفراتيني«  لقب  عليهم  ويطلق 
يومنا،  إلى  زالوا  وال  السابقة،  األجيال 
بلياليه  الفرات  وجمال  رقة  وينعكس 
تولُد  شجن؛  مصدر  إلى  وفصوله 
شاعرنا  تذكر  جياشة،  ومشاعر  حباً 
بذكريات الشباب واحلب الصادق الذي 
بقصائده...ويقول في  لطاملا عبر عنه 

إحداها: 

»أحبنك يا ليلي يا بو األحزان 
ألنك تذكرني بطيف الغوالي

أني كل ما أريد أحط رأسي 

وأرجع وأنام 

متر ذكراك ... يا لذكراهم 

ما فاركت خيالي 

كل النوارس هاجرت 

بالشتا والليل 

ويا ليل ميرني قاعد وأتاني

سفرتك قلي بعد شتطول...

ويا طول الوكت قهر ورماني«

لدى  ومساحة  قيمة  الفرات  احتل 
يقتصر  لم  أن حضوره  شعرائنا، كما 
على مرحلة زمنية معينة، ولم يقتصر 
تناوله بشكل مباشر أيضا، فقد حمل 
رمزية عالية، وجاء كتعبير عن القيمة 
اجلمالية والعذوبة، وأحياناً سلك مجرى 
الرمزية واجملاز ليكون صاحباً في أوقات 
الضيق وندمياَ في موجات السعادة، وقد 
ورد ذكره على ألسنة كثير من الشعراء 
احدى  في  النعيمي  الشاعر  يقول 

قصائده باللهجة احمللية:

»الرقة أطيب بلد بيها العزيز هواي 
يا ربي وبعزتك تقبل أنا شكواي

شكواي لباري العرش ليل ونهاري

ولسجد لرب اخللق تا شوف هالغالي

غالي وعزيز وشهم وكلك عذوبة 

عذوبة نهر صافي يتمتع بأسلوبه«

في  النعيمي  محمد  الشاعر  يرى 
يعني  ال  فهو  كثيرة،  »الفرات« معاني 

له حيزاً مكانياً أكثر مما هو نهر موغل 
في املاضي، بِِقدَِمهِ، وموغل في احلاضر 
حتدث  التي  الدامية  األحداث  بسبب 
على جانبيه، وموغل في املستقبل إذ 
إنه في مروياتنا الدينية نهر من أنهار 

اجلنة«.

بالقول:  النعيمي  الشاعر  ويختم 
الفرات  في  املزدحم  الزمني  »احلضور 
كنهر يصبح احليز املكاني ماثالً للعيان، 
والقلب في األحوال كلها، ولكن تزيده 
أكثر  بروزاً  املعاصرة  الدامية  األحداث 
»كفراتي«  ذاتك  حضور  إن  حيث  حدة، 
ذاكرتك كما  أو في  أمامك  دائًما  مَتْثُُل 
لغُتك...  أو  شكُلك،  أو  اسُمك،  مَيْثُُل 
أن  دائماً  الفرات  يستطيع  ذلك  وعلى 
يكون وطناً لك تستغني به عن أي وطن 

آخر.

لوزارة  الرسمية  الصفحة  أعلنت 
السياحة واآلثار املصرية عبر صفحتها 
التواصل  مواقع  على  الرسمية 
جديد،  أثري  كشف  عن  االجتماعي 
اكتشاف  مت  فقد  »مذهل«،  بالـ  وصف 
معبد  مبنطقة  أثري  صخري  نفق 

تابوزيريس ماجنا غرب اإلسكندرية.

املكتشف  عن  اخلبر  تفاصيل  وفي   
األثرية  البعثة  جنحت  فقد  اجلديد، 
املصرية الدومينيكانية التابعة جلامعة 
الدكتورة  برئاسة  دومينجو  سان 
بعثة مشتركة،  وهي  مارتينز،  كاثلني 
في  منحوت  نفق  عن  الكشف  في 
متر   13 حوالي  عمق  على  الصخر 
أعمال  أثناء  وذلك  األرض،  حتت سطح 
معبد  مبنطقة  للبعثة  األثري  احلفر 

»تابوزيريس ماجنا« غرب اإلسكندرية.
وفي تصريح أدلى به الدكتور مصطفى 
األعلى  للمجلس  العام  األمني  وزيري 
االكتشاف  تفاصيل  بعض  عن  لآلثار، 
يبلغ  النفق  أن  إلى  وزيري  أشار  األخير، 
طوله حوالي 13،5م، وارتفاعه ما يقرب 
املترين، كما مت العثور بالقرب من املعبد 
االلبستر،  من  مصنوعني  رأسني  على 
العصر  من  لشخص  إحداهما 
البطلمي، واآلخر من املرجح أنه متثال 

ألبو الهول.

رئيسة  مارتينز  كاثلني  الدكتورة  أما 
جانبها  من  أوضحت  فقد  البعثة 
أن  إلى  تشير  املبدئية  الدراسات  أن 
املعماري للنفق املكتشف  التصميم 
»نفق  لتصميم  كبيرة  بصورة  يشبه 
يوبيلينوس« باليونان، ولكنه أطول منه، 
مضيفة في حديثها، ان النفق »إعجاز 
أوردته الصفحة  هندسي«، حسب ما 
واآلثار  السياحة  لوزارة  الرسمية 
املصرية في موقع التواصل االجتماعي 

»فيس بوك«.
وأضافت »كاثلني« أنه أثناء أعمال احلفائر 
واملسح األثري للنفق، مت الكشف عن 
البحر  مياه  غارق حتت  النفق  من  جزء 
املتوسط كما مت العثور على عدد من 
حتت  اخلزفية  واجلرار  الفخارية،  األواني 
الرواسب الطينية، باإلضافة إلى كتلة 
اجليري،  احلجر  من  احلجم  مستطيلة 
وباستكمال أعمال احلفائر، فقد أثبتت 
العديد من الشواهد األثرية أنه يوجد 
تابوزيريس  »معبد  أساسات  من  جزء 

ماجنا« مغمورة حتت املاء.

البعثة  رئيسة  به  أفادت  ما  وحسب 
من معلومات، فإنه يتم العمل حاليا 
للكشف عنه حيث أنه وفًقا للمصادر 

املصري  الساحل  العلمية فقد ضرب 
ما ال يقل عن 23 زلزااًل بني عامي 320 
م و1303 م؛ ما أدى إلى انهيار جزء من 
حتت  ماجنا« وغرقه  »تابوزيريس  معبد 

األمواج.

العثور على لقى أثرية هامة

احلفائر  مواسم  خالل  البعثة  وكانت 
على  العثور  من  متكنت  السابقة، 
العديد من القطع األثرية الهامة منها 
وأسماء  صوراً،  حتمل  معدنية  عمالت 
األكبر،  واإلسكندر  كليوباترا،  امللكة 

الرأس،  مقطوعة  التماثيل  من  وعدداً 
ومتاثيل لـ إيزيس، باإلضافة إلى نقوش 
األشكال  مختلفة  نصفية  ومتاثيل 

واألحجام.

متتد  أنفاق  شبكة  اكتشفت  كما 
البحر  إلى  ماريوت  كينج  بحيرة  من 
املتوسط، و16دفنة داخل مقابر منحوتة 
استخدامها  شاع  والتي  الصخر  في 
والروماني،  اليوناني  العصرين  في 
باإلضافة إلى عدد من املومياوات والتي 
خالل  التحنيط  عملية  سمات  تبرز 

العصرين اليوناني والروماني.

وكاالت

 
ً
ردا حنا،  آرام  الديمقراطية،  سوريا  قوات  باسم  الرسمي  المتحدث  قال  األخبار–  مركز 

على إنذار القنصلية األمريكية في أربيل عن عمٍل عسكري تركي ُمحتمل في سوريا 
والعراق في األيام المقبلة، إنه ليس هناك ما يشير لتغييرات ميدانية على األرض، كما 

.
ً
تبدو كل المعطيات مشابهة لتلك التي أفشلت مساعي تركيا مسبقا

عين عيسى/ حسام اسماعيلـ  أثرت الطبيعة التراثية، التي عاشها الشاعر الفراتي محمد النعيمي على أدواته اإللقائية 
لتنعكس على ألوانه الشعرية، التي تتصف بالشاعرية المرهفة، والرقة التي ال نضير لها، وخلقت في ذاته مساحات 

واسعة لتأمل واستحضار الخيال، الذي يساير عناصر الطبيعة الفراتية بسمائها وشجرها، وسهلها ونهرها.

آرام حنا:  قسد كانت وال تزال وستبقى على أهبة االستعداد 
لمواجهة الهجمات التركية

اتحاد اإلعالم الحر يحضر إلقامة معرض للصور الفوتوغرافية خاص بالمرأة

يفيلد:  كر
نصب خيمة اعتصام ضد 

الحظر وجرائم الحرب

ية في العراق يّة بّر إيران ُتهدد بشن عملية عسكر

أميركا توضح سبب لقاء استخباراتها بنظيرتها 
الروسّية في تركيا

الشاعر محمد النعيمي: 

يان الحياة...!« »الفرات مصدر اإللهام الشعري واألدبي وشر

يس ماجنا في مصر ير ية »مذهلة« بمنطقة معبد تابوز اكتشافات أثر

القرن  ثمانينات  نهاية  في 
إحدى  في  ننقب  كنا  العشرين 
أنَّ  حدث  السوري،  الشرق  محافظات 
عثرت  األجنبية  البعثة  مدير  معاونة 
فقال  أثرية،  أنها  اعتقدت  لقية  على 
تقديرنا  في  أخطأنا  أننا  البعثة  مدير 
إلمكاناتها األثرية والفنية، في بالدنا مثل 
هذا اخلطأ حدث وال حرج، فللتفرقة بني 
ما هو أصلي وما هو مزيف هناك خطوات 
وطرق البد من االعتماد عليها في مقدمة 
هذه اخلطوات املعاينة البصرية املبدئية، 
حاجة  عن  تغني  قد  املعاينة  هذه  ومثل 
اخملبرية  التحاليل  إلى  اللجوء  في  اآلثاري 
فاملعاينة  العلمية،  التقنيات  إلى  أو 
عن  مبعلومات  اآلثار  عالم  تزود  البصرية 
التي  والتغيرات  وحالته،  األثر  نوعية 
على  التعرف  في  وتساعد  عليه،  طرأت 
عيوب  على  وحتى  األثر  صناعة  تقنية 

إنتاجه، ونوع الزخرفة. 

أو  تذهيب  أو  تكفيت  هناك  يكون  وقد 
تطعيم وكذلك اللون وحالته والسطح، 
واخلبرة الناجتة عن ممارسة أعمال التنقيب 
األثري عامالً مهماً في املعاينة البصرية، 
النسب  متييز  على  قادرة  اخلبيرة  فالعني 
الرسم  أو  الزخرفة  أو  الصناعة  وأخطاء 
الفرشاة،  استخدام  أو طريقة  وأسلوبه، 
أن يكون  به  املتخصص مفترض  واآلثاري 
ملماً بالتاريخ وعلى دراية جيدة بالنقوش 
التاريخية  للفترة  األثرية  والفنون 
قد  واملزيفون  عنها،  الكشف  املطلوب 
بلون  بتغطيتها  األثرية  القطعة  يزيفون 
آخر وبالتالي يتغير شكلها، وفي املعادن 
لها وزن معروف ومميز وعالي مثل الرصاص 

واجلرانيت والبازلت. 

من املعلوم ان كل أثر ينتمي إلى مدرسة 
ومالمحها  سماتها  لها  معينة  فنية 
التأكد  من  أيضاً  والبد  شيء  كل  في 
ودراسة  اخلارجي،  السطح  ملمس  من 
النقوش إن وجدت فهي تساعد على متييز 
األثر األصلي من املزيف، يلي هذه املراحل 
باستخدام  العلمي  الفحص  مرحلة 
تتميز  التي  الفيزيائية،  األجهزة 
اخلارجي  السطح  فحص  على  بقدرتها 
ومعرفة  والتراثي  الفني  للعمل  لألثر 
واإللكتروني  البصري  اجملهر  مثل  قدمه، 
والراديودرافي. وجهاز أشعة  واإلشعاعي 
حتت احلمراء أو فوق البنفسجية وغيرها، 
االستدالل  ميكن  فحوصها  نتائج  ومن 
وتفاعالت  املادة  تغير  معلومات  على 
مرحلة  آخر  أن  نشير  وهنا  التقادم، 
الفحوص للتأكد من أصالة اللقية األثرية 
بواسطة  التأريخ  طريقة  هي  وأصالتها 
املواد  باستخدام  املشع/14/  الكربون 
وطريقة  واحليوانية،  النباتية  العضوية 
تأريخ  في  املستخدم  احلراري  الوميض 
وعد  البوتري... الفخار، بطريقة حساب 
الفخار  استمده  الذي  اإلشعاع  كم 
ألن  وذلك  التراب،  حتت  وجوده  تاريخ  من 
صناعتها  عند  الفخارية  املادة  تعريض 
قد  تكون  مئوية  /1200/ درجة  لدرجة 
فقدت كل  اإلشعاع الذي استمدته عبر 
فإن  لذلك  الصفر؛  نقطة  حتى  العصور 
من  يبدأ  الفخارية  القطعة  تأريخ  بداية 
بداية وجودها حتت التربة في األرض حتى 
كشفها أثناء أعمال التنقيب األثري في 

املوقع. 

يقوم  من  أن  إلى  اإلشارة  من  البد  أخيراً 
بفحص املواد األثرية ملعرفة مدى أثريتها 
وأصالتها ال بد أن يكون متخصصاً علم 
اآلثار، وأن يكون منقباً وممارساً ملهنته في 
وأن يكون عارفاً  لبلده،  اآلثار  جميع فروع 
األثرية  والصناعات  املواد  بتكنولوجيا 

القدمية.
،،

التأكد من أن القطعة 
األثرية أصيلة أم مزورة؟

محمد عزو

نافذة على التاريخ
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رامان آزاد 

أنقرة بحاجة لتفجير 

هل حتتاُج حكومُة العدالة والتنمية تفجيراً في 
هذا التوقيِت وما هو التفجيرُ املثاليّ الذي يلّبي 
حاجتها؟ اإلجابة تكمنُ بأسلوِب تعاطي املراجِع 
السياسّيُة التركّيُة مع التفجيِر الذي وقع في 
مبدينة  تقسيم  مبنطقة  االستقالِل  شارع 
 ،2022/11/13 األحد  ظهر  بعد  إسطنبول، 
آخرين،   81 وإصابة  أشخاص،   6 ملقتل  وأدى 
بأسلوٍب جتعله مثالّياً، ووفق مقتضياِت احلاجة 
واتهمت  احلكومُة،  تريدها  التي  واملقاساِت 
مباشرةً طرفاً كرديّاً وقالت إنَّ املنفذَ قادٌم من 

سوريا!

بدايًة، هناك عشراُت املواقِع العسكريّةِ جليش 
االحتالل التركيّ في سوريا ميكن استهدافها، 
وال يستدعي األمر عناَء السفِر إلى إسطنبول 
بني  سياحّية  منطقة  في  التفجير  لتنفيذ 
فرصَة  التركّية  احلكومَة  ليمنَح  املدنيني، 
أّن  والفرُق  واالنتخابيّ،  السياسيّ  االستثمارِ 
في  وأما  مقاوم،  عمل  عفرين  في  التفجيرَ 
إسقاَط  تريد  وأنقرة  إرهابيّ،  فهو  إسطنبول 
عن  تقول  فهي  باملطلق،  املقاومة  توصيِف 
عفرين التي متّ تهجير أهلها أنها »محررة«. وهذا 

سبٌب أساسيّ حلاجة أنقرة للتفجير!

تريد  وما  التركيّ،  العمقَ  متثُل  وإسطنبول 
ال  التركيّ  لألمِن  التهديدَ  أنَّ  قوله،  احلكومة 
البالدِ،  عمقَ  يطاُل  بل  احلدودِ،  على  يتوقُف 
ويتطلُب السيناريو أن يُذكر فيه عفرين وكوباني 
أّن  التركّية  السلطات  قالت  وبذلك  ومنبج، 
منفذةَ التفجير تلّقِت التعليماِت من كوباني 
وجاءت من عفرين، ولفقت حكاية التدريبات...

إلخ 

مواصفاُت التفجير املثاليّ بالنسبة ألنقرة:

املكان: أكثرُ املواقع ازدحاماً في إسطنبول، وهو 
موقٌع سياحيّ، يلفُت انتباهَ حكوماِت العالم، 
له  عسكريّ  أو  أمنيّ  موقٍع  استهداُف  فيما 
توصيف  شرط  يتحقق  وبذلك  أخرى،  داللٌة 
أسلوُب  ذلك  ويؤكد  »إرهابيّ«،  بأنّه  التفجير 

التنفيذِ عبر التفجير. 

والتحضيِر  األعصاِب  شدِّ  مرحلُة  التوقيت: 
تريده  وما  والرئاسّية،  البرملانّيةِ  لالنتخاباِت 
احلكومة احلالية أن تظهر أنّها الضامن الوحيد 

لألمِن في البالد، وإال ستعمُّ الفوضى. 

املنفذ: يجب أن يكوَن كرديّاً أو محسوباً على 
جهٍة كرديّة، وحتديداً حزب العمال الكردستانيّ، 
منفذُ  يكوَن  أن  التركّية  احلكومُة  تقبُل  وال 
الهجوِم تركّياً ناقماً على سياستها، وال عنصراً 
من »داعش«، أو »النصرة« وال أيّ جهٍة أخرى. بل 
من عفرين  قادماً من سوريا وحتديداً  أن يكوَن 
التي حتتلها تركيا. لتبررَ سياستها في املنطقة 

احملتلة. 

في  تسريبه  مت  صوتياً  تسجيالً  أّن  يُذكر 
التركّية  اخلارجية  بوازرة  2014/3/27 الجتماٍع 
وقال فيه هاكان فيدان رئيس االستخبارات إنّه 
ميكنُ إرسال أربعة أشخاص إلى سوريا لقصِف 
القيام  أو  صواريخ  بثمانية  التركّية  األراضي 
شاه  سليمان  ضريح  ضد  استفزازي  بعمٍل 

ليكون ذريعَة التدخل العسكريّ في سوريا.

منبج وكوباني في عني العاصفة

املرأة التي أُلقي القبض عليها »أحالم البشير« 
األمنية  السلطات  زعمت  والتي  سنة(   23(
التركّية أنّها منفذة التفجير، قيل إنّها قادمة 
من عفرين احملتلة، والعنيُ التركّيُة على كوباني، 
املسّير  بالطيران  مراراً  استهدافها  متّ  التي 
واملدفعّية، والقصة في كوباني مختلفة متاماً، 
ولذلك قالت السلطات التركّية إنَّ التقديراِت 
األولّيَة تشيرُ إلى أنَّ التعليماِت بتنفيِذ التفجير 

صدرت من مدينة كوباني.

وفق الراوية التركّية فإنّهم يعتقدون أنَّ »منفذَ« 
التفجير عبر من منطقةِ عفرين التي حتتلها 
بكاملها  وهي  سنوات،  خمس  منذ  تركيا 
ضحية العدوان واالحتالل التركيّ، وبذلك أرادت 
أنقرة عبر فبركة القصة قلَب احلقيقة، لتجعَل 
عفرين منطلقاً لهجوٍم يستهدُف إسطنبول 

البعيدة جداً عنها! ويصبُح اجلالدُ ضحيًة!

جاءت  حساسّيًة  املعلوماِت  أكثر  أّن  الالفت 
بصيغةِ »االعتقاد«، وحتى ما سّمته السلطاُت 
بصيغٍة  جاء  فقد  معلومات  أنّه  األمنية 
تلك  وكل  اإلنشائّيةِ،  بغايةِ  وبكالٍم  مبهمٍة، 
املعلوماِت الفضفاضةِ مت ربطها بعقدٍة واحدٍة 
بانتمائها  اعترفت  املعتقلَة  املرأة  أّن  مفادها 
إلى »حزب العمال«. وبالنسبة ألنقرة فإّن مجردَ 
ذكِر االنتماِء للحزِب يجعُل اخلبر صحيحاً حتى 
لو كان كله قصًة ملفقًة! فاملطلوُب صياغُة 
خبِر تفجيٍر مثالي يخدُم األجندِة السياسّية 

التركّية.

بفرض أّن الراوية الرسمّية ثبتت صحتها، فهي 
دليٌل قطعيّ على حجِم الثغرات األمنّية في 
من  التفجير  منفذة  مكّنت  عديدة  مواضع 
لكن  الهدف،  إلى  لتصل  بسهولة  التحرك 
الرواية الرسمّية ناقضت نفسها، فالسلطاُت 
شخٍص  على  القبض  ميكنها  التي  األمنّية 
أمن  ضماِن  عن  عاجزة  ساعات  خالل  خطيٍر 
موقٍع سياحيّ مهم، ذلك ألّن مهمة السلطات 
األمنّية ال تنحصر مبالحقة األشخاص اخلطرين 
اجلرائم، بل الصحيح  تنفيذ  واعتقالهم بعد 

منع وقوعها.

حديث وزير الداخلية التركيّ سليمان صويلو 
دبرت  خليٍة  أفراد  بني  اتصاالت  رصد  عن 
التفجير اقترب من ضفةِ اخلياِل واألفالم، وثّمة 
نقطة بقيت معلقة في حديثه، متى رُصدت 
املكاملات؟ ملاذا تُرصد؟ فإذا كانِت املعتقلة »أحالم 
البشير« قد دخلِت البالدِ بطرِق التهريبِ وفق 
الرواية احلكومّية، فال ميكنُ للسلطاِت األمنّية 
رصد مكاملتها ألنّها شخصيٌة مجهولٌة، وهذا 
تتم  أشخاٍص محددين  وجودَ  يفترُض  اإلجراُء 
مراقبتهم بسببِ شبهاٍت في سلوكهم، وأما 
رواية أّن »أحالم« كانت بصدد الهرب إلى اليونان، 
فيناقضها املشهدُ الذي تداوله اإلعالُم التركّي 
ال  الهدوِء،  بغايةِ  منزٍل  في  املتهمة  العتقال 
ويفترُض  التفجير،  منفذةُ  بأنّها  أبداً  يوحي 
أو حتى قتِل  باملقاومةِ،  يترددَ  »اإلرهابيّ« لن  أّن 
نفسه. كما مت إقحام عائلة كرديّة الجئة من 
في  وُِجدت  »أحالم«  إّن  قالوا  بالقصة  عفرين 

منزلهم. 

وألّن الرواية الرسمّية متناقضة وغير مقنعة، 
عمدِت السلطاُت األمنّيُة التركّية إلى استدراِك 
لترقيعها،  جديدة  تفاصيل  وإضافة  النقص 
وزادت تناقضها، من قبيل إلقاِء القبِض على 
األخوين  تركيا، وعلى  من األشخاِص في  عددٍ 
إقحام اسم مدينة  أحمد وعمار جركس، ثم 
منبج بالقصة. ويوم اجلمعة قال وزير الداخلية 
»فك  التركيّ، سليمان صويلو إنّهم يواصلون 
تشفير« الهيكل الكامل الذي يقُف وراء هجوم 

شارع االستقالل، وأشار إلى أّن أمرَ التنفيذ »جاء 
من منبج أيضاً«.

الهجوم  قصَة  يشبه  سيناريو  يُعادُ  بذلك 
أمنيّ في مرسني في 2022/9/26  على مركز 
وقالت السلطات األمنّية حينها: إنَّ مسلحتني 
كرديتني فتحتا النارَ على عناصر األمن، وأنّهما 
قدمتا بطائرٍة شراعّيٍة من منبج وطارتا لنحو 

13 ساعة، شراعّية )منطاد(.

أردوغان نأى بنفسه

للحديث  مناسبة  أيّ  عادةً  أردوغان  يدخر  ال 
وكان  كرديّ،  طرٍف  بأيّ  املسألة  تتعلق  عندما 
بطُل  وهو  شّك.  محل  املقتضب  تصريحه 
في  كما  واإلخراِج  احلبكةِ  متقنةِ  الرواياِت 
فصول محاولة االنقالب في 2016/7/15، فيما 
بكلِّ  جداً  فاشلة  كانت  األخيرةُ  املسرحيُة 
تصريح  اخلبيِر. وفي  للمسةِ  وتفتقر  املعايير، 
»رائحة رعب« وهذا تفصيٌل  إلى  أشار  ضبابيّ 

مهٌم جداً! وليس ذلك من عادته أبداً.

هو  صويلو  سليمان  التركيّ  الداخلية  وزيرَ 
واألكثر  السوريّ  بامللف  صلًة  األكثر  املسؤوُل 
املسرحية  هذه  بطَل  كان  للمناطِق،  زيارةً 
الراعي،  بلدة  إلى  زيارة  في  كان  والذي  اخلرقاء، 
وبعدها افتتح مشروع 600 منزل في إدلب، ثم 

ظهر في إسطنبول ليقوم بدوره.

املقربني  إزاحة  أو  باالنقالب  معروٌف  أردوغان 
اللعبِة  قواعد  ويتقنُ  استهالكهم،  بعد  له 
السياسّي  بالقرارِ  لالنفرادِ  السياسّيةِ 
واحلكوميّ، وصحيٌح أنّه لم يقبل في مرحلٍة 
سابقة استقالة صويلو في 2020/4/12، ألّن 
تُنهي  ال  املنصب  من  االعتياديّة  االستقالة 
استبعادُ  ميكنُ  وال  السياسيّ.  مستقبله 
االحتمال األقل بأّن يسفر ذلك عن »فركة أذن« 

لصويلو وترويضه ليكون أكثر طواعّية!

الراوية الرسمّية، ينفتُح على احتماالٍت  زيُف 
اجملتمع  تضليُل  أقلها  وتفصيلّية،  إضافّيٍة 
املؤسسِة  ضلوَع  تستبعد  وال  العام،  والرأي 
األمنّية باحلادث، لتكون مقدمة لعمٍل سياسّي 
ورمبا عسكريّ، وهذا أخطر بكثير، ألنّها كانت 
أضحت  وبذلك  العشرات،  دماء  حساب  على 
املؤسسة األمنّية عبئاً على الناس! والتوصيف 

هنا يتجاوز الفشل بكثير ويصل حدَّ اخليانة.

أجندة انتخابّية

تتناقض السياسة التركّية ومواقف مسؤوليها 
مع اقتراب االختبار االنتخابيّ، وأردوغان مستعدٌ 
للبقاء في  ثمن  أيّ  ودفع  السيناريوهات  لكّل 
حتقيقها  مطلوٌب  أهداِف  وجملة  الرئاسة، 
عبر رسالة الدم. لتكون احملصلة قيادة الناخب 

التركيّ إلى صناديق االقتراع!

وأما اختيارُ إسطنبول، فألنها اخلزّاُن االنتخابّي 
الضخم، بواقع يتجاوز 10 ماليني ناخب، وهي 
االنتخابات  في  أردوغان  هزمت  التي  املدينة 
تثبيت   َّ ومت األولى  باجلولة   2019 عام  البلدية 
اخلسارة في جولةِ اإلعادِة، واملطلوُب االنتقاُم من 
املدينةِ التي لم تصوّت ملرشحِ العدالة والتنمية 
بن علي يلدرمي. كما أنَّ عمدةَ إسطنبول أكرم 
االنتخاباِت  في  محتمٌل  منافٌس  أوغلو  إمام 
الرئاسّيةِ، وسبق التفجير طلُب االدعاِء العام 
من  إلزاحته  أوغلو  إمام  محاكمة  التركيّ 

السباق االنتخابيّ. 

 2019/3/31 في  البلديّة  االنتخاباُت  كشفِت 

عن تراجٍع حادٍ للحزِب احلاكِم وخسر أكبر املدِن 
وإنطاليا(  وإزمير  وأنقرة  )إسطنبول  التركّية 
السنوات  طيلة  شعبيته  بترميم  وفشل 
املاضية، وبحسب استطالعات الرأي، لن يكون 
استطالع  ففي  أردوغان،  على  سهالً  األمر 
يونيليم  التركيّ  الرأي  أبحاث  معهد  أجراه 
أنّهم  املشاركني  من   %58 ذكر   ،Yöneylem
»في أيّ حال من األحوال« لن يصوتوا ألردوغان.

من  أشهر  سبعة  قبل  احلالي  التفجير  وجاء 
االنتخابات املقررة في 2023/6/18، وأثار مخاوف 
أمنّية لدى األتراك من جديد وأعاد إلى األذهان 
ـ 2016 عندما وقعت  صور أحداث عامي 2015ـ 
سلسلة تفجيرات في تركيا أودت بحياة 826 

شخصاً خالل 146 يوماً. 

خالل عام 2015 وقعت في تركيا عدة تفجيرات 
في مواقع مختلفة بعضها كان مجازر مثل 
االنتخابات  مرحلتي  سبقت  وسروج  أنقرة 

البرملانّية.

في  البرملانّية  االنتخاباِت  نتائج  أسفرت  فقد 
2015/6/7 عن مفاجأة فّجرها حزُب الشعوِب 
الدميقراطيّ بتحقيق نسبة 13%، فيما تراجعت 
دوراً  فلعب  والتنمية،  العدالة  حزب  شعبّية 
لُتعادَ  ائتالفّية،  حكومة  لتشكيِل  معطالً 
احلزب  وسعى   ،2015/11/1 في  االنتخاباُت 
احلاكم الستثمار التفجيراِت ووضع الناخبني 
حاله: إما  ولسان  افتراضيّ  خيارٍ  أمام  األتراك 
احلزب  عمد  أخرى  وبعبارة  الفوضى!  أو  نحن 
احلاكم إلى تزوير بيئة االنتخاب بخلق وضٍع من 
التوتِر اخلوف، ودفع الناس إلى صناديق االقتراع 
األقصى!  للحد  هواجسهم  حتريض   َّ مت وقد 
وخالل جوالت االنتخاب املاضية لم يُبِد أردوغان 
خوفاً من الصناديق، بل هي لعبته املفضلة، 
السلطة  في  وجوده  أّن  للعالم  يؤكد  وبذلك 

يستندُ إلى الدميقراطّية. 

األجندة  مباشرةً  يخدم  فالتفجير  وبذلك 
الشعوب  حزب  الستهداف  االنتخابّية 
الدميقراطيّ، فاحلزب احلاكم هو املستفيدُ من 
في  كبيٍر  اختراٍق  إيجادُ  واملطلوُب  التفجير! 
الناخبني  واستمالة  الشعوب،  حزِب  حاضنةِ 

وبخاصٍة الكرد.

تناقض التعاطي مع الكُرد

مساران متناقضان جداً يعمل عليهما حزب 
العدالة والتنمية إزاء التعاطي مع الكرد، وهو 
األوساط  في  سياسّياً  انقساماً  يعكس  ما 
يتصل  فيما  الهدف  وحدة  رغم  التركّية، 
باالنتخابات، وهو محاولة إقصاء أصوات الكرد 
من املعادلة االنتخابّية، ومسعى للحيلولةِ من 

أن تذهب لصالح املعارضة. 

املسار األول ميكن توصيفه بأنّه قوميّ راديكالّي 
ينبع من كراهية الكرد ويتعلقُ مبحاولةِ إيجادِ 
شمال  جديدٍة  عسكريٍّة  لعملّيٍة  الظروِف 

سوريا، وكان تفجير إسطنبول، رسالة متعددة 
وواشنطن  موسكو  إلى  وكانت  املستويات، 
أن  »يجب  العملية ومضمونها  رفضتا  اللتني 
نقوم بعمٍل عسكريّ جديد ألن أمننا القومّي 
صويلو  وتصريح  حتديداً.  كوباني  من  مهدد 

برفِض التعزيةِ األمريكّية يؤكدُ هذا املعنى.

املسار الثاني تضّمن العمَل على محوري أدرنة 
وإميرالي، فقد زار وزير العدل التركيّ باكير بوزداغ 
صالح  والتقى  أدرنة  سجن   2022/11/2 في 
الدين دمييرتاش، فيما كشفت زعيمة حزب اخلير 
ميرال أكشينار عن زيارة إلميرالي واللقاء مع عبد 
اهلل أوجالن، وهذا املسارُ البراغماتيّ يستندُ إلى 
عبرٍة مستخلصٍة من االنتخابات البلدية في 
2019/3/31، يوم صّوت الكرد لصالح املعارضة، 
فقلبت أصواتهم املعادالت، واستطالعات الرأي 

تشير إلى زيادة شعبيته اليوم.

احلركة  زعيم  باهجلي  دولت  أّن  املفارقة 
خالل   2022/11/8 الثالثاء  أعلن  القومية 
كلمته أمام نوابه، أنّه يؤيد التواصل مع حزب 
الشعوب الدميقراطيّ، والذي لطاملا وُِصف بأنّه 
اجلناح السياسيّ حلزب العمال! وأقرّ باهجلي 
الدستوريّ،  التعديل  احلزب حول  بالنقاش مع 
رغم أنّه أعلى صوت يدعو إلغالقه فقال: »إنّها 
خطوة طبيعّية للتفاوض مع حزب الشعوب 

الدميقراطيّ للعمِل على الدستور«. 

معركة إعالمّية

على غير العادة، تولى املسؤولون األتراك وحتديداً 
سليمان صويلو مهمَة احلديث عن التفجير، 
فيما نأى أردوغان يوم أمس بنفسه عن اتهاِم أّي 
جهة كرديّة، وهذا مؤشر توزيع األدوار، ألّن صويلو 
سياسّي  أردوغان  اتهام  فيما  الداخلية،  وزير 
فقط، أي أنّهم أرادوا إضفاء مصداقّية شكلّية 
على تسلسِل االتهام. ونقلت وكالة االناضول 
لألنباء، عن صويلو في تصريحات صحفّية، إّن 
منفذي الهجوم »اإلرهابيّ« كانوا سيهربون إلى 
اليونان اليوم االثنني لو لم يتم إلقاُء القبض 
عليهم. وبذلك يضيف صويلو حلقة إضافّية 
القبِض  إلقاِء  مثالّية عبر احلديث عن سرعةِ 

على مرتكبِ التفجيِر! 

السؤال املطروح ملاذا يعتبر تفجير إسطنبول 
عمالً إرهابّياً وبادرت مختلف احلكومات لتقدمي 
العزاء فيها، فيما مجزرة األطفال في تل رفعت 
القصف  بها  تسبب  التي   2019/12/2 في 
التركي وراح ضحيتها عشرة أشخاص بينهم 
8 أطفال اُعتبرت مجردَ عمٍل عسكريّ ولم حتَظ 
باالهتمام الدوليّ، ومت جتاهلها؟ وهذا سبب آخر 
العالِم  أمام  لتظهرَ  للتفجيِر،  أنقرة  حلاجةِ 

أنّها ضحيُة اإلرهاِب!

هي معركة إعالمّية في احلد األدنى، والرسالة 
تلقفها الناخب التركيّ، واملواطنة الصومالّية 
سُيخلى سبيلها بصمٍت، وستبقى تداعياُت 

الضّجةِ اإلعالمّيةِ التي أثارتها أنقرة.

بتاريخ 13 تشرين الثاني يوم األحد حدث 
انفجار في منطقة تقسيم السياحية 
في إسطنبول، وجنم عن هذا االنفجار 
سقوط ستة قتلى والعديد من اجلرحى، 
ألقت الدولة التركية القبض على امرأة 
ادعت، أنها حتمل اجلنسية السورية، ومت 
التركية،  الشرطة  قبل  من  اعتقالها 
حزب  نحو  االتهام  بأصابع  وأشارت 
املسؤول  وأنه  الكردستاني،  العمال 
عن االنفجار، هذه احلادثة التي خلقت 
نوعاً من اجلدل في األوساط العامة بني 
متسائل ومشكك عن مدى مصداقية 
حتمل  املرأة  تلك  أن  فعالً  وهل  الرواية، 
متثيلية  أنها  أو  السورية،  اجلنسية 

التركية؛  الدولة  خيوطها  نسجت 
سعياً لتحقيق بعض الغايات.

تركيا الوجه اآلخر لإلرهاب

التقت  املوضوع  هذا  سياق  وفي 
صحيفتنا بعدد من أهالي كركي لكي، 
أن  صحيفتنا  خالل  من  أكدوا  والذين 

تركيا تقف وراء هذا االنفجار.

 املواطن فواز احلسن، أشار أن اخلطط 
باتت مكشوفة، وأن تركيا هي الوجه 
أن  املؤكد  »من  بقوله:  لإلرهاب  اآلخر 
الفاشي  بنظامها  التركية  الدولة 

تقف وراء هذا االنفجار، أهداف مبطنة 
خالل  من  لتحقيقها  تركيا  تسعى 
هذه احلادثة املؤملة، التي راح ضحيتها 
حزب  تركيا  اتهمت  أبرياء،  مدنيون 
اجلرمية،  بهذه  الكردستاني  العمال 
ولكن لو فكرنا قليالً ملاذا في هذا الوقت 
هذا  على  العمال  حزب  أقدم  بالذات 
الفعل؟ أنه يقاتل منذ عشرات السنني 
يؤذي  فعل  بأي  يقم  ولم  اجلبال،  على 
لهذا  املوجهة  التهمة  العزل،  األبرياء 
وإن  ومرفوضة،  مزاعم  مجرد  احلزب 
بعملية  سيقوم  العمال  حزب  كان 
وليس  العسكريني،  سيهاجم  فإنه 

املدنيني«.

وتابع احلسن حديثه بالقول: »حتليالت 
هذا  بخصوص  تناولها  مت  عديدة 
املوضوع، الكثيرون حتدثوا عن أن تركيا 
من  الوحيد  واملستفيد  املسؤول،  هي 
صرف  تركيا  أرادت  أوالً  االنفجار،  هذا 
األخير  استخدامها  العالم عن  أنظار 
للكيماوي ضد قوات الكريال، كما أنها 
قد متهد لعملية عسكرية جديدة في 
مناطق  واحتالل  سوريا  وشرق  شمال 

أخرى بذريعة االنفجار«.

ترغب  تركيا  ولعل  احلسن:«  وأضاف 
بتهجير جماعي للسوريني، وترحيلهم 
بحجة أنهم يشكلون خطراً على أمن 

وغيرها  التحليالت،  هذه  كل  تركيا، 
هي سيدة املوقف ولكن الشيء، الذي 
ال ميكن إنكاره، أن الدولة التركية هي 
شعبها  وحتى  عينه  بحد  اإلرهاب 
أردوغان  مصالح  منها،  يسلم  ال 
شعبه  مصلحة  فوق  الشخصية 

وبالده«.

االنفجار دعاية انتخابية 
ألردوغان

يوسف  املواطن  حدثنا  جهته  ومن 
االنتخابات  قرب  »مع  بقوله:  سعدون 
في تركيا اعتمد النظام التركي افتعال 
أمام  صورته  لتحسني  االنفجار؛  هذا 
املؤيدين، والذين تقل نسبتهم يوماً بعد 
يوم، وإلقاء القبض على املرأة املزعومة 
بهذه السرعة، ما هو إال خطة؛ ليظهر 

يعمل  والذي  البطل،  مبظهر  النظام 
على أمان بالده، لم يتأكد أحد من مدى 
ابتدعتها  التي  التفاصيل،  مصداقية 
املرأة،  التركي، ومنها جنسية  النظام 
هل هي بالفعل سورية، أم أنها شريك 
قبل  من  ومدعومة  االنفجار  هذا  في 

أردوغان؟«.

وتابع يوسف السعدون حديثه متمنياً 
بأن يحل األمان في مختلف املناطق، وأن 
الشعب السوري كرداً وعرباً هم أكثر 
»ندين  بقوله:  للسالم  دعاة  الشعوب 
التعازي  ونقدم  اإلرهابي،  العمل  هذا 
للشعب التركي، ولذوي الضحايا، نأمل 
بأاّل تتكرر احلادثة، وأن يعم السالم في 
مختلف الدول، نحن من أكثر الشعوب، 
بأن  نرغب  وال  اإلرهاب،  من  عانت  التي 

يُعاني منه أحد قط«.

الكوني  موسى  اجمللس،  عضو  شدد 
األحزاب  زعماء  من  بعدد  لقاء  خالل 
السياسية، على أهمية عودة العمل 
بنظام احملافظات باعتباره؛ احلل األمثل 
ومنها  ليبيا،  تعانيها  التي  لألزمات، 
أزمة االنسداد السياسي، واجلمود الذي 
خلفته لعدم توافق األطراف السياسية 
الطريق  متهد  دستورية  قاعدة  على 
إلجراء االنتخابات الرئاسية، حسب ما 

أوردته صحيفة »البيان«

الالمركزية  نظام  أن  الكوني،  وأوضح 
يضمن حقوق مناطق ومكونات الشعب 
احملافظات،  خالل  من  كافة،  الليبي 
بتسليمها ميزانياتها إلدارة مشاريعها، 
ألداء  املركزية  احلكومة  تتفرغ  لكي 
دورها في متابعة السياسة اخلارجية 
شخصية  وتكليف  الدولة،  وأمور 
اعتبارية على رأس كل محافظة، من 
الصالحيات  كامل  له  متنح  خارجها، 

إلدارة شؤونها.

بعد  الفيدرالية  نظام  ليبيا  وعاشت 
الدستور  وأقر   ،1951 عام  استقاللها 
امللكي حينها بأن ليبيا تتكون من ثالثة 
أقاليم، هي برقة شرقاً، وطرابلس غرباً، 
وفزان جنوباً؛ لتكون مجتمعة اململكة 
الليبية املتحدة، لكن ذلك الدستور مت 
ألغي  العام 1963 بحيث  في  تعديله 

نظام احلكم الفيدرالي في اململكة.

وبرزت الفيدرالية في ليبيا للمرة الثانية 
بعد امللكية عام 2012، بعد إعالن برقة 
في  واحد،  جانب  من  فيدرالياً  إقليماً 
أعلن  حيث   ،2012 آذار  من  السادس 
رئيس اجمللس احمللي إلقليم برقة، أحمد 
الزبير السنوسي القرار إال أنه لم يطبق 

على أرض الواقع.

وفي تشرين األول املاضي، طالب 32 نائباً 
من شرقي البالد، رئيس مجلس النواب 
 1951 دستور  بعرض  صالح،  عقيلة 
غير املعدل للتداول في جلسة خاصة 
جمللس النواب، تذاع على الهواء مباشرة، 
من أجل النظر في العودة إلى النظام 
االحتادي وفقاً لألقاليم التاريخية الثالثة 

لليبيا؛ طرابلس، وبرقة، وفزان.

محمد  الليبي،  السياسي  الناشط 
ذلك،  هاوار عن  لوكالة  قشوط، حتدث 
التركيبة  عن  املعروف  »من  بالقول: 

اإلدارية في ليبيا؛ أنها تغيرت من النظام 
امللكي الفيدرالي املكون لثالثة أقاليم 
النظام  إلى  برقة(  فزان،  )طرابلس، 
املركزي؛ الذي اختزل مؤسسات الدولة، 
داخل  القرار  وسلطة  وصالحياتها 
مدينة واحدة وهي العاصمة طرابلس، 
الفشل  الوقت  مرور  مع  أثبت  والذي 
في  بطء  هناك  أصبح  حيث  الذريع، 
توفير اخلدمات وفشل التنمية؛ نتيجة 
عرقلت  والتي  املتبعة،  البيروقراطية 
عجلة احلياة داخل أغلب املدن الليبية«.

 2011 سنة  »بعد  قشوط:  وأضاف 
اجلغرافية  ليبيا  ملساحة  وبالنظر 
الواسعة، كان هناك أمل في أن متنح 
صالحيات  مدينة  كل  داخل  البلديات 
أكبر، للعمل وتوزيع بعض املؤسسات 
على بعض األقاليم؛ لتخفيف الوضع 
قرارات  عدة  وصدرت  طرابلس،  على 
املؤسسة  نقل  ومنها  باخلصوص، 
إلى  طرابلس  من  للنفط  الوطنية 
بنغازي، لكن ظلت هذه القرارات حبراً 
في  دعا  ما  وهو  تنفيذ،  دون  ورق  على 
مظاهرة  أول  النطالق   2013 سنة 
داخل مدن البيضاء، وبنغازي، وأجدابيا 
مطالبة بالنظام الفيدرالي، بل بلغت 
الدعوات للتقسيم واالنفصال لشعور 
املواطنني داخل هذه املدن، وباقي مدن 

شرق وجنوب ليبيا بالتهميش املتعمد 
من السلطة املركزية«.

وخدمتها  احلالية  احلكومات  فشل 
لالحتالل شجع على طرح الفيدرالية 

مجدداً

قشوط:  قال  األخيرة،  الدعوات  وحول 
»عادت في اآلونة األخيرة هذه الدعوات 
احلكومات  فشلت  أن  بعد  جديد،  من 
التي جاءت من اتفاق الصخيرات سنة 
2015 ثم اتفاق جنيف 2021 من أن تكون 
اخلدمات  وتوفر  ليبيا،  لكل  حكومات 
أو  إقصاء  دون  بعدالة  كلهم  لليبيني 
طرابلس،  داخل  فتمترست  تهميش، 
وباتت موالية للمليشيات التي حتميها 
ومطيعة لالحتالل التركي، فبات هناك 
صوت يطالب بنظام الفيدرالي كحل 
قد يكون بديل للحرب وصوت الرصاص، 
في  املسلحة  القوات  جناح  لعدم 
استعادة السيطرة على طرابلس، وكل 

املنطقة الغربية سنة 2019«.

وأوضح »هناك بعض املواطنني ال مييزون 
واالنفصال،  الفيدرالي  النظام  بني 
هو  الفيدرالي؛  النظام  أن  فيعتقدون 
غير  وهذا  الليبية  للدولة  تقسيم 
يوزع  الفيدرالي؛  فالنظام  صحيح، 
الصالحيات ومينح البلديات والسلطات 
على  أكبر  قدرة  املدن  داخل  احمللية 

العمل، وتوفير اخلدمات واعتقد أن هذا 
في  لليبيا  مناسباً  يكون  قد  النظام 

حال تطبيقه«.

االحتالل التركي وسطوة 
امليليشيات تعرقل تطبيق النظام 

الفيدرالي

محمد  الليبي،  السياسي  الناشط 
تركيا  لدور  كذلك  أشار  قشوط، 
إطالة  في  يساهم  والذي  السلبي، 
الذي  احلالي  »الوضع  بالقول:  األزمة، 
متر به ليبيا من احتالل تركي وسطوة 
وكامل  طرابلس،  في  املليشيات 
املنطقة الغربية، سيكون من الصعب 
تطبيق مثل هذا النظام، حيث يحتاج 
القرار  وسلطة  السيادة  الستعادة 
الوطني، ووجود حكومة قوية، واألهم 
ويحدد  النظام،  هذا  يقر  دستور  وجود 
احلقوق والواجبات بني املواطنني كلهم«.

يحتاُج حزُب العدالة والتنمية الحاكم إلى حدٍث كبيٍر يقوُد إلى متغّيٍر سياسّي لتجاوِز المحنة التي يمرُّ بها ويستقطب أصوات الناخبين األتراك في 
القومّي واصطدمت برفض روسّي وأمريكّي،  األمن  بذريعة   عملية عسكرّية شمال سوريا 

ِّ
القادم، وقد فشلت مساعيه لشن االنتخابّي  االمتحان 

 
ً
 أمنّيا

ً
 تجديَد التهديد يتطلُب بالضرورِة حدثا

ّ
 المساَر التصالحي وخطة إعادة الالجئين ال يضمنان الفوز باالنتخابات، ولكن

ّ
 أنقرة مقتنعة أن

ّ
ويبدو أن

 رسالة مساومة إلى موسكو وواشنطن. 
ُ

 يكون
ً
كبيرا

جل آغا/ أمل محمد -أوضح أهالي كركي لكي، التابعة لمقاطعة قامشلو، أن االنفجار، الذي استهدف إسطنبول هو فعل مدبر من الدولة التركية، 
مارس اإلرهاب حتى على شعبها.

ُ
وأن هذا العمل اإلرهابي ليس بجديد على هذه الدولة، التي ت

أهالي كركي لكي: انفجار إسطنبول مدبر من النظام في تركياتفجير تقسيم... إرهاٌب معدٌّ لالستثماِر السياسّي

ليبيا: دعوات للعودة إلى الفيدرالية وآمال يعرقلها الخارج

يوسف سعدون فواز الحسن
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محمود العطية/ سياسي

العثمانية كان مدويّاً  سقوط اخلالفة 
في املنطقة والعالم، وملا سقط الرجل 
في  وفرنسا  بريطانيا  ورثته  املريض 
املنطقة، إضافة إلى استقالل عدد من 
دول البلقان. وما من شك، فالسياسة 
التركية املعاصرة تعاني من تناقضات 
والتنمية  العدالة  حزب  جعلت  حادة 
يعاني كثيراً جرائها داخلياً وخارجياً، أما 
داخلياً فاالنشقاقات تتزايد في صفوف 
احلزب ورموزه وأما خارجياً لم تعد تعرف، 
إلى  فباإلضافة  بوصلتها،  تتجه  أين 
فأنها  األطلسي  بحلف  كونها عضو 
من  األوروبي  لالحتاد  لالنضمام  تطمح 
جهة لكنها فشلت في ذلك العتبارات 
من   400 أس  صواريخ  بشراء  تتعلق 
روسيا وتسعى لتطوير العالقات معها 

من جهة أخرى؟

كل  املنطقة  في  تركيا  خسرت 
إيران وقطر  لها إال  حتالفاتها ولم يبقَ 
وهي تعلم أن املشروع اإليراني يناقض 
مشروعها التوسعي اخلاص بها، ومن 
الواضح أنه ينبغي تذليل الغموض الذي 
ملصطلحي  والتسويق  الطرح  يلحق 
الرمادية  والذئاب  العميقة  الدولة 
عالقتها  وما  املصطلحات؟  هذه  فما 
بالدولة التركية؟ وما مدى تأثيرها على 

سياسات الدولة التركية؟

الدولة العميقة؛ املفهوم 
واألهداف

الدولة العميقة بتركيا هي مجموعة 
املناهضة  النافذة  التحالفات  من 
للدميقراطية داخل النظام السياسي 
رفيعة  )عناصر  من  وتتكون  التركي 
املستوى داخل أجهزة اخملابرات والقوات 
واملافيا(  واألمن  والقضاء  املسلحة 
دولة.  داخل  كدولة  اعتبارها  وميكن 
العميقة  للدولة  السياسية  األجندة 
تتضمن الوالء للقومية والنقابوية وما 

تراه هذه اجلماعات لصاحلهم. 

ميكن القول بإن العنف ووسائل الضغط 
بطريقة  تاريخياً  توظيفها  مت  األخرى 
سرية في األغلب للتأثير على النخب 
السياسية واالقتصادية لضمان انتهاج 
سياسات حتقق مصالح معينة ضمن 
خلريطة  ظاهرياً  الدميقراطي  اإلطار 
األسبق  الرئيس  السياسية.  القوى 

سليمان دميرل، يقول: »إن النخب )التي 
يسيطر عليها العسكر( التي تكون 
الدولة العميقة، وتعمل على احلفاظ 
إميان  الوطنية، يشكله  املصالح  على 
الدولة  سقوط  إلى  يعود  متجذر، 
العثمانية، بأن البلد هو دوماً على حافة 
هاوية ما«. ويؤكد رئيس الوزراء األسبق 
يعكس  اآلراء  تنوع  »إن  أجاويد:  بولند 
الدولة  ماهية  على  اتفاق  وجود  عدم 

العميقة«.

أحد التفسيرات هو أن الدولة العميقة 
عدة  مجموع  ألنها  حتالفاً  ليست 
مجموعات تعمل ضد بعضها البعض 
يسعى  منها  كٌل  الكواليس،  في 
لتنفيذ األجندة اخلاصة به وهي بذلك 
املنسجمة،  الدولة  مفهوم  تناهض 
االعتراف  فيها  يسود  التي  الدولة  أي 
بحق االختالف واحترام خيار الناس في 
ويتم  تسوسهم  التي  القيادة  شكل 
أو  اإلقناع   بقوة  فيها  اخلالفات  حل 
القانون ال بقوة السالح باإلضافة إلى أن 
الشرعية شكل من أشكال القوة ألنها 
ضد  ومنعًة  تالحماً  اجملتمع  تكسب 
العميقة  الدولة  ومصطلح  األعداء، 
يُروج في تركيا منذ فترة حكم أجاويد 
بعد  السبعينات  في  وزراء  كرئيس 
لعملية  تركي  فرع  وجود  عن  إعالنه 

غالديو املناهض حلرب العصابات.

الذئاب الرمادية؛ التأسيس 
والتسمية واألهداف

أما الذئاب الرمادية فيعود تأسيس هذه 
اجلماعة إلى ألب أرسالن توركش 1917- 
1997وهو عقيد سابق باجليش التركي 
عسكرية  عديدة  دورات  في  شارك 
وبلدان   األمريكية  املتحدة  بالواليات 
أخرى، ونال االختصاص في الذرة النووية 
توركش  شارك  االحتادية.  أملانيا  من 
املولود في نيقوسيا بقبرص في انقالب 
أول االنقالب عسكري  عام 1960 وهو 
في تركيا ضد احلكومة املنتخبة حلزب 
مندريس  عدنان  بزعامة  الدميقراطية 
الذي أُعدم شنقاً مع اثنني من أعضاء 
مجلس وزرائه في 17 سبتمبر/ أيلول 
أحد  أرسالن الحقاً  ألب  1961 وأصبح 
السياسيني األتراك، كما وأسس حزب 
عام 1969 وبقي  في  القومية  احلركة 
زعيماً للحزب حتى وفاته في 4 أبريل/ 
مرتني  توركش  1997واُنتخب  نيسان 
نائباً في البرملان التركي؛ األولى في عام 
1965 عن والية أضنة، والثانية عن أنقرة 
1969 كما شغل منصب نائب رئيس 
نحو  أرسالن  ألّف  واحدة.  مرة  الوزراء 
أربعة كتب تنطلق جميعها من رؤيته 
األتراك في  وحدة  إلى  وتدعو  القومية 
العالم. أما عن سبب التسمية، وقبل 
أن  أحب  التسمية  سبب  إيضاحي 
أوضح أن لهم اسم ثاٍن وهو )الشباب 
األولى  التسمية  لكن  الشمالي( 
الذئاب الرمادية هي األشهر التي تعود 
ألسطورة قدمية تتحدث عن حرب إبادة 

تعرض لها الترك ولم ينُج منها سوى 
طفل واحد اضطر للزواج بذئبة وأجنب 
بناء  أعادوا  شخصاً  عشر  اثني  منها 

القبائل التركّية. 

ال شك أن أعضاء وأنصار جماعة الذئاب 
الرمادية اإلرهابية لهم طريقة في رفع 
أصابع  أطراف  ضم  وهي  شعارهم 
كالً   ورفع  والبنصر  والوسطى  اإلبهام 
من السباب واخلنصر على شكل يشبه 
رأس الذئب. في عام 2018 رفع أردوغان 
هذا الشعار في جتمع ألنصاره وبعدها 
احتج واعترض على قيام فرنسا بحظر 
هذا التنظيم اإلرهابي وكأمنا هذا احلظر 
يجمع  الذي  فما  شخصياً  له  موجه 
اجلدد  بالعثمانيني  الرمادية  الذئاب 
الذئاب  منظمة  مع  وتياره(  )أردوغان 
الرمادية؟ تكمن اإلجابة في التعصب 

القومي للنوع التركي! 

العثمانية البائدة

املتأمل لسياسات وأنظمة اإلمبراطورية 
العثمانية البائدة يُدرك بسهولة أنها 
يفيد  ما  سوى  اإلسالم  من  تأخذ  لم 
ديني  كتحصني  احلاكمة  السلطة 
لشخص السلطان وإعطائه السلطة 
دينية  ودعاية  والطاعة  املطلقة 
للحمالت احلربية أو فتاوى دعائية ضد 
هذا أو ذاك ممن تنشأ خصومة بينه وبني 
اإلسالم  روح  حقيقة  أما  العثمانيني 
خلق  هي  األساسية  ورسالته  كدين 
تكن  فلم  مشترك  إنساني  تعايش 
لم  الذين  العثمانيني  سياسات  من 
كان  لو  إال  حياة  أو  بتعايش  يؤمنوا 
اختصاراً.  أكثر  مبعنى  لهم  خضوعاً 
الصبغة اإلسالمية للدولة العثمانية 
آل  وسائل  من  وسيلة  تكن سوى  لم 
تفوق  عن  فكرتهم  لتحقيق  عثمان 
عرق الترك وإخضاعهم جميعاً ولذلك 
الدولة  عمر  من  األخير  القرن  شهد 
وعرقيات  أثنيات  انتفاضة  العثمانية 
العرقي  التعالي  هذا  على  مختلفة 
واألكراد  والعرب  كاليونان  أعراق  على 

واألرمن وغيرهم.

ملواجهة  البائسة  احملاوالت  فشلت 
التي ما لبثت  القوية  تلك االنتفاضة 
من  احملاوالت  وكانت  لثورات  حتولت  أن 
جهتني؛ األولى محاوالت السلطان عبد 
اجلامعة  توظيف فكرة  الثاني  احلميد 
الطوفان  إليقاف  واخلالفة  اإلسالمية 
اجلارف أما اجلهة الثانية فهي محاولة 
الطورانية  نزعة  استخدام  القومويني 
التركي  العرق  أبناء  لتجميع  والدعوة 
في كتلة واحدة وفرض التتريك بالقوة 
كانت الدولة العثمانية تتالعب بفكرة 
الدولة اإلسالمية لتخدم في احلقيقة 
فكرة التفوق التركي فليس من الغريب 
أن يتبنى العثمانيون اجلدد نفس املنهج، 
العصابات  استخدام  في  برعوا  لذلك 
الذئاب  فمنظمة  أهدافهم،  لتحقيق 
الرمادية لها تاريخ في إقحام نفسها في 
أي صراعات بها طرف تركي اجلنس ضد 

طرف آخر. في قبرص حاربوا إلى جانب 
أعلنوا  الصني  وفي  التركية،  الدولة 
التركية،  اإليغور ذوي األصول  مساندة 
ليبني  وجود  بذريعة  دعموا  ليبيا  وفي 
من أصول تركية، وفي حرب الشيشان 
زعماً  الشيشاني  الطرف  دعموا 
الرتباطهم عرقياً بهم. أما في سورية 
ظهرت دالئل لتنسيقهم مع تركمان 
سورية وكذلك في شبه جزيرة القرم، 
هذه غير أنشطتهم اإلرهابية في أوروبا 
كمهاجمة مسيرة  لألرمن في فرنسا 
وكتابتهم عبارات عدائية على نصب 
سياسة  نفس  وهي  أرميني  تذكاري 
العثمانيني اجلدد الذين يدعمون تنظيم 
ويتدّخلون  مصر  في  اإلرهابي  اإلخوان 
إرهابية  تنظيمات  لدعم  عسكرياً 
مماثلة في سوريا وليبيا محاولني خلق 
باستغالل  لهم  داعم  خامس  طابور 
العاطفة والدين و)نوستاجليا اخلالفة(.

هي  للتدّخل  ذريعة  إيجاد  فكرة  إن 
مشتركة فكالهما يستخدم حصان 
طروادة )لتحقيق أهدافه بل أن تنظيم 
أكثر  كان  اإلرهابي  الرمادية  الذئاب 
صراحة في إعالنه أنه صاحب انتماءات 
في  أردوغان  نظام  بينما  عرقية 
تعصبهم  يخفون  اجلدد  العثمانيني 
ثقيل  ديني  ستار  خلف  العرقي 
مرتبطة  الرمادية  فالذئاب  ولذلك 
اجلدد  العثمانيني  مع  وثيق  ارتباط 
خاصًة بعد محاولة االنقالب الفاشلة 
2016 التي  أعقبها حتالف بني أردوغان 
الذي  التركي  القومية  احلركة  وحزب 
ميثل الذئاب الرمادية ذراعه العسكري. 
جدد  مرتزقة  كسب  أردوغان  يحاول 
عن  فضالً  القومية  الرؤية  يشاركونه 
مهام  لتنفيذ  توظيفهم  إمكانيه 
حيث  نفسها  أوروبا  داخل  لصاحله 
مئات  وجود  الرمادية  الذئاب  تدّعي 
اآلالف من أنصارهم بني املهاجرين في 
أوروبا مع إمكانية التنصل من االرتباط 
بهم رسمياً وقد صرّح بالفعل رداً على 
فرنسا بأنه ال يوجد ما يُدعى بتنظيم 
اإلرهابي  والتنظيم  الرمادية  الذئاب 
هذا يستفيد من االرتباط  بنظام دولة 
تسليحية  إمكانيات  من  مباله  كامل 
ومتويلية واستخباراتية وليس تنظيم 
إرهابي  تنظيم  بأول  الرمادية  الذئاب 

يدعمه هؤالء! 

العثمانيون اجلدد

والذئاب  اجلدد  العثمانيون  األتراك 
كل  ضد  احلقد  يجمعهم  الرمادية 
اجلنوني  فاالندفاع  العرقية،  املكونات 
نحو العنف جتاه الكرد من قبل الدولة 

التاريخ ميكن  أحقاد  أن  يُثبت  التركية 
أن تؤثر في الواقع حني تعجز األنظمة 
هويتها  تعريف  إعادة  عن  السياسية 
اجلامعة في ظل تغييرات دولية كبرى. 
التركي  العنف  هذه  فهم  ميكن  ال 
املبالغ فيه جتاه مشروع اإلدارة الذاتية 
في شمال شرق سوريا واندفاع تركيا 
إال  سوريا  من  كبيرة  أجزاء  الحتالل 
باستحضار معضلة تركية قدمية وهي 
أو  العرقي  التنوع  من  التركي  الهلع 
التركي  للشعب  املذهبي  أو  الديني 
جلعل  الدائم  التاريخي  والسعي 
املطلق  احلاكم  هي  التركية  القومية 

الذي يشكل هوية الدولة التركية.

واحلقد  املستحكم  العداء  هذا  مع 
لدرجة  الكرد  ضد  التركي  التاريخي 
التركي استخدم األسلحة  أن اجليش 
الكرد  مهاجمة  في  دولياً  احملرمة 
السوريني والسعي بالقوة العسكرية 
الدميوغرافية  التركيبة  لتغيير 
روح  لقتل  للمسيرات  واستخدامهم 
املقاومة واستهداف النساء واألطفال 
العثمانية  لإلمبراطورية  امتداد  وفي 
متتلك  التركية  الدولة  أن  يبدو  ال 
إال  االختالف  مع  التعامل  على  قدرة 
الرتكاب  الدائم  واالستعداد  بالعنف 
واملذابح فمن يستحضر تعامل  اجملازر 
لألرمن  ومذابحهم  العثمانيني 
ومذابحهم لليونانيني وغيرهم ويقارن 
ذلك بتعامل الدولة التركية مع بقيه 

املكونات ال يكاد يجد فوارق تُذكر؟ 

أما املوقف من مرتزقة داعش اإلرهابي 
الفوارق  أكبر  أحد  يشكل  سوريا  في 
بني موقف تركيا وموقف اإلدارة الذاتية 
لشمال وشرق سوريا ففي حني اختارت 
داعش  مع  تتصالح  أن  أردوغان  تركيا 
وأن تبني عالقات واسعة مع مقاتليه 
اإلدارة  اختارت  وسياسياً  اقتصادياً 
ومعاداتهم  املرتزقة  محاربة  الذاتية 
التحالف  في  جداً  بارزاً  دوراً  لها  وكان 
الدولي ضد داعش وصوالً لدورهم في 
مقتل خليفة املرتزقة اإلرهابيني املزعوم 

أبو بكر البغدادي.

لن جتد تركيا مخرجاً لنفسها وحمليطها 
ولم تكن قادرة على بناء هوية وطنية 
جامعة تتخلى عن مخاوف التاريخ ولن 
تخرج من هذا النفق املظلم ما لم تكن 
جامعة  وطنية  هوية  بناء  على  قادرة 
وإعاقته  التاريخ  مخاوف  عن  تتخلى 
من خالل تبنّي مستقبالً واعداً جلميع 
مكوناتها وتطلق سراح املفكر األممي 
باألمة  ينادي  أوجالن( الذي  اهلل  )عبد 
الدميقراطية وحرية الشعوب، وكل ما 
تأخرت تركيا بذلك وقعت في مزيد من 
التناقضات ومزيد من العنف غير املبرر. 

ويواجه املزارعون في ريف عني عيسى 
بدء  مع  كبيرة  مشاكل  الشرقي، 
الغالء  مع  احلالي،  الشتوي  املوسم 
الفاحش ألسعار الفالحة، ومواد الدعم 
الزراعي، وأسعار البذور الشتوية )قمح 

ـ شعيرـ  فولـ  بقوليات ...وغيرها(.

الذرة  تسويق  مشاكل  أثرت  فيما 
بفعل  املتدنية  وأسعارها  الصفراء، 
إمكانية  وجود  وعدم  التجار،  حتكم 
الذاتية لشرائها األمر،  من قبل اإلدارة 
املزارعني،  على  سلباً  انعكس  الذي 
جلهة توفير الدعم الكافي من قبلهم، 
وجلوؤهم إلى االستدانة للمضي قدماً 

بزراعة احملاصيل الشتوية.

ويتوجه أغلب املزارعني، إلى شراء بذور 
القمح، والشعير، واحملاصيل الشتوية 
األخرى من السوق السوداء، حيث تتوفر 

بأسعار مناسبة باملقارنة مع أسعارها 
اجملتمع  تطوير  شركة  لدى  املعلنة 

الزراعي.

تكاليف باهظة »للشتوي« مع 
عدم وجود القدرة

وبهذا الصدد أجرت صحيفتنا »روناهي« 
الهيشة  بلدة  مزارعي  مع  لقاءات 
حيث  الشرقي(،  عيسى  عني  )ريف 
من  السالمة«  »حمد  املزارع  يشتكي 
االرتفاع اجلنوني للفالحة؛ ما يضطره 
أرضه،  زراعة  في  ملياً  التفكير  إلى 
إلى جانب عدم توفر السيولة الالزمة 
يستدعي  الذي  األمر  مقدماً،  للدفع 
إلى  أرضه  فالحة  أتعاب  قيمة  حتويل 

)الدوالر األميركي(.

فالحة  قيمة  السالمة  ويستعرض 
مبحصول  زراعتها  ينوي  التي  أرضه، 
الهكتار  تكلفة  تصل  حيث  القمح، 
الواحد )ثالثة ماليني ومائتي ألف ليرة 
الهكتار  تكلفة  تصل  فيما  سورية(، 
الواحد ديناً إلى )أربعة ماليني ليرة( مع 
حساب سعر الفائدة، واستمرار انهيار 
وتثبيت  الدوالر،  أمام  السورية  الليرة 

سعر الفالحة بالدوالر ديناً.

املشاكل  السالمة  حمد  املزارع  ويعزو 
على  قدرته  عدم  إلى  يواجهها،  التي 
الذرة   « من  الصيفي  محصوله  بيع 
الصفراء«، بسبب تدني أسعاره، حيث 
يعتمد عليه في متويل زراعته الشتوية، 
للزراعة  االستدانة  بني  حائراً  ويقف 
الشتوية، أو بيع محصوله بثمن بخس.

»ال دعم« من املعنيني ...!

من جهته توجه املزارع »أحمد الظاهر« 

الزراعي،  اجملتمع  تطوير  شركة  إلى 
الزراعية  أرضه  متويل  إلى  منه  سعياً 
تفاجأ  الشتوي، حيث  القمح  حملصول 
قبلها لألصناف  املعلنة من  باألسعار 
غرام  الكيلو  تسعير  مت  املتوفرة حيث 

الواحد بـ )2300( ليرة سورية.

ويبني الظاهر، بأن األسعار املعلنة لبذور 
املتوفرة لدى الشركة ال تفرق  القمح 
كثيراً عن السوق السوداء، ناهيك عن 
الروتني املتبع من قبلها، ودون تسهيالت 
تُذكر للمزارعني، باإلضافة إلى أن الشراء 
يكون نقداً، وال مجال للشراء من قبلها 

ديناً مع األخذ بعني االعتبار. 

وطالب املزارع أحمد الظاهر في نهاية 
حديثه، اجلهات املعنية بتوفير الدعم 
الالزم ملزارعي احملاصيل الشتوية لهذا 
العام، لالستمرار بزراعتهم، ووضع آلية 
املتطلبات  توفير  شأنها،  من  معينة 
كاملازوت...وغيرها  األخرى  الزراعية 

بأسعار مدعومة.

تستمر دولة االحتالل التركي حبس مياه 
األمر  السورية،  األراضي  عن  الفرات  نهر 
الذي يؤدي إلى توقف سد روج آفا )تشرين( 
العمل 17 ساعة متواصلة بشكل  عن 
أدى  ما  املائي،  الوارد  يومي، بسبب نقص 
البحيرات  مياه  في  كبير  انحسار  إلى 
إلى  الكهرباء  توليد  ساعات  وانخفاض 

احلد األدنى.

حربها  التركي  االحتالل  دولة  تواصل 
املتعددة األشكال ضد الشعب في شمال 
وشرق سوريا، إلى جانب الهجمات املتكررة 
املدفعي،  والقصف  املسّير  الطيران  عبر 
وتستمر دولة االحتالل التركي في سرقة 
حصة السوريني من نهر الفرات معرضة 
حياة املاليني على طول النهر في سوريا 
ناهيك  األوبئة،  انتشار  نتيجة  للخطر 
عصب  الزراعة  تراجع  في  تسببها  عن 

االقتصاد في املنطقة.

عن هذا املوضوع، حتدث مدير سد روج آفا 
احلمادين« وقال: »تبعات  )تشرين( »حمود 
مناسيب  انخفاض  من  اآلن  يحدث  ما 
البحيرات ونهر الفرات، يشهدها القاصي 
والداني في سوريا كاملًة، فمنذ ما يقارب 
غير  حدث  وفي  متواصلة،  أشهر  عشرة 
اآلن،  إلى  تشرين  سد  بناء  منذ  مسبوق 
ينخفض الوارد املائي لنهر الفرات إلى هذا 

املستوى، دون أي موجات زيادة، أو موجات 
إسعافية تنقذ ما ميكن إنقاذه«.

وأضاف: »الوارد من اجلانب التركي يراوح بني 
النصف، وأقل من نصف الكمية )املتفق 
عليها بني دمشق وأنقرة وهي 500 م3 في 
الثانية(، وأحياناً يحدث انخفاض كبير جداً 

يصل إلى 168 متر مكعب في الثانية«.

وأشار إلى أن: »هذا االنخفاض ال نشهده 
إال في حال إيقاف كامل لواردات النهر«.

نهر الفرات يتحّول إلى مجارٍ 
مائية ومستنقعات نهرية

قطاع  هو  املتأثرة،  القطاعات  وأبرز 
الكهرباء، والري، ومياه الشرب، التي حلق 
بها تلوث كبير، بعد حتول مجرى الفرات 
إلى مستنقعات نتيجة االنخفاض الهائل 

والكبير.

قال احلمادين في سياق حديثه: »مر علينا 
واردات  يستنزف  الذي  الصيف،  فصل 
وتوليد  والشرب،  الري،  جانب  من  الفرات 
املياه  من  يأتي  فما  الكهربائية،  الطاقة 
من اجلانب التركي ال يغطي مياه الشرب 
يلزم  ما  فكل  وبالتالي  والتبخر،  والري، 
لتوليد الطاقة الكهربائية يتم استنزافه 

من مخزون البحيرات«.

تشرين  سد  بحيرة  »منسوب  وتابع: 
وبحيرة  شاقولية،  أمتار  أربعة  انخفض 
سد الفرات العمالقة الكبيرة اآلن، تعيش 
رقم  وهذا  أمتار،  ستة  بحدود  انخفاضاً 
مرعب لبحيرة بطول 80 كيلو متراً وعرض 

من يصل إلى ستة كيلو مترات«.

مرعب،  »االنخفاض  أن:  احلمادين  وأوضح 
واستنزف كامل مخزون البحيرة ليتحّول 
بسيط،  جدول  إلى  كبير  نهر  من  النهر 
ومجارٍ مائية ومستنقعات نهرية، وهذا ما 

نشهده في دير الزور والرقة«.

توليد الكهرباء في احلد األدنى

حتدث مدير سد روج آفا )تشرين( عن واقع 
وقال: »اآلن،  السدود،  في  الكهرباء  توليد 
يتوقف سد تشرين 17 ساعة متواصلة، 
التشغيل  ساعات،  سبع  بحدود  ويعمل 
تشغيل  عن  فعوضاً  األدنى،  بحده  يتم 
عنفتني  لتشغيل  نضطر  عنفات،  ست 
بينما  إلى 140 ميغا،  تصل  باستطاعة 
املناسبة  والظروف  اجليدة  املناسيب  في 
استطاعة العنفتني تصل إلى 210 ميغا«.

ساعة   17 تشرين  سد  »وقوف  وأضاف: 

متواصلة، يعني إبقاء املنطقة بال كهرباء، 
 140 وتولدان  تعمالن  اللتان  فالعنفتان 
ميغا لسبع ساعات، ال تكفيان؛ ألن حاجة 
املنطقة أكبر بكثير مما يولده سد تشرين«.

وأوضح احلمادين: »هذا هو املمكن واملتاح، 
ال مياه لدينا لتوليد الطاقة على مدار 24 
ساعة، نحن نستنزف البحيرات بشكل 
يومي، ولوال التعاون والتنسيق بني مكتب 
بشكل  للسدود  العامة  واإلدارة  الطاقة 
التوليد؛ لكان سد  يومي، ودراسة برامج 
وقت  منذ  اخلدمة  خارج  والفرات  تشرين 

طويل«.

وأكد احلمادين: »العمل جارٍ اآلن؛ للحفاظ 
األولوية  هي  التي  الشرب  مياه  على 
بالنسبة لنا، وتوليد الطاقة الكهربائية 

أصبح حسب املمكن واملتاح«.

في  األهالي  قيام  ضرورة  على  مشدداً 
»هذه  وأضاف:  األوضاع،  بتقدير  املنطقة 
على  تعمل  فالسدود  املمكنة،  الطاقة 
املياه، وال توجد مياه، وهذا يعني أن السد ال 
ميكن أن يعمل وال بأي شكل من األشكال«.

وكالة هاوار

روناهي/ عين عيسى ـ يعاني مزارعو ريف عين عيسى إشكاليات جمة، إلتمام زراعة محاصيلهم الشتوية لهذا العام، 
لصعوبة تسويق محاصيلهم الصيفية، وتحكم التجار بأسعارها، وانعدام دعم الجهات المعنية.

مزارعو عين عيسى: تمويل المحصول الشتوي الدولة العميقة والذئاب الرمادية ودورها في السياسة التركّية
يحتاج دعماً في ظل ضعف القدرة لدينا

االنخفاض في نهر الفرات بات مرعباً

إن رأس املال املادي )املالي(، 
هو الذي يصنع الوجود املادي 

للشركة، وقيمتها الدفترية مبوجب 
اإلجراءات والقيود احملاسبية، وأن رأس 

املال الهيكلي، باملقابل هو الذي يصنع 
قيمة الشركة السوقية، ويصنع 

مكانتها وسمعتها.

كما أنه يصنع، معرفتها الصريحة، 
التي توجد عادةً في هياكل وأنظمة، 

وإجراءات الشركة، فهو ميثل كل 
قيمتها التي تتداولها داخلياً، وميثل 

القيم التي تبقى في الشركة عندما 
تنطفئ األضواء فيها، في آخر يوم 

العمل، وعند وجود مصنعني لديهما 
اآلالت نفسها، ومناضد العمل 

السكرتيرات واملديرون، وكل العناصر 
الضرورية لألعمال، وفي النتائج يكون 

أحد املصنعني أكثر جناحاً من اآلخر، 
فإن هذا مرده رأس املال الهيكلي.

مفهوم رأس املال الهيكلي: إنه 
األشياء كلها، التي تدعم رأس املال 
البشري، ولكنه يبقى في الشركة 

عندما يترك األفراد شركتهم ويذهبون 
إلى بيوتهم.

وهو مصدر من مصادر اإلبداع 
والتجديد، وليس مجرد إدارة مساعدة، 

وهو يشكل البنى االرتكازية لرأس 
املال البشري، مبا في ذلك القدرات 

التنظيمية، ملواجهة متطلبات 
السوق، كما يتضمن نوعية نظم 

املعلومات التقنية، وإمكانية الوصول 
إليها.

ويضم رأس املال الهيكلي ما يلي:

1- البرمجيات الذكية، والبنوك 
املعلوماتية.

2- توصيفات وتعليمات العمل. 

3- براعات االختراع.

أهمية رأس املال الهيكلي:

إن املزايا التنافسية املعروفة، مثل 
كلفة اإلنتاج املنخفضة، واجلودة 

العالية، وسرعة التسليم، واملرونة، 
واالستجابة للتغيرات، والتكيف 
معها، لم تعد كافية في الوقت 

احلاضر، بل أضيفت إليها مزايا 
تنافسية جديدة، قائمة على أساس 

القدرة املعرفية، فاإلبداع وتقدمي 
منتجات، تشكل سلسلة متعاقبة، 
لتطور تكنولوجي متكامل، أصبحت 

سمة ضرورية في الوقت احلالي.

مكونات رأس املال الهيكلي:

1- فلسفة اإلدارة: الرسالة والغاية.

2- الثقافة الكلية: األداء منسجم مع 
الهدف.

3- عمليات اإلدارة: اآللية واألدوات

4- نظم تكنولوجيا املعلومات: 
من خاللها تنفيذ عمليات اإلدارة 

وتقييمها.

5- نظم الشبكات: ربط احلاسبات مع 
اجلهات األخرى.

6- العالقات املالية: رأس املال 
املنظمي، ورأس املال العملياتي، ورأس 

املال اإلبداعي.
،،

رأس المال الهيكلي

د. هاجار 
عبد الفتاح

البوصلة

حمد السالمة أحمد الظاهر


