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 هاالن جمي

رستم عبدو

شواهد وأوابد

200 ألف دوالر مزيانية مشروع لتخفيض 
أسعار المواد الغذائية يف كوباين

السياسي والدستوري يف 
الصراع السوري

هيئة المرأة.. عاٌم تكلل بالكثري من 
الصعوبات والمزيد من اإلصرار عىل النجاح

تفاقُم أزمِة االقتصاِد السورّي وقصوُر الحلِّ

في  التموين  مديرية  افتتحت 
خاصة  مؤسسة  كوباني،  مقاطعة 
لبيع المواد الغذائية بسعر التكلفة 
عبئ  تقليل  بهدف  أرباح،  دون 

ارتفاع األسعار على األهالي. «7

عن  السياسي  الصراع  فصل  الممكن  غير  من  كان   )2011( السوري  الصراع  بداية  منذ 
الصراع الدستوري، بمعنى العقد االجتماعي الذي يحدد شكل نظام الحكم والعالقة بين 
المواطنين  وعالقة  بالشعب،  الدولة  وعالقة  والتنفيذية،  والقضائية  التشريعية  السلطات 
ببعضهم البعض. الحديث هنا يتعلق بواقع تغّلبت، أو تغّولت، فيه السلطة على الدولة 
وقانون  مؤسسات  دولة  هي  بما  الكلمة،  بمعنى  للدولة  افتقد  وضع  وفي  والمواطنين، 
ومواطنين، حسب الترسيمات التي طرحها آباء الفكر الجمهوري، كنقيض ألنظمة الحكم 

المطلق والتفويض اإللهي.«9

الذاتية  اإلدارة  تأسيس  ذكرى  مع  تزامناً 
الديمقراطية في إقليم الجزيرة وتنظيم الهيئات 
ثورة  أساس  المرأة  وألن  لها,  التابعة  والمؤسسات 
المرأة في  السوري نظمت هيئة  والشمال  آفا  روج 
وبهذا  آلخر,  عام  من  أكثر  عملها  الجزيرة  إقليم 
الصدد أطلعنا على أعمالها خالل عام من الدفاع 

والحماية والبناء في المجتمع«3

لعلَّ أسعاَر صرِف الليرة السورّية من أهم 
البالد،  في  االقتصادّية  األزمِة  مؤشرات 
آذار  في  للدوالر  ليرة   47,5 سعِر  فمن 
أيام عام  أولى  ليرة مع   1200 2011 حتى 
ضعفاً،   25 بمعدِل  انخفاٌض  أي   ،2020
وهو مقداٌر كبيٌر جداً رافقته موجاٌت غالٍء 
المواطِن  دخُل  أمامها  يصمُد  ال  كبيرٍة 
العادي، وبهذا نعرُف الوجَه األكثَر قسوًة 

لألزمِة السورّية.«5

أحمد أعرج: الحوار بين السوريين سبيل 
الحل لألزمة السورية

العفرينيون يرفعون شعار »أملنا 

مقاومتنا« يف ذكرى العدوان

ُمجتمعاتنا الَعريقة واألصيلة...

أساٌس متيٌن من المبادئ القّيمة

قال المنسق العام لحزب التحالف الوطني 
مرحلة  ان  أعرج  أحمد  السيد  السوري 
أو  تقليل  وهي  سوريا،  في  بدأت  جديدة 
أنهاء الوجود العسكري الخارجي في البالد 
بالتوافق بين أمريكا وروسيا، وتقاسم نفوذ 
الساحة اإلقليمية بينهما، وشدد أعرج على 
ضرورة عمل كافة األطراف السورية بما 
السياسي  الحل  على  للتركيز  النظام  فيها 
وإيجاد رؤية سياسية مشتركة بين اإلدارة 

الذاتية والنظام السوري«4

أغصان  المست  التي  المطر  زخات  تحت 
وضحايا  شهداء  لصور  المزينة  الزيتون 
أهالي  رفع  عفرين،  في  العصر  مقاومة 
عفرين الُمهجرين في الشهباء صوتهم عالياً 

»نريد عفرين حرة«2

لدى  الَمجالس  آداب  تُعتبر  ـ  عيسى  عين 
مجتمعاتنا إحدى أهم ُمميزات هذه المجتمعات 
في  أهميَّة  من  لها  لما  واألصيَّلة،  العريقة 
العريَّقة  األخالقيَّة  المبادئ  وتطبيق  تحقيق 
في  ُمجتمعاتنا  عليها  بنيت  التي  والُمتميزة 
هذِه المناطق، وعموم الُمجتمعات والشعوِب 

في الفسيفساء السورية.«8

في شارزور آهات محمد الكردي 

تظهر بالمعرض
سوق منتوجات المرأة... بصمة أخرى 

الستقاللها اقتصاديًا
الطفل  لوحة  برزت  فنية  لوحة   50 ضمن  من 
شارزور  في  افتتح  معرض  في  الكردي  محمد 
بالسليمانية، لتظهر في اللوحة معاناة محمد التي 
سري  على  بقصفه  التركي  المحتل  بها  تسبب 

كانيه/ رأس العين في الشمال السورية.
شارزور  قضاء  في  افتتح  للرسم  معرض  في 
تنوعت  رساماً   15 لـ  فنية  لوحات  عرضت 
الطبيعة  جسدت  منها  بمواضيعها  اللوحات 
الطبيعة واآلالم  بين  وأخرى جسدت اآلالم وما 
ظهرت لوحة آلهات طفل تعالت صوته بجرحه 
الكبير الذي تسبب بها المحتل التركي لدى قصفه 
الشمال  في  العين  رأس  كانيه/  سري  منطقة 
السوري برش الكيماويات ومنها الفوسفور علماً 
أن  إال  دولياً  محرمة  المواد  من  النوع  هذا  أن 
واليزال  الدولية  القوانين  خرق  التركي  المحتل 

يخرقها في ظل صمت دولي.

أوجاع الشعب الكردي يف لوحات

دموية  على  شاهداً  كان  الكردي  محمد  آهات 
أردوغان ودولته االحتاللية وفي هذا المعرض 
طابع  إظهار  المشاركين  الرسامين  أحد  حاول 

معاناة الشعب الكردي.
أنه في هذا المعرض الذي اُفتتح في قاعة  علماً 
كرين كاليري بمدينة شارزور علقت 50 لوحة 
فنية وكما ذكرنا آنفاً بمشاركة 15 رسام ورسامة 
الشعب  واقع  جّسدت  اللوحات  تلك  وأغلب 
الكردي وتراثه وبيئته والسيما أوجاعه ومعاناته 

في ظل استبدادية وسلطوية الدولة العدائية له.
للحضور  واضحاً  كان  اللوحات،  بين  ومن 
واحدة تجسد الطفل محمد الكردي الذي أصيب 
بالقصف التركي الكيماوي على سري كانيه في 

تشرين األول الفائت.
من هنا ندرك بأن آهات محمد لن ينساها الشعب 
الكردي وسيكشفون من خاللها سلطوية ودموية 
أردوغان ومرتزقته لكسر الصمت الدولي حيال 

انتهاكاته بحق شعوب سوريا أجمع.

نسوية  بجهود  قامشلو-  روناهي/ 
اإلدارة  بهيئة  المرأة  مكتب  في 
المحلية والبلديات في إقليم الجزيرة 
المرأة  لمنتوجات  سوق  سُيفتتح 
لتحقيق استقاللية المرأة واالكتفاء 

الذاتي اقتصادياُ في المنطقة.
الموارد  من  والمثلى  القصوى  االستفادة  تعد 
إذ  ناجح,  اقتصاد  لتحقيق  أساسياً  هدفاً  البشرية 
إن للجميع أهمية في اإلنتاج والتنمية والتطور, 
)المرأة  جناحين  ذو  طائر  المجتمع  أن  وبما 
والرجل( فإن التنمية تعتمد على تطوير ودمج 
وإسهام كال الجنسين في خططها وبرامجها, كما 
البشرية  للموارد  أن إهمال أحدهما يعني هدراً 

أو على األقل عدم االستفادة المثلى منها.
بعد اإلعالن عن اإلدارة الذاتية في إقليم الجزيرة 
اإلدارة  هيئة  كما  والهيئات  اإلدارات  وتشكيل 
خاص  مكتب  وتخصيص  والبلديات  المحلية 
إلى  نسوية  وبجهود  المكتب  هذا  عمل  بالمرأة 
افتتاح مشاريع والقيام بحمالت من شأنها تحمي 
المنطقة  نظافة  على  وتحافظ  والبيئة  الطبيعة 
من  االقتصادي  االستقالل  تحقيق  إلى  إضافة 
هنا يستعد مكتب المرأة في هيئة اإلدارة المحلية 
لفتح سوق خاص  الجزيرة  إقليم  في  والبلديات 

بمنتوجات المرأة. 

خطوة لتعزيز دور املرأة اقتصادياً

المجال  في  المجتمع  في  المرأة  دور  لتعزيز 
العمل على تعزيز أنشطة  االقتصادي البد من 
بتنمية  وذلك  أمامها  اآلفاق  وتوسيع  مختلفة 
قدراتها وجهودها في مختلف المجاالت وتأمين 
والتأكيد  العمل  لها  تتيح  التي  الوسائل  كافة 

انطالقاً  االقتصادي  المجال  في  قدرتها  على 
في  المرأة  سوق  الفتتاح  التجهيز  يتم  هذا  من 
قامشلو قريباً جداً. بهذا الصدد كانت لصحيفتنا 
قامشلو  بلدية  في  المشتركة  الرئيسة  مع  لقاء 
الشرقية مزكين حسن التي حدثتنا عن األهمية 
من  والهدف  للمرأة  االقتصادية  االستثمارية 
في  المرأة  بمنتوجات  خاص  سوق  تشكيل 
سوق  الفتتاح  التحضير  »يتم  قائلةً:  المدينة 
والهدف  قامشلو  في  المرأة  بمنتوجات  خاص 
من افتتاح مثل هذا السوق هو تنمية واستثمار 
قدرات المرأة وتوفير فرص عمل لها وبخاصة 
تمتلك  ال  التي  المرأة  مثل  العمل،  العاطلة عن 
شهادات علمية أو خبرات مهنية, ليتم توجيهها 
العمل  في  وإدماجها  االقتصاد  مسار  إلى 

واالستثمار وتوسيع اآلفاق أمامها«.

ظروف أمنية حالت إىل تأجيل 
افتتاحها

بأسماء  الئحة  تشكيل  تم  بأنه  مزكين  نوهت   
السوق،  في  بالعمل  سيباشرن  اللواتي  النساء 

لوازم  وهناك  بسيطة  تعديالٍت  بقي  أنه  علماً 
سيتم تأمينها إضافة إلى تشكيل الهيكل التنظيمي 

ليفتتح السوق بعدها.
سيتضمنها  التي  والمنتوجات  المواد  وعن 
السوق قالت مزكين حسن في حديثها: »بالنسبة 
للمواد التي ستباع في سوق المنتوجات الخاص 
بالمرأة فأنها ستشمل منتوجات من عمل المرأة 
من محالت تجارية خاصة بالمرأة وتابعة لبلدية 
محل   14 عددها  تبلغ  والتي  بقامشلو  الشرقي 

وأيضاً ستتضمن أعمال المرأة اليدوية«.
قامشلو  بلدية  في  المشتركة  الرئيسة  واختتمت 
السوق تأخر  افتتاح  بأن  الشرقية مزكين حسن 
بعض الوقت نظراً للظروف األمنية في المنطقة 
عن  ناهيك  الشتوية  الطقس  ألوضاع  إضافة 
ولكن  المرأة  مكتب  واجهت  التي  الصعوبات 
مكتب المرأة سيعمل على تطوير ثقافات المرأة 
في التنمية االقتصادية باستمرار وبهذه الطريقة 
في  أحرزته  الذي  النجاح  مدى  المرأة  ستثبت 
هذا المجال. بصمة أخرى ستضيفها المرأة في 
الحافل  تاريخها  إلى  السوري  والشرق  الشمال 

باإلنجازات بافتتاح سوق منتوجات المرأة.

واشو كاني...إرادة البقاء والمقاومةتقرير/ نشتيمان ماردنلي   

منذ بدأ االحتالل التركي بعدوانه على شمال شرق سوريا في تشرين أول الماضي كان المدنيين العزل من أولى ضحاياه، فقد 
استهدف المحتل التركي ومرتزقته المدن والقرى والتجمعات السكانية والبنى التحتية من محطات التغذية الكهربائية والمائية 

وصوامع الحبوب وغيرها إضافة إلى القصف الوحشي للمناطق السكنية.«2
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التهاب األذن الوسطى
يرجع السبب في التهابات األذن الوسطى إلى 

عدة عوامل منها: 
1- قصر قناة استاكيوس )أنبوب رقيق يمتد من 
األذن الوسطى إلى الجزء الخلفي من األنف( 
والبكتيريا  الفيروسات  انتقال  سهولة  وبالتالي 
الوسطى  األذن  إلى  البلعوم  أو  األنف  من 

وحدوث االلتهاب. 
بالمقارنة  األطفال  لدى  المناعة  نقص   -2
لإلصابة  عرضة  أكثر  يجعلهم  البالغين  مع 

باألمراض المعدية عموًما.
األسباب:

أو  البرد  مثل  التنفسي،  الجهاز  عدوى   -1
األنفلونزا.

2- الحساسية.
3- التعرض لدخان السجائر.

4- التهاب اللحمية أو اللوزتين.
تسرب  بسبب  يكون  ضع،  للرُّ بالنسبة   -5

الحليب إلى أذن الطفل أثناء الرضاعة.
األذن.  في  »ألم  البالغين:  عند  األعراض: 
صعوبة في النوم. إفرازات من األذن. ضعف 

في السمع«.
فيروسيًّا  أو  بسيطًا  االلتهاب  كان  إذا  العالج: 

الطبيب  ومراجعة  الطفل  بمراقبة  فينصح 
باستمرار حتى يزول االلتهاب. 

قطرات  تساعد  فقد  الحساسية  بسبب  كان  إذا 
األذن المضادة لالحتقان أو المضادة للهستامين 

في تخفيف األعراض.
للعالج  تستجيب  وال  صعبة  الحالة  كانت  إذا 
بالمضادات الحيوية فقد يضطر الطبيب لعمل 
ثقب في طبلة األذن للسماح للسائل الصديدي 

المتجمع بالخروج من األذن. 

تقرير/ صالح إيبو

تقرير/ صالح العيسى

أسواق األدوات المستعملة تكشف اطالق أضخم مشروع لتأهيل قنوات الري

األزمة االقتصادية في تركيا
 144 بتكلفة  روناهي/الرقة- 
لجنة  أطلقت  ليرة سورية  مليون 
لمجلس  التابعة  والري  الزراعة 
المشاريع  ضمن  مشروعين  الرقة، 
لتحسين  اللجنة  وضعتها  التي 

الواقع الزراعي.
حيويين  بمشروعين  اللجنة  باشرت  ومؤخراً   
في  والتكهفات  الكسور،  إلصالح  يهدفان 
القناة  بانهيار  تسبب  ما  المتضررة  الري  أقنية 
الصندوقية في قناة البليخ الرئيسية، وقناة الكيلو 

صفر.
عند  كديران  عقدة  مشروع  األول:  المشروع 
مدخل سيفون السلحبية السفلى في )الكيلو صفر( 
أن  علماً  /85/م  بطول  القناة  تضررت  حيث 
المشروع يروي حوالي 22000 هكتار، وعليه 
عملت اآلليات كمرحلة أولى بعملية الحفريات، 
وتعزيل المصارف، وتكسير البيتون المتضرر، 
وتجهيز  المياه،  تسريب  لمنع  التكهفات  وسد 

األرضية.
مشروع  فهو  الثاني:  للمشروع   بالنسبة  أما 
 200 بطول  تضرر  الذي  الرئيسية  البليخ  قناة 
سد  على  الصيانة  ورش  تعمل  حيُث  متر 
المياه، وإيقافها، والعمل عليها كما ذكر أنفاً في 

المشروع األول.

وتكمن أهمية المشاريع في دعم القطاع الزراعي، 
واسعة  مساحة  زراعة  على  الفالحين  وتشجيع 
من أراضيهم علماً أن المشروعين يرويان قرابة 
الشرقي،  الرقة  ريف  في  هكتار  ألف   50 الـ 

والغربي.
وتقدر تكلفة المشروعين حسب المسؤولين عن 
ليرة سورية  مليون  بـ144  الزراعية  المشاريع 
الـ  تتجاوز  الصيانة، والعمل ال  بمدة زمنية من 

60 يوماً.
رئيس قسم الصيانة في مكتب الري محمد العلي 

تحدث عن المشروع، وأهميته قائالً: »تضررت 
غالبية قنوات الري في المنطقة نتيجة ما شهدته 
وبعد  جزئي،  ودمار  عسكرية،  عمليات  من 
الدراسات، والكشف على المواقع تبينت أضراٌر 
كبيرة في أقنية الري لذا، وبدورنا أطلقنا مشاريع 
صيانة، وترميم كسور أقنية الري المتضررة«.

الهدف  بأن  العلي  المشروع أوضح  وعن هدف 
هو إيصال المياه ألوسع قدٍر ممكن من األراضي 

الزراعية لتوسيع رقعتها، وتنوع المحاصيل.

األزمة  إلخفاء  التركية  الحكومة  تسعى 
اإلعالن  خالل  من  بها  تمر  التي  االقتصادية 
األدوات  أسواق  أن  إال  الكبيرة،  المشاريع  عن 
عن  الستار  وتكشف  يوم  كل  تتسع  المستعملة 

أزمتها.
تركيا  بها  تمر  التي  االقتصادية  األزمة  تؤثر 
تتسع  حيث  ملحوظ،  بشكل  المجتمع  على 
»دوالبدره«  وسوق  القديمة  األدوات  أسواق 
في إسطنبول هو أحد هذه األسواق. وتبدأ سوق 
وتستمر  السبت  يوم  مساء  المستعملة  األدوات 
جميع  من  الناس  ويأتي  األحد،  يوم  مساء  حتى 

أنحاء إسطنبول إليه.
إلى  القديمة  المالبس  من  شيء  كل  ويباع 

الحكومة  أن  ورغم  السوق.  في  اإللكترونيات 
تدعي أنه ال توجد »أزمة«، فإن الناس في سوق 
وفرصهم  قدرتهم  أن  يظهرون  البالية  األدوات 

على الشراء أصبحت أضعف.
أنهم  كرالنغج  عاصم  أوضح  السياق  هذا  وفي 
يأتون إلى السوق منذ سنوات عديدة وقال: »كان 
الناس يأتون إلى السوق بفرح، يبتاعون األشياء، 
بذكريات  يستمتعون  السوق،  في  يتجولون 
لكنني  سنوات،  منذ  السوق  إلى  آتي  طفولتهم. 
لم أشهد هذا االزدحام. حيث بات المرء يشتري 
القديمة ألطفاله، لقد وصلنا  الجوارب واألحذية 
لمرحلة يشتري فيه المرء حتى الجوارب البالية 

ألطفاله«.

واشو كاني...إرادة البقاء والمقاومة
منذ بدأ االحتالل التركي بعدوانه على شمال شرق سوريا في تشرين أول الماضي كان المدنيين العزل من أولى ضحاياه، فقد استهدف المحتل التركي 
ومرتزقته المدن والقرى والتجمعات السكانية والبنى التحتية من محطات التغذية الكهربائية والمائية وصوامع الحبوب وغيرها إضافة إلى القصف 

الوحشي للمناطق السكنية.

على  كان  العنيف  والقصف  األكبر  االستهداف 
وسري  ابيض  تل  سبي/  كري  مدينتي  من  كل 
النزوح  موجة  لتشهدا  العين،  رأس  كانيه/ 
والتهجير القسري التي تعاظمت في فترة قصيرة 
من  جلُّهم  شخص  ألف  الثالثمئة  وتجاوزت 
األطفال والنساء والشيوخ، وكانت مدن وبلدات 

اقليم الجزيرة مقصد هؤالء المهجرين.
للمنظمات  تام  قياسي وفي غياب شبه  في زمن 
اقليم  الذاتية في  بادرت االدارة  المعنية،  الدولية 
الجزيرة إلى انشاء مخيم واشو كاني الذي أصبح 
جاهدة  وحاولت  العائالت،  من  الكثير  مقصد 
تقديم المستلزمات اليومية من ماء وغذاء وخيم، 
توفر  مع  المخيم  على  المهجرين  اقبال  وزاد 

المستلزمات الضرورية بشكل أفضل.

كان  المخيم  على  القائمين  أمام  الكبير  التحدي 
قدوم فصل الشتاء واألمطار مما فاقم الصعوبات 
المعنية،  الدولية  المنظمات  وغياب  والتحديات 
وتضاعفها،  الوافدين  اعداد  زيادة  مع  بالتزامن 
يربو على 800 عائلة  المخيم  ما  واليوم يضم 
غالبيتهم  شخص،  آالف  ستة  من  اكثر  تضم 
تل  سبي/  كري  منطقتي  من  نزحوا  العظمى 
أبيض وسري كانيه/ رأس العين شمال الحسكة، 
ويقوم الهالل األحمر الكردي بالعمل على تأمين 
الخدمات الطبية، ووسائل التدفئة، كما تم تزويد 
شهد  أن  بعد  طاقمها  مع  اطفاء  بسيارة  المخيم 
افتتاح  تم  كما  حريق،  حادثة  من  اكثر  المخيم 
تلميذ،   1200 من  اكثر  تضم  دراسية  صفوف 
وال يزال قرابة ال400 شخص يعيشون في خيم 
وعدم  األرض  تهيئة  من  التمكن  لعدم  جماعية 

توفر خيم فردية.
من  االنسانية  للمساعدات  تام  شبه  غياب  في 
المساعدات  بعض  خال  فيما  المعنية  المنظمات 
االوضاع  فإن  مؤسسات صغيرة،  من  الخجولة 
في  الحال  كان  كما  كارثية  شبه  المخيم  في 
مخيمات التهجير التي ضمت مهجري عفرين، 
وتلك المأساة أيضا تضاف إلى جرائم أردوغان 
التدمير  على  القائمة  التركية  االحتالل  وسياسة 
والمنظمات  العالمي  الضمير  فيما  واالبادة، 
المعنية في سبات متعمد بإرادة طاغية من أعداء 
االنسانية، وتبقى االرادة العظيمة التي تتجلى في 
روح كل القاطنين في مخيمات التهجير القسري 
بأن إقامة مؤقتة ال ضير منها فالعودة إلى الديار 

شعار وهدف محتم.

العفرينيون يرفعون شعار »أملنا مقاومتنا« في ذكرى العدوان

زخات  تحت  الشهباءـ  روناهي/ 
المطر التي المست أغصان الزيتون 
وضحايا  شهداء  لصور  المزينة 
رفع  العصر في عفرين،  مقاومة 
في  الُمهجرين  عفرين  أهالي 
»نريد  عاليًا  صوتهم  الشهباء 

عفرين حرة«.
 شارك في التظاهرة قرابة مئة ألف من ُمهجري 
الشهباء وتوجهوا صوب ساحة  عفرين وأهالي 
من  غضبهم  عن  للتعبير  فافيين  في  التظاهر 
الدولي  والصمت  التركي  االحتالل  انتهاكات 
ديمغرافية  لتغير  الهادفة  تركيا  حيال مخططات 
عفرين وشمال شرق سوريا. وتحت شعار »أملنا 

مقاومتنا... بالمقاومة سنعود إلى عفرين«.
تقدمت التظاهرة صور لشهداء ورموز مقاومة 
الزيتون  بأغصان  بدورها  زينت  والتي  العصر 
للسالم،  ورمزاً  عفرين  عراقة  عن  تعبر  التي 

للحرب  رمزاً  جعلها  التركي  االحتالل  أن  إال 
والدمار والتشريد، ورغم ذلك مازال العفرينيون 
متمسكين بزيتونهم هنا في الشهباء، وشارك عدد 

من جرحى مقاومة العصر في التظاهرة.
وعبر عكيد شرفان أحد المشاركين في مقاومة 
حيال  الدولي  بالصمت  تنديده  عن  العصر 
نرى  »نحن  وقال:  االحتالل  دولة  انتهاكات 

اليوم هذا الشعب العظيم الذي نزل إلى الساحات 
وهذا  عفرين،  بتحرير  تطلعاته  عن  للتعبير 
إلى  للعودة  إصراراً  يزيدنا  اليوم  الحي  المشهد 
لم  إن  القتال وتحرير عفرين بسواعدنا  ساحات 
ودعا  والدولية«،  الحقوقية  المنظمات  تنصفنا 
راجوا  ناحية  في  ساقه  في  أصيب  الذي  عكيد 
للمساهمة  الُكرد  الشبان  العصر  مقاومة  ضمن 

في تحرير عفرين.
وبدوره استنكر أحد مصابي المقاومة »زياد تل 
عران« السياسة التركية الرامية لتغير ديمغرافية 
المنطقة برمتها، وقال: »نحن نصر على تحرير 
الشمال السوري عامة، وأنا كمكون عربي أدعو 
االحتالل  ضد  للتوحد  عامة  السوري  الشعب 
التركي، وطرد مرتزقتها من الشمال السوري«.
قصاصات  وألقوا  شعارات  عفرين  أبناء  ورفع 
لنا،  عفرين  مستمرة،  »المقاومة  عليها  كتب 
يستجيب  ان  فالبد  الحياة  يوماً  الشعب  أراد  إذ 
الشعب  مقاومة  تحي  لشعارات  إضافة  القدر«، 

والتأكيد على طرد المحتل من عفرين.

العودة إىل عفرين وتحريرها حتمية 
ال بد منها

الرئيس  كلمة  منها  عدة  كلمات  ألقيت  كما 
محمد  قال  عفرين  مقاطعة  لمجلس  المشترك 
نعسو الذي قال: إن هذا الشعب يستحق االحترام 
لما يبديه من مقاومة على مدار عامين«، ودعا 
للتوحد  العربي  والشعب  العربية  الدول  نعسو 
كما  الجديدة،  العثمانية  تركيا  سياسات  في وجه 

المرحلة  هذه  في  للتوحد  الكردية  األحزاب  دعا 
المصيرية.

وأكدت الرئيسة المشتركة إلقليم عفرين »شيراز 
بالنسبة  نفسه مجدداً  يُعيد  لن  التاريخ  أن  حمو« 
أثبت  عفرين  »شعب  وتابعت:  الكردي  للشعب 
ان هذه المقولة ال تنطبق عليه، إذ لم يثنه شتى 
المقاومة،  عن  والتشريد  والقتل  الضغط  أنواع 
هذا الشعب الذي قاوم في عفرين مدى 58 يوماً 
اليوم يجدد تلك المقاومة ويرسل رسائل من النار 

والحديد لجميع المحتلين«.
الثانية  الذكرى  نستقبل  نحن  »اليوم  وتابعت: 
للعدوان،لكن هذا العدوان أثبت خوف العدو من 
المشروع الديمقراطي الذي يقوده هذا الشعب لذا 
شمال  على  عدوانه  وتابع  عفرين  استهداف  تم 
وشرق سوريا«، وشددت شيراز حمو على أن 
سياسات تركيا ستسقط ولن تتحقق نتيجة مقاومة 

مثابرة هذا الشعب.
الشيب  آمال  فيها  امتزجت  التي  التظاهرة  هذه 
على  أمل  شعاع  رسمت  واألطفال،  والشباب 
باتت  عفرين  عودة  إن  لتؤكد  العفرينين،  وجوه 

قريبة

فوائد القرفة المذهلة

عيادة روناهي

محمد صالح حسين

من  واحدة  هي  القرفة  لحاء   : القرفة  فوائد 
األكثر  العالم, وهي  في  التوابل  أقدم وأشهر 
أهمية وتعتبر من التوابل الحلوة في الشرق 

األوسط. 
الطب  في  تستخدم  القِدم  منذ  القرفة   -1
من  الدموية  الدورة  لتحفيز  التقليدي  الشعبي 
للمساعدة  وكذلك  التنفسي  والجهاز  التخثر 
للمنغنيز  مصدر  تعتبر  فهي  الهضم,  على 
والحديد والكالسيوم واأللياف وأيضاً تحتوي 

على مواد مضادة لألكسدة. 
تقلل  القرفة  أن  السرطان:  من  الوقاية   -2
من إنتشار سرطان الدم واألورام الليمفاوية 
على  تحتوي  لكونها  السرطانية  والخاليا 
انقسام  تسهيل  في  هاماً  تلعب  التي  أنزيمات 

الخاليا.
3- تنظيم مستوى سكر بالدم: وجدت دراسات 
بأن القرفة تحتوي على بعض البولي فينول 
نسبة  مستويات  تنظيم  تساعد  أن  يمكن  التي 

سكر في الدم من نمط ثاني.
4- تقليل نسبة الكوليسترول بالدم: الكالسيوم 
أن  يمكن  القرفة  في  الموجودة  واأللياف 
تساعد في القضاء على األمالح الصفراء في 

الجسم.
5- تحسين وظيفة اإلدراك: أظهرت دراسات 
منبه  بمثابة  القرفة  ونكهة  رائحة  أن  عديدة 

للعقل، وربما تحسين للذاكرة وأيضاً. 
تحتوي  القرفة  الدموية:  الدورة  تحسين   -6
على كمية كبيرة من مركب يسمى الكومارين 
يساعد  الذي  الدم  بتجلط  وهي معروفة جيداً 
الصفيحات  تجمع  منع  على  الدموية  الدورة 

الدموية. 
نظراً  المفاصل:  اللتهاب  مضادة   -7
تساعد  في  لاللتهابات  المضادة  لخصائصها 
وتصلب  المفاصل  التهاب  آالم  تخفيف  في 

العضالت والمفاصل 
8- مضادة للفطريات والبكتيريا: تفيد القرفة 
البيضاء  الكنديدا  فطريات  في عالج  شربها 
وتنتشر  األمعاء  في  تستفحل  فطريات  وهي 

في الجسم كله.
القرفة عالج لمشاكل الجهاز التنفسي: 

الشديدة،  أو  المعتادة  البرد  تعالج نزالت   -1
ربع  مع  النحل  عسل  من  واحدة  ملعقة  خذ 
يومياً  القرفة  مسحوق  من  صغيرة  ملعقة 
من  سيخلصك  وهذا  متتالية  أيام  ثالثة  لمدة 
السعلة المزمنة ونزالت البرد والتهاب الحلق 

واحتقانه واألنفلونزا. 
مزيلة  القرفة  الهضم:  عملية  في  تساعد   -2
للغازات الغير مرغوب بها، كما إنها تقضي 
والغثيان  واإلسهال  المعدة  حموضة  على 

الصباحي.
3- تخفيف آالم الطمث: القرفة مدرة للطمث 
من  كثيراً  الساخن  مشروبها  يستعمل  حيث 
قبل النساء خاصة بعد الوالدة إلدرار الطمث 
والتقلصات  اآلالم  تخفيف  في  والمساعدة 

والتشنجات بعد الوالدة. 
هي عالج  القرفة  األسنان:  القرفة آلالم   -4
مفيد جداً لوجع األسنان، ببساطة جعل عجينة 
باستخدام خمس مالعق من العسل مع ملعقة 
من  قليل  مع  القرفة  مسحوق  من  صغيرة 
معجون األسنان تدهن على المنطقة المؤلمة 
مرتين أو ثالث مرات في اليوم حتى يزول 

األلم. 
القرفة  المناعة:  جهاز  تقوي  القرفة   -5
تحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات 
من  خليط  األكسدة,  ومضادات  واأللياف 
العسل ومسحوق القرفة يمكن أن يساعد في 
تعزيز جهاز المناعة لدى اإلنسان والقضاء 
بفضل  الذهني  النشاط  وزيادة  التعب  على 

خصائصها المضادة لألكسدة والشيخوخة  
الكريهة: مزيج  الفم  رائحة  تزيل  القرفة   -6
ممتازة  القرفة  من  ومسحوق  العسل  من 
الكريهة، خليط من  الفم  للتخلص من رائحة 
من  قليل  ومقدار  القرفة  ومسحوق  العسل 
الماء غرغرة يومياً فهذا تساعد على الحفاظ 

بنفس منتعش طوال اليوم. 
وفقاً  البولية:  المسالك  التهابات  من  تقلل   -7
يأكلون   الذين  األشخاص  فإن  للدراسات 
القرفة بشكل منتظم ليست لديهم أي مشاكل 

في المسالك البولية.

مذكرة دعوى 

ررقم األساس /121/ لعام 2019.
طالب التبليغ: هبة برازي بنت محمد.       
المطلوب تبليغه: خليل شيخاني بن محمد.     

الموضوع: طالق.   
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األربعاء 2020/1/29م.

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك االجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج
 

مذكرة دعوى 

ررقم األساس /185/ لعام 2019.
طالب التبليغ: نسرين حسان المواس.      
المطلوب تبليغه: عماد عبد الحميد الحمد.    

الموضوع:  تثبيت زواج.  
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األربعاء 2020/1/29م.

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك االجراءات القانونية.

مذكرة دعوى 

رقم األساس /201/ لعام 2019م.
طالب التبليغ: مرام غسان الصالح.       
المطلوب تبليغه: مثنى خالد النمر.        

الموضوع: طالق.                                                                                                                           
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج وذلك في تمام الساعة \10\ من يوم 

األربعاء 29\1\2020م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك االجراءات القانونية.
 

مذكرة دعوى 

رقم األساس /230/ لعام 2019.
طالب التبليغ: محمد بركل بن أحمد.    

المطلوب تبليغه: صدام علي االسد. 
الموضوع: تثبيت بيع سيارة. 

الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األثنين 2020/2/3م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك االجراءات القانونية.
                                                        

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ الحكم  

رقم األساس \1266/ لعام 2019.
طالب التبليغ: عقيل الجلوي بن شحادة.  

المطلوب تبليغه: عبدهللا أحمد الهالل. 
الموضوع: تثبيت شراء للسيارة. 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك االجراءات القانونية.

                                                        
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ حكم  

رقم األساس /776/ لعام 2019.
طالب التبليغ: فاروق ابراهيم علي خان.     

المطلوب تبليغه: اوسو محمد مهاجر.
الموضوع: استراد حيازة عقار. 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك االجراءات القانونية.

                                                     
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

 

سند تبليغ الحكم  

رقم األساس \665/ لعام 2019.
طالب التبليغ: فيصل حسين الشواخ.  
المطلوب تبليغه: حسن حسين العقلة.  

الموضوع: تثبيت شراء للسيارة. 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك االجراءات القانونية.
                                                        

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى 

رقم األساس \148\ عام 2020م. 
طالب التبليغ: كاوى محمد حاج يوسف.    

المطلوب تبليغه: سند معصوم داوود.
الموضوع: تثبيت عقد بيع سيارة. 

نظرا لجهالة عنوانك في الدعوى رقم األساس 
/148/ لعام 2020م تقرر لديوان العدالة 

تبليغك عن طريق الصحف.
المتضمن في فقراته: 

فإذا لم تحضر أو ترسل وكيالً عنك ستجري 
عليك مدة الطعن من تاريخ النشر في الجريدة 

الرسمية. 
ديوان العدالة االجتماعية في كركي لكي  

مذكرة بدعوى حضور

رقم األساس \38/ لعام 2020م.
طالب التبليغ: عثمان المصطفى.     

المطلوب تبليغه: أحمد الجلو. 
الموضوع: طرد يد غاضبة وتعوض.

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك االجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة
 

مذكرة دعوى 
ررقم أساس \176\ لعام 2020م. 

طالب التبليغ: عبدهللا أحمد المحمود. 
المطلوب تبليغه: محمد مصطفى بن الحسين.                                                        

الموضوع: تثبيت عقد بيع سيارة. 
نظرا لجهالة عنوانك في الدعوى رقم األساس 

/176/ لعام 2020م تقرر لديوان العدالة 
تبليغك عن طريق الصحف.

المتضمن في فقراته: 
فإذا لم تحضر أو ترسل وكيالً عنك ستجري 

عليك مدة الطعن من تاريخ النشر في الجريدة 
الرسمية. 

ديوان العدالة االجتماعية في كركي لكي  

مذكرة دعوى 
رقم أساس \810\ عام 2020م. 

طالب التبليغ: عبد العزيز محمد بيرو.  
المطلوب تبليغه: عبد العزيز قاسم حسن.                                                         

الموضوع: تثبيت عقد بيع  سيارة. 
نظرا لجهالة عنوانك في الدعوى رقم األساس 

/810/ لعام 2020م تقرر لديوان العدالة 
تبليغك عن طريق الصحف.

المتضمن في فقراته: 
فإذا لم تحضر أو ترسل وكيالً عنك ستجري 

عليك مدة الطعن من تاريخ النشر في الجريدة 
الرسمية. 

ديوان العدالة االجتماعية في كركي لكي 

إخطار تنفيذ حكم

رقم األساس /113/ لعام 2020م.
طالب التبليغ: صباح الحجي- فريدة الفرج.        

المطلوب تبليغه: أدهم الحجي يوسف بن عواد 
– محمود الحجي يوسف بن عواد.      

الموضوع: مراجعة هيئة التنفيذ.   
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك االجراءات القانونية.
                                                        

ديوان العدالة االجتماعية في منبج   

مذكرة دعوى 
رقم أساس \104\ لعام 2020م. 

طالب التبليغ: راشد محمد سعيد عليوي. 
المطلوب تبليغه: صالح عليوي المصطفى.                                                        

الموضوع: تثبيت سيارة. 
نظرا لجهالة عنوانك في الدعوى رقم األساس 

/104/لعام 2020م تقرر لديوان العدالة 
تبليغك عن طريق الصحف.

المتضمن في فقراته: 
فاذا لم تحضر أو ترسل وكيالً عنك ستجري 

عليك مدة الطعن من تاريخ النشر في الجريدة 
الرسمية. 

ديوان العدالة االجتماعية في كركي لكي  

سند تبليغ حكم 

ررقم األساس /209/ لعام 2019م.
طالب التبليغ: بدور الظاهر بنت فيصل. 
المطلوب تبليغه: يوسف العبدهللا الحمد. 

الموضوع: تفريق لعلة الشقاق.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك االجراءات القانونية.
                                                      

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

سند تبليغ حكم 

ررقم األساس /1273/ لعام 2019م.
طالب التبليغ: بسام عيسى بن محمد ديب.        

المطلوب تبليغه: سرحان محمد بن محمد.          
الموضوع: تثبيت شراء المدعي للسيارة.                                                                                                                             

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك االجراءات القانونية.

                                                        
ديوان العدالة االجتماعية في منبج  

مذكرة دعوى 

رقم األساس /188/ لعام 2019م
طالب التبليغ: أحمد الحاج حسين بن مصطفى.       

المطلوب تبليغه: عالء الحاج حسين بن 
مصطفى.          

الموضوع: مبلغ مالي.                                                                                                                            
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج وذلك في تمام الساعة \10\ من يوم 

األحد 2\2 \2020م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج      

سند تبليغ 

رقم األساس /8/ لعام 2020م.
تاريخ جلستها: 2020/1/28م.

طالب التبليغ:  أحمد دنبره.
المطلوب تبليغه: صبحية أبو عيش .

الموضوع: تثبيت بيع. 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك االجراءات القانونية.
                                                      

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

إخطار دعوى 

رقم األساس /207/ لعام 2019.
طالب التبليغ: إسماعيل األحمد الحمد.    

المطلوب تبليغه: عيسى الصالح بن عبدالقادر.
الموضوع: استرداد حيازة ومنع تعرض.
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة 

الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس  
2020/2/13م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

سند تبليغ حكم

رقم األساس /97/لعام 2019.
طالب التبليغ: بسيمة رشيد الحسن.    

المطلوب تبليغه: فراس عبد الهادي جنيد.   
الموضوع: تفريق.  

الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األربعاء 2020/1/29م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك االجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى 

رقم األساس /1900/ لعام 2019.
طالب التبليغ:  بيان حماش.   

المطلوب تبليغه: غسان.

الموضوع: تقسيم ورثه.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك االجراءات القانونية.
                                                      

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

مذكرة دعوى 

ررقم األساس /232/ لعام 2019.
طالب التبليغ: رمضان العيسى بن حمود.    

المطلوب تبليغه: ماهر علي االسماعيل.  
الموضوع: تثبيت بيع سيارة. 

الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األثنين 2020/2/4م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك االجراءات القانونية.
                                                        

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ حكم 

رقم األساس /127/ لعام 2020م.
طالب التبليغ: سحر نمر.  

المطلوب تبليغه: أحمد البربوت.
الموضوع: تخمين مأجور.

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك االجراءات القانونية.

                                                      
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى 

رقم األساس /217/ لعام 2019م.
طالب التبليغ: سناء محمود الحسين.        
المطلوب تبليغه: حسين فواز العلي.       

الموضوع: طالق.                                                                                                                           
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج وذلك في تمام الساعة \10\ من يوم 

األربعاء 29\1\2020م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك االجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج    
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103 المرأةالرياضة

محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

تقرير/ جوان محمد

تقرير/ جوان روناهي

هيئة المرأة.. عاٌم تكلل بالكثير من الصعوباتاالتحاد الرياضي والرياضيين بتكاتفكم سنتجه لألفضل
 والمزيد من اإلصرار على النجاح

هل سنبقى بنفس الدوامة سؤال إلى اللجان الفنية؟؟؟

َل في  روناهي / قامشلو ـ ُأعلِن عن اإلدارة الذاتية الديمقراطية بإقليم الجزيرة بتاريخ 2014/1/21، وضمت وقتها هيئة الشباب والرياضة، بينما ُشكِّ
العام 2015، االتحاد الرياضي الذي يتبع إداريًا لهيئة الشباب والرياضة وبهذا الصدد ننجز لكم أهم التحوالت التي جرت على الصعيد الرياضي والقضايا 

العالقة والصعوبات التي تعترض تقدم العمل الرياضي نحو األفضل بمناسبة مرور الذكرى السادسة لإلعالن عن اإلدارة الذاتية في الجزيرة.
روناهي / قامشلو- تزامنًا مع ذكرى تأسيس اإلدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة وتنظيم الهيئات والمؤسسات التابعة لها, وألن المرأة أساس 
ثورة روج آفا والشمال السوري نظمت هيئة المرأة في إقليم الجزيرة عملها أكثر من عام آلخر, وبهذا الصدد أطلعنا على أعمالها خالل عام من 

الدفاع والحماية والبناء في المجتمع. 

تقرير/ نشتيمان ماردنلي    
ههيئة الشباب والرياضة أشرفت على الدوري األول 
في إقليم الجزيرة لكرة القدم بعام 2015، ورخصت 
الشعبية،  الفرق  أربعة نوادي وقتها والعشرات من 
وكان دوري األندية ناجحاً بكل المقاييس، وفي عام 
2016 جرت عملية دمج لهيئات اإلدارة الذاتية بإقليم 
وتبقى  والرياضة،  الشباب  هيئة  ولتحل  الجزيرة، 
فقط هيئة الشباب وليتبع إدارياً االتحاد الرياضي إلى 
هيئة العمل والشؤون االجتماعية، خطوة كانت بغير 
وتداخل  متواجدة  اإلدارية  التعقيدات  لتبقى  محلها 
العمل في الكثير من الخطوات والتي كانت سبباً في 

وجود خلل دائم بأي خطوة لالتحاد الرياضي.
التنفيذي  المجلس  قرر   ،2018/2/4 وبتاريخ 
والرياضة  الشباب  هيئة  إرجاع  الجزيرة  بإقليم 
عام  في  الفصل  جرى  بعدما  للهيئة  االتحاد  وضم 
2016، ولكن تجربة هيئة الشباب والرياضة تبقى 
غير ناجحة في الكثير من البلدان ومنها السعودية، 
لذلك حتى اآلن مازالت الكثير من الخطوات تشهد 
الخلل بسبب عدم التنسيق المتواجد بين هيئة الشباب 

والرياضة واالتحاد الرياضي بالشكل الجيد.
تقام  الدوريات  من  الكثير  البطوالت  صعيد  على 
نادياً   20 حوالي  لوجود  ووصلنا  القدم،  لكرة  منها 
عدم  بسبب  حلت  التي  األندية  غير  هذا  مرخصاً، 
الفئات  وفّعلت  للنادي،  المادية  الحاجة  لسد  القدرة 
والرجال،  والشباب  والناشئين  األشبال  األربعة 
للرجال  دوري  هو  والثانية  األولى  وللدرجتين 
وللشباب فقط، أما دوريات الفئات العمرية األخرى 

هي تقام كتجمعات لكافة األندية سوياً.
الدوريات  هذه  وجود  بأن  النكران  عدم  علينا  أن 
أوقف رياضة كرة القدم على رجليها نوعاً ما وعلينا 
االعتراف بأن لوال تواجد االتحاد الرياضي واألندية 
لما كان هناك اآلن العبين في صفوف األندية التي 
تشارك في الدوري السوري مثل الجزيرة والجهاد 

وعامودا وأندية أخرى.
الكاراتيه  مثل  ألعاب  هناك  الفردية  األلعاب  في 

والتايكواندو والطاولة والشطرنج والريشة الطائرة 
وبناء األجسام وألعاب أخرى مفعلة بشكل جيد نوعاً 
اللجان  بخصوص  هي  القائمة  المشكلة  ولكن  ما، 
يديرون  من  نفسهم  فهم  والحكام،  المشرفة  الفنية 
األندية والفرق والتي تشارك في البطوالت مما يخلق 
مشاكل وفوضى في بعض البطوالت ومنها الطاولة 
والكاراتيه، والتايكواندو هي أكثر لعبة فردية منظمة 
ووصلت لجلب الميداليات الملونة دولياً عبر مدرسة 

نمور التايكواندو الدولية في الحسكة.
مثل  جيدة  هي  القدم  كرة  غير  الجماعية  األلعاب 
األولى  للدرجتين  للرجال  دوري  وهناك  الطائرة 
للسيدات  دوري  وهناك  كذلك،  وللناشئين  والثانية 
جيد أيضاً مقارنة باأللعاب األخرى ولعبة كرة السلة 
وكدوري  جيد،  بشكٍل  أعوام  ثالثة  منذ  مفعلة  هي 
أقيم لمرتين، ونادي األسايش مسيطر على  لألندية 
فنادي  السيدات  في  الحالة  نفس  وكذلك  األلقاب، 

األسايش أحرز اللقب لعامين متتالين.

املمّيز  اإلنجاز  للسيدات  القدم  كرة 
واألندية هي صاحبة الدور األكرب

لعبة كرة القدم للسيدات بدأت رسمياً بالدوريات من 
العام 2017 وسيطرت العبات نادي قامشلو على 
األلقاب فحققن اللقب عامي 2017 و2018، وعلى 
وأحرزت  و2019،   2018 عامي  الكأس  لقب 
بينما   ،2019 لعام  الدوري  لقب  األسايش  سيدات 

السوبر  كأس  ألقاب  عامودا  أهلي  سيدات  أحرزت 
لعامي 2017 ـ 2018.

إقليم  في  القدم  كرة  لسيدات  نوادي  تسعة  تنشط 
الجزيرة: قامشلو ـ أهلي عامودا ـ األسايش ـ قنديل 
ـ  فدنك  ـ  الطريق  ـ  الجزيرة  ـ عمال  كانيه  ـ سري 
جودي، ولكن إدارات األندية من تلعب الدور األكبر 
في تشكيل هذه الفرق النسائية ضمن ناديها، والدعم 
المقدم لم يكن بالشكل المطلوب من قبل هيئة الشباب 
والرياضة واالتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة وحتى 
بأي  تقم  لم  سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة  هيئة 
خطوة فعلية تجاه هذه األندية وحتى وصلت العبات 
الدولية  المحافل  في  سوريا  لتمثل  األندية  هذه  من 

وآخرها على صعيد آسيا.

املنشآت واملالعب تقاعس مستمر 

ومصاريف بدون نتائج

لنجاح  األهم  القاعدة  الرياضية  المنشآت  تعتبر 
إقليم  في  الرياضية  الصاالت  ولكن  البطوالت، 
الجزيرة هي مازالت تحتاج للصيانة والتأهل بشكٍل 
النسيان  بطي  فهي  قامشلو  غير صالة  هذا  أفضل، 
منذ عام 2013، عندما سقط سقفها بالعاصفة الثلجية 
وإلى اآلن الصالة لم تعود إلى كما كانت في السابق.

ترابية  فهي  الشاكلة  نفس  على  المالعب  وقضية 
وملعب وحيد يصلح للعب وهو ملعب الشهيد هيثم 
بالشكل  مؤهلة  غير  هي  تبقى  فيما  بقامشلو،  كجو 
ملعب  قامشلو  في  المعشب  الملعب  أما  المطلوب، 
شهداء الثاني عشر من آذار فهو أيضاً مازال ينتظر 
العودة لرونقه الجميل والطبيعي ولكن ال أحد يعلم 
متى سوف يصبح ذلك، ألنه قيد الصيانة منذ العام 

2016؟؟!.
تجهيز  عدم  بخصوص  يأتي  الرئيسي  والسبب 
لم  بالفعل  ألنه  أفضل  بشكٍل  والمالعب  الصاالت 
يستلم مكتب المنشآت شخص مختص بهذه الشؤون 
لديهم من خبرة وهي خبرة عادية  وعملوا بقدر ما 
كبيرة  مبالغ  وهبت  الوقت  وبنفس  األحوال،  بكل 
ال  اآلن  حتى  ولكن  والصاالت  للمالعب  كميزانية 
نتائج حقيقية تذكر بهذا الخصوص، وخاصةً ملعب 
الرياضية  والصالة  آذار  من  عشر  الثاني  شهداء 

بقامشلو.

 دخول الهيئات واألحزاب 
السياسية مزق التكاتف بني 

األندية واالتحاد

الهيئات والمؤسسات  في عام 2016 دخلت بعض 
العسكرية واألحزاب السياسية والتنظيمات الشبابية 
هذه  ولتكون  األندية  بعض  وتبني  دعم  خط  على 

األندية قادرة لشراء الالعبين وجلب األفضل منهم، 
المادية  اإلغراءات  مقابل  لنواديهم  الالعبين  وترك 
البالد  بها  تمر  التي  الصعبة  الظروف  ظل  في 

والمواطنين بشكٍل عام.
الدعم  لتوزيع  المنصرم  العام  في  عمد  واالتحاد 
المالي بحسب من فاز باأللقاب أكثر وشارك لموسم 
التي  النوادي  ألن  استمرت  المشكلة  وهنا   ،2018
تملك راعي كانت قادرة للمشاركة وجلب الالعبين 
القضية  ولتبقى  أكبر،  لهم  سيكون  فالدعم  وبالتالي 
أي  تمتلك  ال  التي  لألندية  الدعم  بخصوص  عالقة 
األندية  بعض  ُحلت  لذلك  تدعمها،  جهة  أو  راعي 
وهناك من تسير نحو الحل أيضاً، ولكن يجب على 
االتحاد الرياضي تأمين آلية مناسبة لكي ال يظلم أي 
األمور  هذه  وكل  للجميع،  مفيداً  الدعم  ويكون  ناٍد 
بين إدارات األندية التي تتلقى  شكلت شرخاً حقيقياً 
الدعم والتي ال تتلقى من جهة، وبين التي ال تتلقى 

واالتحاد الرياضي من جهة أخرى.
الرياضي  واالتحاد  األندية  على  يجب  النهاية  في 
بشكٍل  أفضل  رياضة  لتأمين  والتعاون  التكاتف 
اآلخر  عن  بغنى  بأنه  طرف  أي  يعتبر  وإال  دائم، 
كافة  رغم  لدينا  والرياضة  بعضه،  يكمل  فالجميع 
لالستمرارية  ركيزة  وكانت  جيدة  فهي  االنتقادات 
للحياة الرياضية وسط حالة الحرب وهجمات دولة 
الوطني  الجيش  من  مرتزقته  التركي  االحتالل 

السوري.
دائم  بشكٍل  يحارب  الذي  السوري  للنظام  باإلضافة 
ويحاول  الرياضة  مجال  في  الذاتية  اإلدارة  تجربة 
الدوري  في  تشارك  التي  األندية  بين  إحداث شرخ 
إقليم  في  الذاتية  واإلدارة  السوري  للنظام  التابع 
الجزيرة، ولكنها حتى اآلن لم تفلح بذلك، واألفضل 
الدعم  تقديم  نحو  التوجه  السوري  النظام  على 
محاربة  وعدم  دورياتها  في  تشارك  التي  لألندية 
بإقليم  الرياضي  واالتحاد  والرياضة  الشباب  هيئة 
تجربة  هي  عام  بشكٍل  الذاتية  واإلدارة  الجزيرة، 
الحل  تعتبر  بالرغم من وجود أخطاء ولكنها  رائدة 
ولغة  الطائفية  عن  سوريا  البتعاد  واألنسب  األمثل 

الحرب والدم.

اللجان  تعتبر  ـ  قامشلو   / روناهي 
لنجاح  الركائز  أهم  من  الفنية 
ولكن  الجزيرة،  إقليم  في  البطوالت 
في  عنها  نتحدث  التي  المشكلة 
اللجان  هذه  بأن  التقارير،  من  الكثير 
وتدير  أندية  وتدير  مستقلة  ليست 
يخلق  مما  الوقت  بنفس  البطولة 
مشاكل كثيرة، ولكن الطامة الكبرى 
تتأخر والفوضى تعم  البطوالت  بأن 
الفردية  األلعاب  في  منها  البعض 

وفي الجماعية حتى.

للضمير  االحتكام  البداية  في  الفنية  اللجان  على 
في  ومركزه  وناديه  لالعبه  اللقب  بمنح  التفكير  قبل 
البطوالت التي تقام في إقليم الجزيرة، والكالم غير 
القبعة  لهم  ترفع  المدربين  من  البعض  بالطبع  معمم 

على جهودهم وتعبهم في سبيل إنجاح البطوالت، 
والكالم لكل رئيس لجنة أو عضو فيها ويبحث عن 
المصلحة الشخصية قبل المصلحة العامة لرياضتنا. 
ولكن أكثر المشاكل التي تصادفنا في البطوالت وهي 
البطولة  وآخرها  المطلوب،  الوقت  في  إقامتها  عدم 
تبدأ  أن  المقرر  من  فكان  الطاولة،  للكرة  التصنيفية 
الصالة  وصلنا  ولكن  العاشرة صباحاً  الساعة  بتمام 
بتمام الحادية عشر ظهراً وكانت البطولة لم تُقَم بعد، 
والنقاش جاري لذهاب البعض لخطبة الجمعة، وهذا 

األمر يتكرر في الكثير من البطوالت بحيث تصادف 
صالة الجمعة وقت البطوالت، لذلك من األجدر، أما 
البدء بالعاشرة تماماً ومنح استراحة وقت الصالة أو 
بدء البطولة بعد العودة من خطبة الجمعة. ولكن كيف 

نتجاوز تأخر البطوالت بكل األلعاب؟، هو أن 
نقوم بإجراء القرعة قبل البطولة بيوم وأخذ األوزان 
وأخذ  القرعة  ألن  ذلك،  تتطلب  التي  البطوالت  في 
تبدأ  البطوالت  ولذلك  كثيرة  ساعات  تأخذ  األوزان 
بنفس  فهل سوف سنستمر  منها،  الكثير  في  متأخرة 
بالمواعيد  نتقيد  سوف  أما  واألخطاء؟؟؟،  الدوامة 
بيوم  البطوالت  قبل  األوزان  وأخذ  القرعة  وإجراء 

وفي اليوم الثاني نبدأ بالتوقيت المحدد؟؟؟.

واجهت  السوري  والشمال  آفا  روج  ثورة  بعد 
الصعوبات  الكثير من  المرأة في شمال سوريا 
المجتمع  في  الهام  دورها  إلبراز  والتحديات 
لكن  األفضل,  لتقديم  الدائم  والسعي  وتطويره 
المرأة استطاعت وبالرغم من  المؤكد أن  ومن 
كل الصعاب أن تثبت نفسها على أرض الواقع 
أصبحت  كونها  المنجزات,  من  الكثير  وتحقق 
وكان  الثورة،  في  والمقاومة  للصمود  رمزاً 
تأسيس اإلدارة الذاتية في إقليم الجزيرة الحجر 
خطواتها  أولى  في  المرأة  دعم  الذي  األساس 

نحو أهدافها المنشودة.

خطوات كثرية نحو التقدم..

وحول أبرز األعمال التي أنجزتها هيئة المرأة 
والتقدم خالل  التطور  الجزيرة في سبيل  بإقليم 
العام المنصرم، وكذلك المعوقات التي واجهتهم 
صرحت نائبة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة آفين 
قافور لصحيفتنا روناهي قائلةً: »لقد كان عاماً 
مليئاً بالصعوبات التي واجهت المرأة وأكثرهم 
أثراً غزو االحتالل التركي واستهدافهم بالتحديد 
من  نفسها  تثبت  أن  استطاعت  كونها  للمرأة, 
مجاالت  ومعظم  واإلدارية  العسكرية  الناحية 
لحزب  العام  لألمين  استهدافهم  مثل  الحياة, 
لسوريا المستقبل الشهيدة هفرين خلف, والكثير 
من النسوة اللواتي استشهدن على أيدي مرتزقة 
دولة  من  المدعومة  السوري  الوطني  الجيش 
االحتالل التركي, وأسر أخريات، وكان الهدف 
وطمس  المرأة  إرادة  كسر  هو  لهم  األساسي 
أيضاً  واجهتنا  التي  الصعاب  ومن  نضالها, 
الهول  مخيم  داخل  الحر  الفكر  تقبل  صعوبة 
داخله،  المتشددات  الداعشيات  النساء  قبل  من 
وعدم  المتطرف  الداعشي  بالفكر  وتمسكهن 

تقبلهن لهذا الفكر«.
العمل  سيتم  التي  األمور  من  بأنه  أفين  وبينت 
الدورات  تكثيف  العام 2020؛  في  أكثر  عليها 
داخل مخيم الهول وبمناطق أخرى على الفكر 
المرأة حرة من كل  لجعل  الديمقراطي والحر, 
فكر متطرف يحاول أن يطمس هويتها، ولتكن 
أقوى,  إرادتها  ولتصبح  للمقاومة  أكثر  محفزة 
قائلةً: »استطاعت هيئة المرأة في ظل  وأكدت 
كل الظروف الصعبة أن تخطو خطوات كثيرة 
ومميزة إلى األمام والوقوف بوجه كل التحديات 

التي واجهتها«.

أبرز فعاليات هيئة املرأة يف 2019

تمت  الفعاليات  جميع  بأن  أفين  وأضافت 
ومجالس  ومؤسسات  منظمات  مع  بالتنسيق 
عدالة المرأة والوحدات التي تعمل على حماية 
المرأة, وبينت بأنه من أهم هذه األعمال: »بداية 
من  بالكثير  المرأة  هيئة  بدأت   2019 العام 
أفضل  بشكل  المرأة  قوانين  إلظهار  الحمالت 
بعد سنتين من العمل عليها, حيث عممت هيئة 
المرأة فعالياتها في الكثير من البلدات والنواحي 
والمقاطعات, الشيء الذي وسع آفاق جديدة باسم 
إلى القيام بحمالت لتوعيتها في  المرأة, إضافةً 

المجتمع«.
جديد  الفتتاح مشروع  »هيئنا  بالقول:  وأردفت 
وهو مشروع غسيل السجاد الذي توقف تنفيذه 
األخيرة  األمنية  للظروف  نظراً   2019 بالعام 
الجديد,  بالعام  افتتاحه  وسيتم  المنطقة,  على 
من  الكثير  نُظمت  األعمال  هذه  إلى  إضافةً 
المرأة, ومجلس  االجتماعات مع مجلس عدالة 
والمؤسسات  سوريا  وشرقي  شمال  في  المرأة 
الخاصة  التنفيذية  القوانين  لتعديل  لها,  التابعة 
بالمرأة والقيام بالكثير من الحمالت في المناطق 
والنواحي لتوصيل صوت المرأة الحرة للعالم«.
وذكرت أفين بأنه خالل العام المنصرم ُشكلت 
المرأة  دار  بإدارة  اجتماع  لعقد  إدارية  لجنة 
المرأة  وآسايش  سارا  ومنظمة  ستار  ومؤتمر 
بعين  للنظر  والنيابة,  المرأة  عدالة  ومجلس 
االعتبار بمسألة قتل 25 امرأة في إقليم الجزيرة 
القليلة,  بالحصيلة  الذي يعد ليس  بالعام 2019 
خطوات  كافةً؛  الجهات  هذه  قبل  من  واتخذت 
والبحث  امرأة  لمقتل  قضية  أية  لتبني  جديدة 

بالقضية وصوالً إلى حقوقها.
نوهت  المرأة  عمل  ساعات  ناحية  من  أما 
إلى  للوصول  تم عقد اجتماعات عدة  بأنه  أفين 
المحصلة النهائية لساعات عمل المرأة اليومي 
وتعزيز ثقتها نفسياً وجسدياً للدفاع عن حقوقها 

بهذا الشأن.

ورشتا عمل للحد من عاملة 
األطفال

الخدمات  مسار  في  حديثها  قافور  أفين  تابعت 
التي قامت بها هيئة المرأة بحق األطفال الذين 
من  قسراً  كالنازحين  مدارسهم  من  انحرموا 
عليهم  فرض  الذين  من  وغيرهم  مناطقهم، 
الواقع االبتعاد عن طفولتهم قسراً أيضاً، قائلةً: 
»عقد عدة اجتماعات بخصوص عمالة األطفال 
كاللذين يعملون في الصناعة بالرغم من صغر 
الذين  النازحين  األطفال  إلى  باإلضافة  سنهم, 
أن  مادياً, ويرجح  أهلهم  لمساعدة  بالعمل  بدأوا 
واألمور  بالعائلة  خاصة  الظاهرة  هذه  أسباب 
التي تعود إلى االحتياج المادي لهم, ومضمون 
الفكر  هذا  لعالج  كان  عام  بشكل  االجتماعات 
حقوق  حماية  على  واألهالي  العائلة  وتوعية 
الطفل وعدم حرمانهم من حق الطفولة والتعليم 
فقد  أخرى  ناحية  من  ولكن  عليهم,  المتوجب 
لدى  آخر  األطفال مجرى  أخذت ظاهرة عملة 
البعض من األهالي مثل؛ اعتبار التعليم للطفل 
مقارنةً  عنه  االستغناء  يمكن  ثانوي  شيء 
على  وبناًء  لهم,  األفضل  واعتباره  بالعمل, 
العاملين  األطفال  نسبة  ازدادت  فقد  الفكر  هذا 
بكثرة، والكثير ليس باستطاعته االبتعاد عن هذه 
لذا  أهاليهم,  قبل  من  بعقولهم  التي دست  العادة 
حاولنا الوقوف بوجه هذه الفكرة وتوسيع دائرة 
التوعية بين األهالي على حقوق هؤالء األطفال 
الذين يسرقهم العمل في سن صغير من مقاعد 
ورشتا  الخصوص  بهذا  هيئُت  وقد  الدراسة، 
عمل للوقوف على قانون حقوق الطفل والعمل 
حقوق  ومنظمة  المرأة  هيئة  قبل  من  عليها 
موش،  نالين  أكاديمية  في  إحداهما؛  اإلنسان 

واألخرى ضمن قاعة هيئة المرأة«.

فحوى منتدى »صمتكم يقتلنا«

التي  الخطوات  بأن  قافور  أفين  أأضافت 
الخاصة  الجزيرة  إقليم  في  المرأة  هيئة  خطتها 
بالتنسيق  تمت  المرأة  بحق  الدولية  باالنتهاكات 
تضمن  منتدى  نُظم  حيث  ستار،  مؤتمر  مع 
بالمرأة  الخاصة  واللوحات  للصور  معرض 
السترجاع ذكرى اإلبادة في شنكال عام 2014، 
وكان للمنتدى ثالثة محاور منها محور سياسي, 
الدولة  انتهاكات  منها  وأيضاً  وإنساني,  حقوقي 
التركية المحتلة على األرض السورية وخاصةً 
»صمتكم  بعنوان  المنتدى  وكان  المرأة,  بحق 
بأن  بالذكر  »الجدير  بالقول:  ونوهت  يقتلنا«, 
األعمال الكثيرة التي قدمها مكتب العالقات في 
هيئة المرأة من استقبال وفود ومنظمات دولية 
عدة إلى جانب ذلك زيارة الكثيرين منهم مثل: 
وكالة  الالجئين,  مفوضية  في  سويدي  »دكتور 
BBC, وكالة روز بريس, منظمة إنقاذ الطفل, 
أميركا,  راديو  فرنسي,  قناة  بولندية,  جريدة 
البريطانية,  تلغراف  جريدة  دانيمارك,  راديو 
قناة أستراليا, جريدة إسبانية, صحفي هولندي, 
جريدة ANTR, محققة معنية بالشأن السوري 
في UN«, كما تم التنسيق مع دوائر العالقات 
الخارجية لتسليم أطفال ونساء متطرفي داعش 
من مخيم الهول إلى ممثلي والحكومات األوربية 
»أوزباكستان  كالتالي:  اإلحصائيات  وكانت 
طفل   12 طفالً,   88 و  امرأة   60 منهم   148
أربعة  الفرنسية,  للسفارة  تسليمهم  تم  فرنسي 
وأربعة  األلماني,  للوفد  تسليمهم  تم  أطفال 
أطفال استلمهم الوفد النيجيري, طفالن للسفارة 
وستة  الفنلندية,  للحكومة  طفالن  الهولندية, 
تسليم  وكذلك  البلجيكي,  الوفد  استلمهم  أطفال 
الطبقة  نازحي  من  وأطفال  امرأة   )800(
والرقة القاطنين في المخيم للعودة إلى ديارهم، 
فقد كان هناك 52 امرأة  بالنسبة لالستقبال  أما 
وكان  الهيئة  قبل  من  استقبالهن  تم  إيزيدية 
العام  في  استقبالهم  تم  الذين  األطفال  مجموع 

2019, )178( طفالً«.
بلغ عدد  قد  المنصرم  العام  بأنه خالل  ونوهت 
 478 المرأة  لجان  نظمتها  التي  االجتماعات 
الحسكة  مدينة  في  محاضرة  و122  اجتماعاً, 
وزواج  المرأة  ضد  العنف  قضية  لمناهضة 
القاصرات, و86 محاضرة في قامشلو, وأيضاً 
العام 2019  في  موش  نالين  أكاديمية  افتتحت 
من قبل هيئة المرأة النخراط المرأة في الدورات 
للمنضمين  النهائية  الحصيلة  وكانت  التدريبية، 

إليها 148امرأة.

االستشارة  مراكز  يف  املرأة  ريادة 
النفسية..

التي  الفعاليات  أفين قافور حديثها عن  وأكملت 
التي  المراكز  المرأة ضمن  هيئة  قبل  تمت من 
هيئة  »تدير  قائلةً:  النفسية  لالستشارة  افتتحت 
باالستشارة  مختصة  مراكز  خمسة  المرأة 
النفسية, في مدينة قامشلو, وجل آغا, الحسكة, 
وهذه  العين(,  )رأس  كانيه  وسري  تمر  تل 
فقط  النساء  على  مقتصرة  ليست  المراكز 
عام,  بشكل  العائلية  واألمور  باألطفال  بل 
اإلضرابات  االكتئاب,  الزوجية,  كالمشاكل 
النفسية, وكان عدد الدورات لهذه المراكز 13 
دورة وكانت إحصائيات األفراد الذين انضموا 
عدد  وبلغ  فرداً,   282 منها  واستفادوا  إليها 
المستفيدين  وعدد  محاضرة،  المحاضرات 74 
منها 2121 شخصاً, غير أن مراكز االستشارة 
وتُفعل محاضراتها هناك  تجول السجون أيضاً 
لدعمهم نفسياً, وتم إعطاء ثمانية محاضرات في 
سجن مدينة ديريك, وسبع محاضرات في سجن 
مخيم الهول, وخمسة اختصت لمربيات األطفال 

والمعلمات خالل العام الماضي«.

ُدور حامية املرأة والطفل

ينقسم  والذي  والطفل  المرأة  حماية  ُدور  وعن 
وحول  دائمة,  ودور  مؤقتة,  دور  قسمين,  إلى 

هذا الموضوع ذكرت لنا أفين عن الحاالت التي 
تم استقبالها بهما من قبل هيئة المرأة بالتنسيق 
مع دار المرأة في مدينة قامشلو كانت كالتالي: 
حيث  الدائمة،  الدور  في  حالة   17 »استقبال 
امرأة   11 لمشاكل  المناسبة  الحلول  وضع  تم 
منهم, و40  حالة تم استقبالهم في دار الحماية 
المؤقت والتي وضعت الحلول لمشاكلهم وعدد 
ثمانية  الحالي  الوقت  في  بالدار  الموجودات 
لقرية  تسليمهم  تم  حالتين  إلى  إضافةً  نساء, 

)جنوار(.  
بأنه  أفين  ذكرت  الطفل  حماية  لدار  وبالنسبة 
يُستقبل  والذي  مؤقت  قسمين,  إلى  أيضاً  ينقسم 
به األطفال الذين يعانون من مشاكل في العائلة 
العام  خالل  وتم  المشاكل,  تلك  حل  حين  إلى 
الدائم  والقسم  بها,  طفالً   21 استقبال  الماضي 
والذي يُستقبل به األطفال اليتامى, وتم استضافة 
كوباني  مدينة  في  األيتام  دار  من  أطفال  تسعة 
الوضع األمني  لمدة شهر ونصف لحين هدوء 
بالمدينة, أيضاً تم استقبال 51 طفل إيزيدي في 
الدار إلى اآلن, حيث يتم تقديم كافة الخدمات لهم 
إضافةً إلى استشاريين نفسيين ليمارسوا حقوقهم 
المسنات  دار  أما  األطفال,  كسائر  وطفولتهم 
منهم  أربعة  حاالت  سبع  فيه  استقبل  والذي 
تمت عودتهم بعد التعرف على هوية عوائلهم, 
إلى  إضافةً  امرأتان,  اآلن  بالدار  والموجودات 

حالة وفاة.
إعداد عدة روضات واستقبل  تم  بأنه  وأشارت 
فيها 242 طفل بالعام 2019, وعدة حضانات 
لذوي  ومركز  طفل,   295 فيها  واستقبل 
وكان  طفالً,   25 ويضم  الخاصة  االحتياجات 
توزيعهم كالتالي: »روضة وحضانة في مدينة 
تل تمر, روضة وحضانة في الشدادي, روضة 
في  وحضانة  روضة  الحسكة,  في  وحضانة 
البشيرية  منطقة  في  عامودا, روضة وحضانة 
الهاللية  منطقتي  في  وآخرين  قامشلو,  في 

والعابرة«.

مخطط هيئة املرأة للعام الجديد..

اختتمت نائبة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة أفين 
الجديد  للعام  الهيئة  بذكر مخطط  قافور حديثها 
قائلةً: »سيتم العمل خالل العام الجديد أكثر على 
إجراء المزيد من الحمالت التوعوية والبيانات 
بشكل  لدمجها  المرأة  ضد  العنف  وقضايا 
أفضل في المجتمع, وسنعمل على التركيز على 
تأهيل المرأة ضمن الدورات التعليمية المفتوحة؛ 
ألن الكثيرات منهن لم يكن بإمكانهن االنضمام 
أو  عملهن  لظروف  نظراً  مغلقة  دورات  إلى 
والمسلكية,  الفكرية  الدورات  ومنها  العائلة, 
في  العمل  آلية  في  النظر  بإعادة  سنقوم  كما 
النظام الداخلي في جميع مؤسسات المرأة التي 
بناًء  االجتماعات  وعقد  المرأة  هيئة  تديرها 
عليها, واستكمال عدد النساء في اللجان وزيادة 
إلى  وتعليمية  تدريبية  دورات  وافتتاح  تفعيلها, 
بحقوق  لتوعيته  أيضاً  للرجل  المرأة  جانب 
تأهيلية  افتتاح مراكز  المرأة, كما سنعمل على 
عمل  مسودة  وإعداد  وغيرها,  التسول  لحاالت 
من  وتصديقها  المرأة  لقوانين  التنفيذية  لالئحة 
تفعيل هوية  المعنية, والعمل على  الجهات  قبل 
خاصة باألطفال اليتامى المجهولين من الناحية 
على  النساء  تخص  مشاريع  وافتتاح  العائلية, 
نطاق أوسع في العام 2020 لتقوية إرادة المرأة 

أكثر ضمن المجتمع«.  

أفين قافور  

عمودي
1-من زعماء الثورة السوريةالكبرى

2- من ابواب حلب - رجوعه/م/
3-نصف النصف - دولة اوربية/م/

4- قوات البحرية - كبرياء
5-ضمير منفصل - من اخوات كان - مرض 

- احسان
6-عملة اجنبية - عمل مميز - عاصمة 

اوربية
7- صاحب/م/ من ادوات الغزل - تقدم في 

المطاعم
8-معركة تاريخية - شهر ميالدي

9-متشابهان - من انواع السيارات - حاكم
10-احتفال ديني - باني حدائق بابل 

المعلقة/م/
11-علم مؤنث/م/-عكس قصير- شقيق/م/

12-من انواع االحذية - حارق روما
13-لقب الشعر حافظ ابراهيم - حيوان 

اليف/م/

أفقي

1-من شعراء المهجر
2- رسام عالمي

3-ممر/م/- حب /م/ - رمى
4-اشعل - السينما

5-من جبال كردستان - نعم باالجنبية - برد
6-متشابهان - نعم باألجنبية - نسرف 

-متشابهان-
7-من اسماء اهلل الحسنى بدون ال التعريف - 

سهل اوربي - مكان الخيل
8-عالم وة طبيب عربي/م/- عاصفة بحرية

9-طرق - من زهور - يضرني
10-من االنبياء - 

11-انوب/مبعثرة/ - دمار بالكردية /م/
12-العب ايطالي سابق/م/-نبات ذو رائحة 

عطرة -
13- لقب لدولة مصر

المتقاطعة الكلمات 
إعداد : هيثم عدو
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49 اآلارءالسياسة

محرر الصفحة - رفيق ابراهيممحرر الصفحة - رفيق ابراهيم

السياسي والدستوري في الصراع السوري أحمد أعرج: الحوار بين السوريين 

 سبيل الحل لألزمة السورية

كان   )2011( السوري  الصراع  بداية  منذ 
السياسي عن  الصراع  الممكن فصل  من غير 
االجتماعي  العقد  بمعنى  الدستوري،  الصراع 
بين  والعالقة  الحكم  نظام  شكل  يحدد  الذي 
والتنفيذية،  والقضائية  التشريعية  السلطات 
المواطنين  وعالقة  بالشعب،  الدولة  وعالقة 
بواقع  يتعلق  هنا  الحديث  البعض.  ببعضهم 
الدولة  على  السلطة  فيه  تغّولت،  أو  تغلّبت، 
بمعنى  للدولة  افتقد  وضع  وفي  والمواطنين، 
وقانون  مؤسسات  دولة  هي  بما  الكلمة، 
طرحها  التي  الترسيمات  حسب  ومواطنين، 
الحكم  كنقيض ألنظمة  الجمهوري،  الفكر  آباء 

المطلق والتفويض اإللهي.
الدولية  المقترحات  مجمل  فإن  حال  أية  على 
حاولت  بدايته،  منذ  السوري،  الصراع  لحل 
مالحظة تلك اإلشكالية، أي الربط بين السياسي 
والدستوري، وهو ما برز في بيان جنيف )1( 
 ،)2015 )أواخر  فيينا  بيان  وفي   ،)2012(
الدولي 2254، وفي  قرار مجلس األمن  وفي 
األمر   .)2017( األربع  ديمستورا”  “سالل 
الدستورية  اللجنة  تشكيل  إلى  وصل  الذي 
اجتماعاً  عقدت  التي   ،)2019( المنقوصة 
واحداً صورياً في جنيف، ثم ما لبثت أن نعاها 
المبعوث الدولي إلى سوريا غير بدرسون، في 
إحاطته أمام مجلس األمن الدولي )21 – 12 – 
2019(، بسبب الموقف السلبي للنظام، األمر 
جديد  اجتماع  عقد  عن  يتحدث  ال  جعله  الذي 
للجنة، دون إيجاد موقف دولي داعم أو ضاغط 

على النظام.
تُحيلنا هذه المقدمة إلى تأّزم الدولة السورية منذ 
قيامها، وبالتالي إلى تأزم المسألة الدستورية في 
فترة  في  الدستور  أنها عرفت  البلد، رغم  ذلك 

مبكرة، أي منذ قيامها ككيان دولتي مستقل، إثر 
تم  العثمانية، هكذا  اإلمبراطورية  الخروج من 
صوغ الدستور السوري األول سنة 1920 في 
العهد الفيصلي )1918 ـ 1920(، من قبل 20 
برئاسة  المناطق،  الشخصيات من مختلف  من 
مملكة  على  بنوده  ونصت  األتاسي،  هاشم 
وعلى  نيابية،  ملكية  وحكومة  عربية  سورية 
الطباعة،  وحرية  والديانات،  المعتقدات  حرية 
وعدم جواز محاكمة أحد إال في حاالت يعيّنها 
خضوع  بسبب  الحياة،  له  تُكتب  لم  القانون، 

سوريا لالنتداب الفرنسي.
فتمت  سوريا  عرفته  الذي  الثاني  الدستور  أما 
صياغته عام 1928 إبان االنتداب، من خالل 
لجنة ضمت 27  انبثقت عنها  تأسيسية  جمعية 
شخصية برئاسة إبراهيم هنانو، حيث اضطلع 
فوزي الغزي بالدور األكبر في صياغته، ونص 
جمهورية  سوريا  اعتبار  على  الدستور  ذلك 
وأن  والحريات.  الحقوق  حماية  وعلى  نيابية، 
األمة مصدر كل سلطة، وأن السلطة التشريعية 
منوطة بمجلس النواب، إال أن سلطات االنتداب 
التي  بنوده  بعض  تعطيل  أو  تعطيله،  حاولت 
ناهيك  وسيادتها،  سوريا  استقالل  على  تنص 
إدارية  كوحدة  سوريا  مع  التعامل  عدم  عن 

واحدة.
تمت  الثالث،  وهو  دستور سوري،  أشهر  لكن 
صياغته في العام 1950 بعد االستقالل، وقبل 
الحقبة البعثية، من قبل جمعية تأسيسية منتخبة، 
خالد  حكومة  ظل  )في  القدسي  ناظم  برئاسة 

العظم(، من 166 مادة.
جازت  إن  األسدية  أو  البعثية،  الحقبة  في  أما 
إحداهما  دستورين،  إصدار  تم  فقد  التسمية، 
الرابع،  وهو   ،)1973( األب  األسد  عهد  في 
وهو   ،)2012( االبن  األسد  عهد  في  والثاني 
أن  بيد  السورية،  الدساتير  سلسلة  في  الخامس 
قبل  من  يوضع  لم  العهد  ذلك  في  دستور  أول 

مختصة،  لجنة  قبل  من  أو  تأسيسية،  جمعية 
الحكم وقدم لمجلس  وإنما وضع من قبل نظام 
الشعب ليصادق عليه. ونص هذا الدستور في 
البعث  “حزب  أن  على  الشهيرة  الثامنة  مادته 
في  القائد  الحزب  هو  االشتراكي  العربي 
تقدمية  وطنية  جبهة  ويقود  والدولة،  المجتمع 
الشعب  جماهير  طاقات  توحيد  على  تعمل 
ووضعها في خدمة أهداف األمة العربية”. كما 
نص في مادته الحادية عشرة على أن “القوات 
المسلحة ومنظمات الدفاع األخرى مسؤولة عن 
سالمة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في 
أدخل  أنه  أي  واالشتراكية”،  والحرية  الوحدة 
الجيش في السياسة، وفي مواجهة الشعب، وفق 

نص دستوري.
على   )101( مادته  في  الدستور  هذا  ونص 
الطوارئ  “حالة  يعلن  الجمهورية  رئيس  أن 
وأنه  القانون”،  في  المبين  الوجه  ويلغيها على 
بحسب المادة )103( هو “القائد األعلى للجيش 
القرارات  جميع  ويصدر  المسلحة،  والقوات 

وله  السلطة،  هذه  لممارسة  الالزمة  واألوامر 
حق التفويض ببعض هذه السلطات”، وجاء في 
المادة )107( أن “لرئيس الجمهورية أن يحل 
مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه، وتجري 
االنتخابات خالل تسعين يوماً من تاريخ الحل.

ومن  منها  وبضغط  السورية،  الثورة  بعد 
بتشكيل لجنة  قام نظام األسد  الدولي،  المجتمع 
من 29 شخصاً، إلعادة كتابة الدستور، برئاسة 
المحامي مظهر العنبري، المساهم الرئيس في 
بدستور  يعرف  وهو   ،1973 دستور  وضع 
2012، من أهم ما جاء في هذا الدستور إلغاء 
المادة الثامنة من الدستور السابق، والنص في 
وعلى  السياسية  التعددية  على  الجديد  الدستور 
االقتراع  عبر  ديمقراطيا  السلطة  ممارسة 
تشكيل  كما نص على  انتخابات(،  )ديمقراطية 
األحزاب السياسية، وأعيد العمل بسن الرئيس 
ما  وهو  عاماً،   40 األدنى  الحد  يكون  بحيث 
جرى تغييره على قياس بشار األسد، الذي كان 
عمره 34 عاماً عندما توفي والده، وتم حينها 

دقائق،  ببضع  مهينة  بطريقة  الدستور  تغيير 
وسط تصفيق أعضاء مجلس الشعب. 

تاريخها،  في  دساتير  خمسة  سوريا  عرفت 
بحكم  ورق،  على  حبر  بمثابة  ظلت  أنها  إال 
الدولة  على  السلطوي  ـ  السياسي  طغيان 
سوريا  خروج  منذ  أنه  علماً  والمواطنين، 
 )1918( العثمانية  اإلمبراطورية  حقبة  من 
عرف السوريون 220 حكومة، منها 70 منذ 
االستقالل )1946(، و37 في المرحلة البعثية 
تناوب  أيضاً،   .)2019 ـ   1963( األسدية  ـ 
 )1946( االستقالل  منذ  سوريا  رئاسة  على 
ـ   1946( عاماً   13 في  عشرة  رئيساً،   16
السياسية  االضطرابات  لحال  كنتاج   ،)1963
واالنقالبات الستة )قبل البعث 1963(، وستة 
أعوام  سبعة  في  أربعة  منهم  البعث،  حكم  بعد 
)1963 ـ 1970(، في حين حكم األسد وابنه 
قرابة نصف قرن، بحيث أضحت سوريا بمثابة 
جمهورية وراثية توارثها االبن عن أبيه، وهذا 

ما أدى إلى ما نحن عليه اآلن.

قد يسأل سائل من المتسلقين على دماء الشعوب 
أو أحد المتابعين لألحداث؛ ما العالقة العكسية 
ومعضالت  الديمقراطية  األمة  مفهوم  بين 
الشرق األوسط الذي يعيش على صفيح ساخن 
المتشابكة،  تعقيداته  بكل  ثائر  بركان  فوهة  أو 
حقيقةً أن هذا السؤال يحمل في طياته الجواب؛ 
نفسه،  السؤال  في  والمنطق  العقل  أمعنَّا  إذا 
السورية  األزمة  يخصَّ  فيما  وخصوصاً 
المستعصية على الحل ألسباب عديدة، وأهمها 
تنبع  التي  الخلّبية  المواقف  التمترس خلف  هو 
القراءات  إليها  المصالح الشخصية مضافاً  من 
الجديدة  القديمة  األزمة  لحلول  المعكوسة 
انتفضت  أن  فمنذ  األوسط.  الشرق  في  الناشئة 
الشعوب على أنظمتها وبعد أن أمسكت بزمام 
الراديكالية  اإلسالمية  القوى  االنتفاضات  هذه 
األرض  في  عاثت  التي  الفاشية  المتطرفة 
خراباً وفساداً ودماراً بغية تنفيذ أجنداتها، لرسم 
خرائط جديدة للمنطقة مبنية على ذهنيات قديمة 
مريضة عفا عليها الزمن وَشِرب في مواجهة 
التنظيمات شراسة  سلطات مستبدة ال تقل عن 
المحطات  من  الكثير  في  تتخطاها  بل  ودماراً 

اإلجرامية كما رأينا في األزمة السورية.
جديد  مسار  إيجاد  الضروري  من  كان  لقد 
المتشابهين  الخطين  أو  المسارين  هذين  بين 
إيجاد  من  بد  ال  وكان  واألفعال،  السيطرة  في 
ألهداف  وتحقيقاً  واقعية  أكثر  يكون  ثالٍث  خٍط 
بعدما  خصوصاً  السوري،  الشعب  ومطالب 

حرب  إلى  سوريا  في  الدائر  الصراع  تحول 
خطيراً  منحًى  واتخذت  ومذهبية  طائفية 
والتشريد  التدمير  منزلقات  إلى  بسوريا  أودى 
كل  في  الحاصل  الدولي،  والتدخل  والتهجير 
حسب  الصراع  دفة  وقيادة  وكبيرة،  صغيرة 
مقتضيات مصالح هذه الدول. وبمقتضى تطبيق 
هذا الخط الثالث أو األمة الديمقراطية التي تنبع 
الكردي  والفيلسوف  المناضل  وفلسفة  فكر  من 
عبدهللا أوجالن تم تشكيل وحدات حماية الشعب 
من ثم تشكلت قوات سوريا الديمقراطية، التي 
وشرق  شمال  ومكونات  شعوب  كل  َضمَّت 
وقضت  العالمي  اإلرهاب  وحاربت  سوريا، 
اإلدارة  وتشكلت  أجمع،  العالم  عن  نيابة  عليه 

ركائز  على  قامت  التي  الديمقراطية  الذاتية 
بنيوية صلبة تنبذ التفرقة بين حقوق المكونات 
والدينية  الشخصية  والحرية  اإلدارة  في  كافة 
والمذهبية والثقافية وغيرها من الحريات التي 
كل  نفس  في  والتمنيات  األنفس  حبيسة  كانت 

فرد.
الفريدة  التجربة  هذه  أن  قلنا  إن  نبالغ  ولن 
كل  إعجاب  محطة  هي  الحكم  في  نوعها  من 
التي  الغربية  والهيئات  والمنظمات  الوفود 
وأن  سوريا،  وشرق  شمال  وتزور  زارت 
مفصلياً  مشروعاً  كان  الذاتية  اإلدارة  مشروع 
ونموذجاً مثالياً للحل في سوريا بنَظَِر الكثير من 
باألزمات  وتشابهاً  مقارنة  الدبلوماسية  الوفود 

من  الكثير  في  حصلت  التي  والصراعات 
الديمقراطي  النموذج  هذا  أن  بيد  العالم؛  بلدان 
الجديد في الشرق األوسط لم يُرق لجمهوريات 
الجمهورية  رأسها  وعلى  والفاشية  االستبداد 
التي  القومية  والدول  التركية  الديكتاتورية 
الزائفة  االتهامات  بنسج  وبدأت  تشابهها. 
االنفصال  ورقة  قبيل  من  الواهية  والحجج 
في  بها  واالتجار  القومي  األمن  على  والخطر 
منهم  حرصاً  أكثر  أننا  رغم  الدولية؛  المحافل 
السوري،  والشعب  األرض  على وحدة  جميعاً 
واألصح من هذه التهم الملفقة أننا نعم منفصلون 
الشوفينية  والقوموية  االستبدادية  الذهنية  عن 
ثروات  لنهب  نهاراً  ليالً  بها  ينادون  التي 

في  أحالمها  على  والقضاء  وإفقارها  الشعوب 
العيش بحرية وكرامة، وإمحاء وإبادة مكونات 
أصيلة من هذه األرض منذ آالف السنين، ووفقاً 
لهذا المشهد المتشابك والخرائط الفكرية المعقدة 
القبضة  بحكم  ُغيِّبْت  التي  أو  العالقة  والقضايا 
األمة  مشروع  بأن  نرى  السلطوية؛  الحديدية 
مكونات  لحقوق  األمثل  الحل  هو  الديمقراطية 
لحل  السري  المفتاح  وهو  المنطقة،  وشعوب 
والحل  األوسط  الشرق  في  المعقدة  القضايا 
الجذري لمشاكله المتراكمة منذ مئات السنين، 
هذا المشروع الذي يتخذ من األخّوة والتعايش 

أساساً لكل الحلول العالقة.

الوطني  التحالف  لحزب  العام  المنسق  قال 
السوري السيد أحمد أعرج أن مرحلة جديدة 
بدأت في سوريا، وهي تقليل أو إنهاء الوجود 
بين  بالتوافق  البالد  في  الخارجي  العسكري 
أمريكا وروسيا، وتقاسم نفوذ الساحة اإلقليمية 
بينهما، وشدد أعرج على ضرورة عمل كافة 
األطراف السورية بما فيها النظام للتركيز على 
الحل السياسي وإيجاد رؤية سياسية مشتركة 
السوري، محذراً  الذاتية والنظام  بين اإلدارة 
إلى تصعيد عسكري  ستتجه  المنطقة  أن  من 
هذه  ولكن  السياسي،  الحل  إجهاض  في حال 
وليس  الدول  بين  المواجهة  ستكون  المرة 
لحزب  العام  المنسق  حديث  وجاء  الوكالء، 
في  لصحيفتنا  هذا  السوري  الوطني  التحالف 

حوار خاص. وهذا هو نص الحوار:
أمام  مفتوحة  اليوم  باتت  السورية  -الساحة 
احتماالت عدة، والسيما بعد توزع النفوذ بين 
سوريا  وليس  المنطقة  في  وأمريكا  روسيا 
السياسية  الساحة  إلى  تنظرون  كيف  فقط، 

الحالية؟
رؤيتنا للوضع السياسي الحالي، هو أن سوريا 
باتت اليوم من حصة المصالح الروسية، ولكن 
لتقاسم  روسي  أمريكي  توافق  بعد  جاء  هذا 
النفوذ بين الدولتين في المنطقة، على أساس 
أن الحل السوري سيكون بقيادة روسية، ولكن 
وهنا  تركيا من سوريا،  إخراج  يتم  أن  يجب 
الذاتية  اإلدارة  مشروع  إجهاض  تريد  تركيا 
المشروع  ألن  سوريا،  من  خروجها  قبيل 
تم  سوريا  في  التركي  والعسكري  السياسي 
إجهاضه، لذا تحاول تركيا اليوم الحفاظ على 
مناطق نفوذ لها في الباب وجرابلس وعفرين 
أبيض على حساب  وتل  العين  رأس  وأخيراً 
اإلدارة  لصالح  المركزي  سياسي  حل  أي 

الذاتية على الجغرافيا السورية كما أسلفنا.
ما يحدث اليوم في إدلب هو امتداد التفاقيات 
لكن  وروسيا،  تركيا  بين  وغيرها  سوتشي 
المهم بالنسبة لروسيا هو فتح الطرق التجارية 
الطرق  هذه  وتفعيل   ،»m4-m5 الدولية 
ستكون نقطة قوة بالنسبة لروسيا على حساب 
األمريكان، كما أن قرارات وقف إطالق النار 
إدلب هو  أو  في حلب  معارك جديدة  فتح  أو 
بيد الروس بالدرجة األولى، بعد سنوات من 
تحجيم  وبالمقابل  السورية،  واألزمة  القتال 
عبر  كان  سواء  سوريا  في  اإليراني  النفوذ 
الضربات األمريكية أو بطرق أخرى يستفيد 

منها الروس بالدرجة األولى.
 -هل نستطيع القول إن االتفاقات بين تركيا 
وروسيا انتهت أو ربما تُعقد اتفاقيات جديدة؟
بداية  هو  إدلب  في  الهش  النار  إطالق  وقف 
جديدة إلعادة انتشار أو توزيع النفوذ التركي 
بين  متبادلة  مصالح  على  بناء  سوريا  في 
روسيا وتركيا، في الملفين السوري والليبي، 
مستمرة،  البلدين  بين  السياسية  فالبازارات 
التجارية  الطرق  تصبح  أن  المقرر  من  كان 
تركيا  لكن  المنصرم،  العام  نهاية  متاحة 
حاولت تأخيرها، واليوم يجب أن ينتهي هذا 
الملف إلى جانب ذلك ستبدأ حملة عسكرية في 

غرب حلب أيضاً.
-هل يمكن أن تنتهي معركة إدلب حتى نهاية 

هذا العام كما يرّوج لها الروس؟
ال يمكن ألحد التكهن بمستقبل المنطقة، إذ أنه 
وروسيا،  تركيا  بين  المبرمة  االتفاقيات  وفق 
كان يجب االنتهاء من ملف إدلب قبل أشهر، 
لكن ليس من مصلحة تركيا التخلي عن إدلب 
لها في سوريا،  دون وجود مكاسب ملموسة 
فاالتفاقات بين تركيا وروسيا غالبيتها مبهمة، 
وال يعلم أحد إلى اآلن ما هو مصير مناطق 
مثل  تركيا،  قبل  من  المحتلة  سوريا  شمال 

عفرين والباب وجرابلس.
الذاتية  اإلدارة  بين  سياسي  اتفاق  حدث  إن 
كبير  لحد  سيؤثر  ربما  السوري،  والنظام 
على سير هذه االتفاقيات، وبالتالي يجب على 
األحزاب السورية عامة في الداخل والخارج 
إيجاد  ألجل  بنّاء  وحوار  سياسية  قنوات  فتح 
السوري  الحل  فمصير  لسوريا،  سياسي  حل 
سوتشي  أن  إذ  جنيف،  في  ينتهي  أن  بد  ال 
انتهت  مهمتها  أن  أو  فشلها  أثبتت  وأستانا 
وفق  جنيف  ضمن  سيكون  النهائي  والحل 
القرار 2254 وهذا ما تحاول أمريكا والدول 

الغربية الترويج له.
تتجه  وأين  ومقرراته،  جنيف  مصير  ما   -

المعارضة المرتبطة بتركيا؟
تلك  عن  التخلي  إلى  ستضطر  تركيا 
والضغط  عسكرياً،  تشتيتها  عبر  المعارضة 
السياسي عليها لتقديم تنازالت سياسية، ولكن 
في النهاية ستعمل تركيا على تمثيل جزء من 
السوري،  الحل  في  السياسية  المعارضة  تلك 
لتوجيه  استخدامها  ذاته  الوقت  في  وستحاول 
سوريا  وقوات  الذاتية  لإلدارة  ضربة 
الديمقراطية من أجل تمكين احتاللها للمناطق 

التي احتلتها مؤخراً.
وسوريا،  العراق  بين  متداخلة  -الملفات 
جغرافياً وسياساً والسيما أن النفوذ اإليراني 
ستتعامل  كيف  إيران  المستهدف،  هو 
مقتل  بعد  المنطقة  في  الجديد  الوضع  مع 

سليماني؟
اإلسرائيلي  الروسي  األمريكي  التفاهم  بعد 
برسالة  خرج  والذي  القدس،  اجتماع  في 
في  األجنبي  الوجود  إنهاء  وهي  واضحة 

النفوذ بين أمريكا،  سوريا، تم تقاسم ساحات 
ألمريكا،  والعراقي  لروسيا  السوري  الملف 
فالضربة المحدودة األمريكية للنظام اإليراني 
في العراق وما قابله من رد خجول إليران، 
إيران  نفوذ  تحجيم  هو  الهدف  أن  إلى  يُشير 
في المنطقة، وإعادة انتشار القوات األمريكية 
في العراق ضمن المناطق )السنية والكردية 
نفوذ  مناطق  إلى  العراق  تقسيم  إلى  يشير   )
بينها وبين إيران مقابل قطع خط اإلمداد بين 
سوريا والعراق وبالتالي قطع سبل التواصل 

بين إيران ولبنان وسوريا.
النفوذ  مناطق  توزيع  من  األكبر  المستفيد 
هذه هي إسرائيل، فكسر ما كان يسمى بخط 
المقاومة »العراق سوريا لبنان« هو الهدف، 
كثيراً،  يستفيد  لن  السوري  الشعب  وبالتالي 
ألن الحكومة السورية تتعرض أيضاً لضغط 
اقتصادي كبير والجيش السوري أصبح غير 
الحرب  استمرار  تبعات  تحمل  على  قادر 
النفوذ  بين  مقسم  سوريا  في  النفوذ   وبذلك 
اإليراني والروسي، وزيارة الرئيس الروسي 
لكن  إليران،  رسالة  هي  سوريا  إلى  مؤخراً 
النفوذ  إنهاء  تستطيع  لن  روسيا  إن  أظن 
اإليراني في سوريا، إذ أن إيران تعتمد على 
األيديولوجية وكسب الشعب في سوريا أكثر 
من االستفادة االقتصادية على عكس السياسة 

الروسية في سوريا.
»أمريكا  دولية  قوى  هناك  بالمحصلة  لكن 
بالدرجة األولى واالتحاد األوربي  وروسيا« 
في  اإلقليمي  النفوذ  تقليل  في  ترغب  أيضاً، 
سياسي  حل  إلى  بسوريا  والمضي  سوريا، 

وفق مقررات جنيف عام 2014.
شرق  دول  مع  مشاكل  لها  التي  -تركيا 
لها  قدم  موطئ  إيجاد  وتحاول  المتوسط، 
تقترب  لوزان  اتفاقية  أن  ليبيا، والسيما  في 
من النهاية، ما هي رؤيتكم لمصير السياسة 

التركية على الساحة اإلقليمية والدولية؟
نحن نتجه إلى نقطة توازن جديدة في ساحات 
األوسط،  بالشرق  والدولية  اإلقليمية  النفوذ 
سيتغير  األوسط  الشرق  في  الدولي  فالنفوذ 
على  يتقلص  ربما  اإليراني  النفوذ  حتماً، 
انتهاء  أن  تعرف  وتركيا  الروسي،  حساب 
مجدداً  تركيا  بناء  إعادة  فرصة  هي  لوزان 

وبالتالي تحاول بسط نفوذها في بحر المتوسط 
وسوريا والعراق، لكن هذا النفوذ ال يرضي 
وبالتالي  واإلقليمية،  الدولية  القوى  بعض 
التركي  المخطط  تنفيذ  السهل  من  يكون  لن 
التوسعي في المنطقة، وفي ليبيا تتعقد األزمة 
نتيجة تغير نفوذ الدول في ليبيا عما كان في 
سوريا، وهنا نتحدث عن مصر ودول الخليج 
لليبيا  بالنسبة  مصر  فمصالح  قطر،  باستثناء 
تختلف تماماً عن مصالحها في سوريا، لكن 
للحل  المتفاهمة  الدول  أكثر  من  هي  مصر 

السياسي في سورياً أيضاً.
وأزمات تركيا لن تنتهي في المدى المنظور 
المنطقة، ولكن  التوسعية في  نتيجة سياساتها 
خلق  في  هذه  تركيا  سياسة  من  المستفيد 
استفادت  فروسيا  روسيا،  هي  األزمات 
وتحاول  سوريا،  في  التركي  المخطط  من 

استثماره في ليبيا وشمال إفريقيا.
لكن رغم المصالح االقتصادية والسياسية بين 
لمراعاة  مجبرة  روسيا  فأن  وروسيا،  تركيا 
إلى  النهاية  في  السوري  الشعب  مطالب 
وشرق  شمال  في  الحظناه  ما  وهذا  ما،  حٍد 
سوريا، إذا كان المخطط التركي الروسي هو 
التركي واحتالل عين عيسى والرقة  التوغل 
أيضاً، لكن رد الفعل الشعبي جعل روسيا تُعيد 

حساباتها في المنطقة.
هي  سوريا  في  الحالية  االقتصادية  -األزمة 
نتيجة حتمية لألزمة السياسيّة ورؤية النظام 
للنظام  يمكن  كيف  السوري،  للحل  السوري 
التحالف  رؤية  هي  وما  منها؟  التخفيف 

الوطني للحل في سوريا؟
والطرفان  سوريا،  في  ممكن  السياسي  الحل 
والنظام  الذاتية  اإلدارة  أقصد  هنا  األساسيان 
السوري يجب أن يتفقا على صيغة مشتركة، 
النظام  سياسياً،  يملك كل طرف مشروعاً  إذ 
الذي طُرح عام  المحلية  يطرح نظام اإلدارة 
2012، لكن لم يتم تطبيقه إلى اآلن وهذا نقد 
بمستوى  ليس  الطرح  هذا  أن  رغم  للنظام، 
كتحالف  ونحن  الذاتية،  اإلدارة  طموحات 
أيضاً ننظر إلى التقاربات واللقاءات األخيرة 
بنظرة إيجابية إذ يمكن بناء أرضية مشتركة 
بعض  تستطيع  وهنا  األزمة،  من  للخروج 
األحزاب السياسية ونحن من ضمنها تقريب 
وجهات النظر بين الطرفين، لكن روسيا هي 
المعنية بالضغط على الحكومة السورية لتغير 
ذهنية ما قبل 2011، ونحن بدورنا لن نتوانى 
عن القيام بواجبنا الوطني تجاه إنهاء األزمة 
للخروج بأفضل الحلول التشاركية بين القوى 
واألطراف السورية دون التعدي على السيادة 
نهج  بمواصلة  ألحد  السماح  أو  السورية، 

االرتزاق للخارج. 
-هناك دعوات لعقد مؤتمر القاهرة للمعارضة 
السورية، كيف يمكن أن تؤثر هذه المنصات 

في دفع العملية السياسية في سوريا؟
أو موسكو،  القاهرة  كانت  إن  المنصات  هذه 
نحن  السورية،  األزمة  في  للحل  قوة  تشكل 
نرى أن هذه المنصات واإلدارة الذاتية قريبة 
والرؤية  السوري،  للحل  من حيث منظورها 
تتوافق  المعارضة  المنصات  لهذه  السياسية 
ما مع الرؤية الروسية للحل السياسي،  نوعاً 
جانب  إلى  روسيا  تلعب  أن  يجب  وبالتالي 
بعض الدول مثل مصر والسعودية دوراً في 
مناخ حواري  إضافة إليجاد  السياسي،  الحل 
المنصات،  وهذه  الذاتية  اإلدارة  بين  مباشر 
القاهرة قوة معتدلة ورؤيتها  إذ تشكل منصة 

مقبولة لجميع األطراف السورية.
لكن بالمحصلة لن يكون هناك حل سياسي في 
سوريا دون الموافقة األمريكية، إذ ان أمريكا 
بشكٍل  االجتماعات  هذه  في  موجودة  غير 
فاألزمة  الحل،  فرض  تستطيع  لكن  مباشر، 
أمريكا، ولن  تأثير  اليوم هي من  االقتصادية 
يكون هناك إعادة إعمار دون الحل السياسي، 
والورقة االقتصادية بيد أمريكا والغرب أكثر 

من روسيا.
بداية  مراحل،  بعدة  يمر  السياسي  فالحل 
بين  دولي  وتوافق  داخلي،  سياسي  اتفاق 
والدول  األولى  بالدرجة  وروسيا  أمريكا 
اإلقليمية بالدرجة الثانية، وإن لم يتجه الملف 
السوري نحو الحل السياسي، سيعود التصعيد 
سيختلف  هنا  لكن  سوريا،  في  العسكري 
بين  المرة  هذه  المواجهة  وستكون  الالعبون 

الدول وليس الوكالء.

األمة الديمقراطية وقضايا الشرق األوسط
عبدالهادي أحمد

ماجد كيالي 

 من ربيع براغ
 إلى الربيع

العربي

نحو المستقبل 

ابراهيم القفطان

ما شاهدناه في حروب الشرق األوسط أو ما 
يسمى الربيع العربي وهو بمثابة ربيع لدول 
وخريف ودماء وقتل لدول أخرى، وهناك 
دول تسعى لتحقيق مصالحها فتعامل تركيا 
مع  وتعاملها  وأمريكا،  وإيران  وروسيا 
الشعوب ليس على أساس تحرري  قضايا 
بل على أساس نفعي، وتقوم بشن الحروب 
فيها  تشارك  من  هي  وتارة  بالوكالة  تارة 
حاولت  إذا  عليها  العقوبات  بفرض  وتارة 
هذه الدول االنفالت من هيمنتها، واألخطر 
من ذلك هو مشاريع التقسيم وافتعال الفتن 
وإنهاء  أخرى  تارة  والدينية  تارة  القومية 
أي مشروع سياسي وطني، وهذا ما حصل 
المناطق  وباقي  سوريا  وشرق  شمال  في 

المحتلة من قبل تركيا.
األمر  تعلق  لقد  براغ،  ربيع  إلى  لنعود 
لهذا  وكان  بالثورة،  وليس  باإلصالح 
من  مجموعة  في  يتمثل  برنامج  اإلصالح 
النقط منها: إقرار حريات وحقوق أساسية 
والتجمع  والتعبير  الصحافة  حريات  مثل 
والتنقل، ودمقرطة الحياة السياسية باللجوء 
الدولة،  سلطة  من  والحد  الحزبي،  للتعدد 
المساواة،  في  الشعوب  بحق  واالعتراف 
الشعوب،  بين  الفيدرالية  خيار  وتبني 
عن  والتخلي  الدول،  مع  عالقات  وعقد 
مرجع  هو  براغ  فربيع  إذاً  المركزية، 
أنه  على  التبسيطيين  والكتاب  للصحافيين 
ذلك  ثوري، ورغم  وليس  ربيع إصالحي 

كان له برنامج وتميز. 
تكّون إجماع  أما في سوريا واليمن وليبيا 
وكانت  والمجتمع،  النظام  دمقرطة  حول 
في  النفس  طويلة  السلمية  االحتجاجات 
البداية دليالً على صحة الدواء للداء العضال 
الذي اسمه استبداد الحزب الواحد، ثم تلطخ 
المتطرف  الراديكالي  باإلسالم  المشهد 
والدمار  للخراب  المجتمع  وجر  والقتل 
ال  استبدادي  بمجتمع  والتبشير  والدماء، 
وال  لإلنسان،  حقوق  وال  فيه  للنساء  دور 
هو  الكبير  واإلحراج  محاسبة.  وال  قانون 
وإصالح  الديمقراطية  يؤيد  لمن  بالنسبة 
إما  شيء  كل  يخرب  من  وبين  المجتمع 
وإما  ويخطط،  ويمول  يدفع  من  أجل  من 
إخضاع  اسمها  مرضية  فكرة  أجل  من 
المجتمع  وإعادة  األمير  لشريعة  المجتمع 
وعلى  والدمار.  الموت  صحراء  إلى 
أمل  بارقة  هناك  بأن  تدرك  أن  األنظمة 
مع  الحوار  خالل  من  األمور  استباق  في 
نريد  ال  ونحن  حقوقهم،  وضمان  شعوبها 
الحقيقي  التغيير  ولكن  ذاته،  النظام  تغيير 
المركزية،  السلطوية  الذهنية  تغيير  هو 
وأن  والوطنية  المواطنة  بدولة  والمطالبة 
تكون دولة الحق والعدل والمساواة، دولة 
ديمقراطية غير مستبدة تساهم في النهوض 
اقتصادي  سياسي  نظام  من  بمجتمعاتها 
اقتصادي  سياسي  نظام  إلى  اجتماعي 
ال  أنه  نعلم  أن  وعلينا  آخر،  اجتماعي 
يمكن أن يكون هناك وطن من خالل الدين 
بل  الواحد،  القومي  الوطن  أو  السياسي 
التعددية واالعتراف  علينا العمل من أجل 
باآلخر، وال يمكن أن تبنى األوطان على 
أساس ديني ألن الدين السياسي أو القومية 
هي نتاج أنظمة مبنية على عدم قبول اآلخر 
وتسعى إلى إصهار المجتمعات ضمن دين 
واحد أو قومية واحدة ، ولنعلم أن األقليات 
هي األمل المنشود في إقرار الحقوق وتعلم 
االختالف واالعتراف بالتعددية. واألقليات 
ومصدر  وغنى  ثروة  شيء  كل  قبل  هي 
لإلبداع  تسعى  ألنها  وتنوير،  إشعاع 
وهويتها ضد  نفسها  عن  وللدفاع  والتفوق 
وإرثها،  ثقافتها  إمحاء  يحاول  من  كل 
دليل  والتنوع  المشترك  والعيش  والتعددية 
الديمقراطية، واالعتراف باآلخر هو قبول 

وتحدي لجميع األنظمة المستبدة. 

حوار / صالح إيبو
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

هاالن جمي

يعتقد الكثير من العلماء والباحثني أن شمال 
لظهور  اخلصبة  البيئة  كان  ميزوبوتاميا 
فترات  إلى  تعود  التي  احلضارات  من  الكثير 
القدمي  احلجري  العصر  من  ابتداًء  متعاقبة، 
الواقعة  بالفترة  تؤرخ  والتي  الثالث  مبراحله 
موقع  في  كما  ق.م    12000  -2300000 بني 
شيواتو في منطقة مهاباد وبردا بلكا بالقرب 
الزاب  ضفاف  على  وشانيدار  كركوك   من 
السليمانية،   من  بالقرب  مرد  وهزار  األعلى 
بالقرب  ومتتما،  كرماشان   في  وبهستون   
جبال  منطقة  في  ودودريه  أورميا  بحيرة  من 
العصر  بحضارات  مروراً  عفرين,  في  ليلون 
احلجري الوسيط  واحلديث التي تؤرخ بالفترة 
الواقعة بني 12000-5000 ق.م كما في موقع 
وكوبكلي  السليمانية،  غربي  وباليجورا  زرزي 
تبه في أورفا وجايانو شمالي ديار بكر وجرمو  
بالقرب من سري  بالقرب من كركوك وحلف 
عشرات  إلى  باإلضافة  العني(،  )رأس  كانيه 

املواقع األخرى.

احلديث  سنخص  التي  الهامة  املواقع  من 
عنها هو موقع »هاالن جمي«، الواقع شمالي 
شرق  جنوب  50كم   بحوالي  بامتان  مدينة 
تركيا في سفوح جبال طوروس على الضفة 
دجلة،   نهر  روافد  أحد  لنهر ساسون  الغربية 
اجلبلية  باملرتفعات  محاطة  منطقة  في 
والغابات الغنية بأشجار الصفصاف والبلوط 

واللوز وجداول املياه.

التي  املواقع  أوائل  من  جمي  هاالن  تُعتبر 
وجمع  الصيد  مرحلة  من  االنتقال  شهدت 
االستقرار  مرحلة  إلى  وااللتقاط  القوت 
جعل  الذي  األمر  احليوانات,  وتدجني  والزراعة 
احلجر  العصر  مجتمعات  إلى  أقرب  منه 

احلديث. 

يرتفع املوقع عن سطح البحر حوالي 640م, 
وتبلغ مساحته 5 هكتار وارتفاعه عن السهل 

احمليط به 4م.

اُكتشف املوقع عام 1989م، خالل املسوحات 
واستمر  1990م،  عام  في  ونُقب  األثرية  
حملة  ضمن  1994م،  عام  حتى  التنقيب 
دولية  منظمة  قبل  من  اإلنقاذية  املسوحات 
جامعة  من  وبدعم  روزنبرغ  ميكائيل  بإدارة 

ديالوير ومتحف ديار بكر.

مراحل  أربعة  على  املوقع  في  االستيطان  مت 
الفترة  إلى  املستوطنة  تاريخ  قُدر  حيث 
وفق  ق.م   )  9200  -10100( بني  الواقعة 
الكربون املشع C14 وذلك بعد حتليل العديد 
وأيضاً  واحليوانية  النباتية  العينات  من 
األبنية  آثار  خالل  من  االستيطان  آثار  دراسة 
بني  تتراوح  التي  الفترة  وهي  املكتشفة, 
احلجري  العصر  وثقافة  النطوفية،  الثقافة 
الذي  األمر   PPNA الفخار  قبل  ما  احلديث 
الثقافة  أن  للقول  الباحثني  ببعض  دفع 

النيوليتية انبثقت من هذا املوقع.

ُعثر في املوقع على العديد من القطع احلجرية 
من  وكذلك  الصوان  من  املصنوعة  الصغيرة 
والشفرات,  والفؤوس  كاملدقات  األبسديان 
الثقافة  عن  متطورة  ثقافة  على  يدل  وهذا  
جتارية  عالقات  وجود  على  وكذلك  الزرزية 
النوع  لهذا  األساسي  املصدر  باعتبار  قدمية 
من احلجارة كانت مناطق بحيرة وان وبينكول 
والشمالية  الشمالية  اجلهة  في  الواقعتان 

الشرقية منها.

الصغيرة  األكواخ  العديد من  ُعثر على  أيضاً 
بأرضيات حجرية وبأقطار تتراوح بني 2م و7م، 
الطقوس  ملمارسة  خصصت  أنها  يعتقد 
شكل  على  أبنية  على  عثر  كذلك  الدينية, 
من  الثانية  املرحلة  إلى  تعود   U حرف 
من  األرضيات  هذه  جدران  بُنيت  االستيطان, 

احلجارة واجلص, كما عثر على أبنية دائرية.

احلبوب  من  العديد  على  العثور  مت  كما 
وبذور  والبيقية  والشعير  والقمح  كالعدس 
العثور  مت  وكذلك  كاللوز،  البرية  الفواكه 
والدببة  كاخلنازير  حليوانات  عظام  بقايا  على 
واملاشية...  والقطط  والغزالن  والسالحف 
تؤكد  والنباتية  احليوانية  البقايا  هذه  كل 

بأنها كانت برية.

يبقى هاالن جمي الذي غُمر باملياه مع األسف, 
من أوائل الُقرى التي مت االستيطان فيها وذلك 

في منطقة ميزوبوتاميا والشرق القدمي.

شواهد وأوابد

رستم عبدو

وتعتبر هذه اآلداب امتداد، وتراكم آلالف السنين 
المجالس،  القديم  منذ  المجتمعات  عرفت  فقد 
يكون  وقد  والحديث،  للجلوس  تَُعد  أماكن  وهي 
المتخاصمين،  بين  كالصلح  أخرى  مصالح  بها 
أماكن  في  بالعادة  المجالس  وتكون  ذلك،  ونحو 
تكون  فقد  األساسي،  البيت  جسم  عن  ظاهرة 
كافة  فيها  تتوفر  عنه،  مترات  عدة  بعيدة  غرفة 
لها خصوصية  تجعل  التي  واألساسيات  اللوازم 
البيت،  موجودة ضمن  تكون غرفة  وقد  معينة، 
أي  أتى  إذا  ما، بحيث  نوعاً  متفردة عنه  ولكنها 
شخص يستطيع أن يُخمن أنَّها الغرفةُ المخصصة 

بالمجلس أو مكان االجتماع.

عاداُت وآداُب مجتمعاتنا... 
مدرسٌة متكاملة ٌ

والمجالس مجتمعات مصغرة ، يحضرها أناس 
مختلفي  رجال  فيها  ويتكلم  عدة،  طبقات  من 
الطالح، ومنهم  الصالح ومنهم  فمنهم  المشارب، 
دفة  يدير  من  والعاقل  المفسد،  ومنهم  المصلح 
يستطع،  لم  فإن  المجلس،  خير  فيه  لما  المجلس 

فاإلعراض عن ذلك المجلس هو محض الخير، 
وعين الصواب.

منه  وتجعل  تضبطه  وقواعد  آداب  وللمجالس 
المجتمعات  تلك  يضم  بحت  مجلس  مجرد  من 
المصغرة، إلى عبارة عن مدرسة أخالقية وأدبية 
البسيطة  التصرفات  ناحية  من  حتى  ومعرفية، 
الواجب اتباعها لتوسيع انتشارها لتشمل المجتمع 

بأسره.
فعند دخول المجلس على سبيل المثال يجب أال 
تدخل عابس الوجه، فالبشاشة واالبتسامة مطلوبة، 

وأحياناً يدخل اإلنسان إلى المكان، ويكون مثقالً 
بالهموم واألحزان األمر الذي يجعل هذا المطلب 
تفريغ لتلك الشحنة السلبية التي تعتريه، ويفرغها 
حال دخوله المجلس عن طريق تبادلها وتوزيع 
إلى  رويداً  رويداً  بالتالشي  وتبدأ  منها،  أجزاء 
الناتج  التام  الرضا  حد  إلى  الشخص  يصل  أن 
السحري والفريد  عن هذا االحتكاك االجتماعي 
الشخص،  يدخل  ذلك  بعد  المجلس.  يوفره  الذي 
ويلقي التحية الدارجة المعتادة التي تكون بكلمات 
ـ  مرحبا  ـ  وبركاته  ورحمة هللا  عليكم  السالم   (
مساكم هللا بالخيرـ دم باش(، ومن ثم يأخذ مكانه 
هو  من  تجاوز  عدم  مراعاة  مع  المجلس  في 
أكبر منه سناً، فاإلنسان الكبير بالسن له تقديره، 
ويجلس في أفضل األمكنة في المجالس، وتعتبر 
لمكانته  المهمة،  األمور  من  وتوجيبه  تقديره 
هو  الحياة، وعادةً  الطويلة في  وقدره، وتجربته 
تستوجب  مسألة  أي  في  الفصل  القرار  صاحب 
الحسم فيها، وتحتاج إلى تبيان، وتشريع معين، 
المجالس  من  السن  كبار  يرتاده  الذي  فالمجلس 

الموقرة التي يرتاده الناس وال يفارقونها.

عاداُت تقديِم الطعام والرشاب

تقديم  عادة  هنالك  اآلداب  هذه  جانب  إلى 
هي  القهوة  تكون  ما  وغالباً  المعتاد،  المشروب 
في  وتصنع  التعبير  صح  إن  المشاريب  سيدة 
ذات المجلس عادة إلى جانب الشاي المعد بإتقان 

اليمنى،  باليد  القهوة  تقدم  أن  ويجب  وبراعة، 
مقنع  لعذٍر  لشربها  االعتذار  أو  شربها،  ويجب 
قبل صبها في الفنجان، وعدم شربها يخلق العديد 
فإما  الجليس،  أو  الضيف  بحق  التساؤالت  من 
يشربه  وال  الفنجان،  فيرمي  حاجة  له  يكون  أن 
إال لقضاء حاجته أو ليعتذر من شربها كما سبق 
وذكرنا لعذٍر قد يكون صحي على سبيل المثال، 
مما أن قلب الفنجان بعد االنتهاء منه يعني أمٌر ما 
له عالقة بالشرف، كذلك يجب عدم تقديم الشاي، 
العدد،  ناقصة  له،  المخصصة  الكؤوس  وتكون 
فهذا يدل على عد ارتياحك للجليس أو الضيف، 
وعند تقديم الطعام ال بد من أن يكون الخبز آخر 
دالالت  األمر  ولهذا  المائدة،  إلى  يحضر  شيء 
المجلس  صاحب  فيعلن  اكتملت(،  المائدة  )بأن 
البدء  الطعام،  إلى  التقدم  والجلساء  للضيوف 
ويلبي  المائدة،  على  يشرف  هو  ويبقى  بتناوله، 
بالطعام،  الصحون  تعديل  من  احتياجاتهم  كل 
وجلب الماء، إلى ان يفرغوا من األكل، وفي هذه 
األثناء يجب على الضيوف والجلساء المتقدمين 
صاحب  وشراب  طعام  انتقاد  عدم  الطعام  إلى 
المجلس فهذا يعني إهانة صاحب الدار.  وهناك 
عادة دارجة في بعض المجالس وهي إن تم تقديم 
الملح فعليك األخذ منه، ولو بالشيء اليسير، فإنه 
)الجليس،  الطرفين  بين  العالقة  تقوية  يدل على 

وصاحب المجلس(.

البشاشة وعدم قطع الحديث 

واحرتاِم الكبري

ومن آداب المجالس أيضاً عدم التحدث بمحضر 
فالحديث  للضرورة،  إال  السن  وكبار  األب 
أن  بذلك  المقصود  وليس  أدب،  قلة  بمحضرهم 
بل  مطلقاً،  الصمت  السن  أو صغير  االبن  يلزم 
ويقوم  السن  كبار  به  بدء  حديثاً  أن  المقصود 
شخٌص أصغر سناً بالتعقيب عليه أو قطعهُ هو أمٌر 
غير محبب البتة، ويسبب التشويش على صاحب 
الدارج  المصطلح  بحسب  أو)السالفة(  الرواية 
مغزاها  يصل  ولكي  مجتمعاتنا،  في  للحديث 
الصمت،  المطلوب وجب  بالشكل  منها  والعبرة 
يجب  منها، وال  االنتهاء  عند  إال  الحديث  وعدم 
ومعرفة  به  لإللمام  السؤال  توجيه  قبل  التحدث 
مراده، والغاية منه بشكل جيد.  ومن اآلداب التي 
تستحق كل االحترام والتقدير لما لها من أهمية 
األشخاص  بين  والبغضاء  المشاحنات  إنهاء  في 
عند وجود الجلساء هي احترام الضيف وتأمينه 
إلى  والتحدث  يقال،  كما  أبيك(  قاتل  كان  )ولو 
الجميع حتى ولو كان هنالك )زعل أو مشاحنة(، 
نتاج  فكان  جميعاً،  الجلساء  بوجه  واالبتسامة 
والحساسيات  المشاكل  من  الكثير  تجنب  ذلك 
أفراد  بين  المشادات  أو  المشاحنات  تسببها  التي 
المجالس  هذه  في  إنهائها  إلى  وأدى  المجتمع، 
األصيلة والعريقة التي تنتشر في مجتمعاتنا. ما 
وسائل  انتشار  في ظل  العصر  هذا  في  أحوجنا 
ووسائل  والتكنولوجيا  االجتماعي،  التواصل 
مجالسنا  إحياء  إعادة  إلى  المتطورة  االتصاالت 
والتقاليد  للعادات  منبعاً  كانت  التي  األصيلة، 
سواها  ما  ونبذ  اتباعها،  علينا  الواجب  األصيلة 
من مجالس السوء التي بدأت باالنتشار بكثرة في 
مناطقنا، والخوف وإفساد األجيال لما تسببه من 
)األنا(،  النفس  وحب  الذات  على  سلبي  انطواء 
المصلحة  حساب  على  الشخصية  والمصالح 
العامة التي ترفع من شأن مجتمعاتنا، إلى جانب 
إطاٍر  في  شبابنا  أفكار  تأطير  في  مخاطرها 
الكاذبة  والعصرنة  الرأسمالية،  الحداثة  رسمته 
التي بدأت نتائجها تطفو إلى السطح، فما العادات 
شبابنا  لدى  الموجودة  المزاجيات  أو  المتغيرة، 
فأصبحنا  المقيتة،  العصرنة  تلك  نتاج  إال  اليوم 
يمكن  ال  انجراراً  لننجر  األصيلة  عاداتنا  نترك 
إيقافه وراء عادٍة ال تمت لنا بصلة، وتقليد أعمى 

يوصلنا إلى الهاوية..

الخيم التي رافقت اعتصام المتظاهرين في ساحة 
إلدامة  محاولة  مجرد  من  تحولت  التحرير، 
إلى  وأسابيع،  أليام  عليه  والثبات  االحتجاج 
بالتوازي  ومدنية  ثقافية  فعاليات  إلقامة  مساحة 
يومه  يكمل  الذي  األساس  الشعبي  الفعل  مع 
)تشرين  مطلع  تظاهرات  انطالقة  منذ  المئة 
األول( الماضي. خيمة »جواد سليم« من أوائل 
وحتى  والفني  الثقافي  النشاط  تبنت  التي  الخيم 
الفكري في ساحة التحرير، ندوات ونقاشات عن 
موسيقية  مع حفالت  لكتب  الدستور، وعروض 
بعرض  تنشط  معتصمين  خيم  تبعتها  وغنائية، 
القراءات  بعض  وبتنظيم  طاوالت  على  الكتب 

الشعرية.
التي  الموسيقى«  »خيمة  انطلقت  بمدة  بعدها 
ذاكرة  إلى  عادت  إذ  األماسي،  من  عدداً  أقامت 
األغنية العراقية واستضافت عازفين تحدثوا عن 
وسامي  حسن  »علي  الموسيقيَين  مثل  تجاربهم 
نسيم«، وكانت، بحق، منبراً أضفى على الساحة 
طابعاً مختلفاً. ومن ثم توالت الخيم ذات المنحى 
الثقافي، مثل خيمة »تجمع ثورة أكتوبر الفكرية« 
التي تعرض كتباً تتوسطها صور بعض شهداء 

التظاهرات، و«مكتبة أكتوبر«.  
خيمتان كانتا األكثر حيوية، واحدة معنية بالسينما 

الحاجز  تجتاز  ما  فأول  بالمسرح،  والثانية 
تمثال  جهة  من  التحرير  بساحة  المحيط  األمني 
مجموعات  تالقيك  النصر،  وساحة  السعدون 
من المسرحيين والسينمائيين العراقيين يتبادلون 
في  يومية  شبه  لفعاليات  ويخططون  الرأي 
عدداً  الثورة«  »سينما  خيمة  قدمت  الساحة. 
وشهدت  أفالم،  عروض  منها  الفعاليات،  من 
الخيمة أيضاً عقد ندوات منها: »المخرج الشاب 
في  السينما  و«دور  األول«  الفيلم  ومشكالت 

توثيق حركة االحتجاج«.
السينمائي  المخرج  يقول  الصدد  هذا  وفي 
»سينما  على  المشرفين  أحد  رحيم«  »علي 
الثورة«: »ما نقوم به في خيمتنا تثقيف وتوعية 
فيها  التظاهرات  إن  يقول  من  فهناك  للجمهور، 
هذه  عن  جميلة  عكس صورة  وواجبنا  مندسين 
الدم  من  الكثير  قدمت  التي  االحتجاجية  الحركة 
والتضحيات، فالجمهور الذي تراه يتابع فعالياتنا 
ينتهي من مشاهدة عرض مسرحي ثم يأتي إلى 

السينما وبعدها ينتقل إلى الموسيقى«.

»مستمرون وعمرنا من عمر هذه 
الثورة، وحتى ما بعدها بتفعيل 
وجود السينام يف الشارع العراقي«

»مسرح  لخيمة  اليومي  المنهاج  وانطوى 
تجري  مسرحي  اسم  استضافة  على  التحرير« 
محاورته ببساطة ومن دون تكلف »منهم جواد 

شرجي«،  وأحمد  العباس  أبو  ومحمود  األسدي 
االحتجاج  ثيمة  من  يقترب  عرض  ثم  ومن 
إلى  القادمين  من  فهو  الجمهور  أما  الحالي، 
المخرج  أما  فيها.  المعتصمين  أو  الساحة 
قدم  وإْن  فإنه  األسدي«،  »تحرير  المسرحي 
عن  السينمائي  زميله  أبداه  لما  مقاربة  رؤية 
اإلبداعي  االنبثاق  لهذا  الرئيس  والمعنى  الدافع 
سلمية  على  »داللة  بأنها  االعتصام،  خيم  في 
التظاهرات«، لكنه يشرح بطريقة أخرى بعض 
بنحو  الساحة  في  للتجمع  تدفعه  التي  األسباب 
يومي هو وعدد من المسرحيين العراقيين، جلهم 
في الغالب من الشباب، ومما يراه أن »األنظمة 
المجتمع  عسكرة  على  عملت  السابقة  السياسية 
ثورة  أن  نرى  لذا  والثقافة؛  الفن  دور  وتهميش 
تشرين ال بد أن تستمر حتى بعد حدوث التغيير 
السياسي، ألن هناك ترسبات اجتماعية وسياسية 
وثقافية داخل المجتمع العراقي تحتاج إلى إعادة 
هيكلتها بدءاً من اإلنسان من خالل عالقته بالفن 
والثقافة ووصوالً إلى عودة قيمة الفنون ومكانتها 

في المجتمع بخاصة المسرح«.
وكاالت

تفاقُم أزمِة االقتصاِد السورّي وقصوُر الحلُِّمجتمعاتنا الَعريقة واألصيلة...أساٌس متيٌن من المبادئ القّيمة
روناهي/ عين عيسى ـ ُتعتبر آداب الَمجالس لدى مجتمعاتنا إحدى أهم ُمميزات هذه المجتمعات العريقة واألصيَّلة، 
لما لها من أهميَّة في تحقيق وتطبيق المبادئ األخالقيَّة العريَّقة والُمتميزة التي بنيت عليها ُمجتمعاتنا في هذِه 

المناطق، وعموم الُمجتمعات والشعوِب في الفسيفساء السورية.

لعلَّ أسعارَ صرِف الليرة السورّية من أهم مؤشرات األزمِة االقتصادّية في البالد، فمن سعرِ 47.5 ليرة للدوالر في آذار 2011 حتى 1200 ليرة مع أولى 
أيام عام 2020، أي انخفاٌض بمعدِل 25 ضعفًا، وهو مقدارٌ كبيرٌ جداً رافقته موجاٌت غالءٍ كبيرةٍ ال يصمُد أمامها دخُل المواطِن العادي، وبهذا 

نعرُف الوجَه األكثرَ قسوًة لألزمِة السورّية.

تحقيق/ رامان آزادحسام إسماعيل

النفطيّة  المواِد  شّح  من  حالياً  سوريا  تعاني 
كبيٍر  ارتفاٍع  مع  بالتوازي  والكهرباء  للتدفئة 
الليرة  مقابل  الدوالر  لسعِر صرف  ومتسارٍع 
السوريّة بالسوق السوداء بخسارِة 3-10% من 
قيمتها يوميّاً، مع موجِة غالء في األسواِق ما 
ارتفعت  السورّي،  بالشارع  تشنٍج  حالةَ  خلق 
معها الدعواُت على مواقِع التواصِل االجتماعّي 
للتظاهر ضد الوضِع المعيشّي، اختزلها شعاُر 
التي  التظاهرات  أولى  في  نعيش«  »بدنا 
شهدتها محافظة السويداء يوم 2020/1/14.

معدالٌت غري مسبوقٍة

إزاَء  حساسيّةً  المياديِن  أكثر  االقتصاُد  يعتبُر 
البالِد  ودخول  السياسّي  الوضع  متغيراِت 
االستثماراُت  تتوقُف  إذ  فوضى،  حالِة  في 
سراً،  بالهجرِة  الكبيرِة  األمواِل  رؤوُس  وتبدأ 
وتتوقُف القطاعاُت اإلنتاجيّة وحركة السياحة، 
بل  الذاتيِّة،  العوامِل  على  األمُر  يقتصُر  وال 
وارتفاِع  اإلقليمّي  بالمحيِط  التأثِر  إلى  تتعداه 

منسوِب التهديِد األمنّي اإلقليمّي.
إلعادِة  دوالر  مليار   250 إلى  سوريا  تحتاُج 
اإلعماِر، ووفق آخر تقارير األمم المتحدة لعام 
2019. كما أّن معدالِت الفقِر والعوز المالّي 

وانعدام األمن الغذائّي ارتفعت بشكٍل حاّد من 
33% إلى 83%، وأصبح نحو 12 مليون من 
المجتمِع  نصِف  من  أكثر  يمثلون  السوريين 
مختلفة،  إنسانيّة  لمساعداٍت  بحاجٍة  السورّي 
والتعليم،  والصّحة  والمأوى  والمياه  كالغذاء 
أيلول  بنهاية  )قاسيون(  مؤشر  وبحسب 
سوريٍّة  أسرٍة  معيشِة  تكاليف  تبلُغ  الماضي 
بدمشق، 360 ألف ليرة )نحو 350 دوالر(، 
أي بارتفاع أكثر من 900% في المستوى العام 
الشهرّي  الدخل  معدل  فيما  لألسعار،  الفعلّي 

للعامل بالدولة ال يتجاوز 50 ألف ل.س. 
األول  تشرين  في  العامة  الموازنة  أُعلنت 
يوم  الشعب  مجلس  وأقّرها  الماضي، 
تريليونات   4 قيمتها  وبلغت   ،2019/11/26
دوالر  مليارات   4.5 يعادل  ما  أو  ل.س، 
يوم  الدوالر  صرف  سعر  حسب  تقريباً 
 900 قارب  الذي   ،2019/12/3( الثالثاء 
إعالنها حتى  بين  ما  للدوالر(. فخسرت  ليرة 
قيمة  وكانت  دوالر،  مليار  من  أكثر  إقرارها 
الشعب،  الموازنة حين ُعرضت على مجلس 
للدوالر  بسعر صرف  دوالر،  مليارات   6.1
تراجعت  أنّها  يعني  ما  ليرة، وهو  نحو 650 
بنحو أكثر من 18%، واليوم هي أقل من 3.5 
مليار دوالر، بسبِب انهياِر سعر صرف الليرة.
من جهة أخرى تبخرِت اآلماُل المعقودةُ على 
تّم  التي  واألجور  للرواتِب  العامِة  الزيادِة 
ألف  فزيادة 20  في 2019/11/21  إقرارها 
ليرة )23 دوالر وقتها( بعد انتظار أكثر من 

عامين ال تغطي الغالَء واإلنفاق الشهرّي.
في  صدر  آخر  حكومّي  إجراٍء  وفي 
2020/1/18 المرسوم التشريعّي رقم 3 لعام 

2020 القاضي بتشديِد عقوبِة كّل من يتعامُل 
للمدفوعات  كوسيلٍة  السوريّة  الليرة  بغير 
أو  التجارّي  التداول  أنواع  من  نوٍع  ألّي  أو 
بالقطع  ذلك  كان  وسواء  النقديّة  التسديدات 

األجنبّي أم المعادن الثمينة.

أسباب ذاتّية لألزمة االقتصاديّة

بالعوامِل  االقتصاديِّة  األزمِة  أسباِب  حصُر 
قفٌز  المؤامرِة،  بنظريِة  وتبريرها  الخارجيِّة 
وأوُل  فأهم  للنفس،  وخداٌع  الحقائِق  فوق 

العوامِل األزمِة االقتصاديّة ذاتيّةٌ محليّةٌ.
المسلِح  الصراِع  مع  بالتوازي  االقتصاُد  كان 
متغيراٍت  شهدت  حقيقيّة،  حرٍب  ميداَن 
دراماتيكيٍّة تجلت بغالٍء غير مسبوٍق وارتفاٍع 
جنونّي ألسعاِر المواِد الضروريّة وصل ألكثر 
وأُحتكر  بعضها  فُقد  والتي  ضعفاً   14 من 
وارتفعت  العامة  الخدماِت  وتراجعِت  اآلخر، 
أّن  أمميّةٌ،  تقاريٌر  وأفادت  البطالِة،  معدالُت 
نحو  وثّمة   %78 إلى  ارتفعت  البطالة  نسبة 
وقد  العمل،  عن  عاطل  سوري  ماليين  تسعة 
على  الداخِل  في  السوريين  من  كثيٌر  اعتمد 

اإلعانات الخاصة المحّولة إليهم من الخارج.
لألزمة  الرئيسّي  العنوان  هي  الحرب 
االقتصاديّة، مع قصور الجهوِد الداعية للسالم 
، فتمَّ تدميُر  كان البد للصراِع المسلّح أن يستمرَّ

أجزاٍء كبيرٍة من البنيِة التحتيِّة الضروريّة ألّي 
المنشآِت  من  العديِد  وتعطيُل  إنتاجيّة،  عمليّة 
والورش  المعامل  آالف  وتفكيك  الصناعيّة 
واسعٍة  مساحاٍت  تخريُب  تّم  كما  وسرقتها، 

صالحٍة للزراعِة 
الحصاِر  من  متعددةً  مستوياٍت  البالُد  عاشِت 
آخر  االقتصاديّة  العقوباِت  عبر  الخارجّي 
قانون سيزر الذي وقعه الرئيس األمريكّي في 
على  الحصار  إلى  إضافة   ،2019/12/21
المدن والبلدات وانقطاع طرق المواصالت مع 
فقدان عامِل األماِن لنقل السلِع والضروريات، 
ماليين  وهاجر  السياحة،  قطاع  وتدمير 
السوريين من أصحاب الكفاءات العلميّة حملة 

الشهادات والخبرات المهنيّة.
المركزّي  المصرُف  اتبع  الحرب  ظّل  في 
أّدت  الحرب  لتمويِل  خاصة  نقديّة  سياسات 
إلى إفراِغ الخزينِة العامة للدولِة، بمقابل عدم 
ترفد  ماليّة  موارد  لتأمين  وطنيّة  بدائل  وجود 
تأمين  عن  بالعجز  أصابها  ما  وهو  الخزينة، 
التجارِة  لعملياِت  المطلوِب  األجنبّي  النقد 
وأدِت  المصرفيّة،  والتحويالت  الخارجيِّة 
الحرُب إلى تحجيِم الدخِل القومّي بشكٍل كبيٍر 
جداً نظراً لخسارِة الكثيِر من مصادره اإلنتاجيّة 
والباطنيّة،  والصناعيّة  والزراعيّة  التجاريّة 
ويقّدر  االستيراد.  الكلّي على  االعتماد  بمقابل 
إجمالي خسائر االقتصاد السورّي 226 مليار 
ما  وهو  المحلّي،  الناتج  إجمالي  من  دوالر 
المحلي  الناتج  إجمالي  أضعاف  أربعة  يعادُل 
عام 2010، فضالً عن دمار 7% من المساكن 
والمباني والمنشآت العامة كليّاً و20% جزئيّاً.

من األسباب المهمة لتعميِق األزمِة االقتصاديّة، 
من  والسرقاِت  والنهب  الفساِد  انتشاُر  كان 

أعلى  ووصوله  الحكوميِّة،  المؤسساِت 
العالمّي،  الفساد  مؤشرات  ضمن  المستوياِت 
احتلت  السنوّي  الشفافيّة  منظمِة  تقرير  وفي 
عنها  وتتأخر  عالميّاً،   178 المرتبة  سوريا 
الصومال في المرتبة 180. وجود فساد كبير 
الخاصة  المستوردات  تمويل  موضوع  في 
والضرورية«،  األساسية  بالمواد  يسمى  »ما 
مواد  استيراد  في  االحتكار  إلى  باإلضافة 

محددة.
ورؤوس  التجار  سيطرة  أحد  على  يخفى  وال 
يصدُر  الذي  الحكومّي  القرار  على  األموال 
وفق مصالحهم التجاريّة، على حساِب مصلحة 
السلبيّة  النفسيّة  العوامل  يزيد  ما  الشعب، 
األحداث،  تطور  تجاه  المواطنين  وهواجـس 
بانخفاض سعر الصرف  وهي عوامل مؤثرة 
واألسعار المحليّة، مع عدم القدرة على ضبط 
الحكومّي،  الصمت  نجد  األسواق،  وبالمقابل 
المركزّي  سوريا  مصرف  مبادرة  وعدم 
»السياسات  سلسلة  بعد  المشكلة،  لمعالجة 
سنوات  مدار  على  أّدت  التي  الفاشلة  النقديّة 
الدوالر،  الليرة أمام  الحرب إلى تدهور سعر 
وأفقدِت العملةَ الوطنيّة من مضمونها السياسّي 
ووسيلة  االقتصاديّة  للقيمة  كمخزون  النقدّي 
الحقيقيّة،  قيمتها  الليرة  أفقد  ما  وهذا  للتبادل، 
وهذا الفشل يندرج في مسارين إما الفساد إن 
كان  مقصوداً، أو الجهل إن لم يكن مقصوداً، 

فأغرق البالد في اضطراٌب اقتصادّي شامل.

تأثريُ األزمِة اللبنانّيِة

بدِء  مع   %30 بمعدِل  السوريّة  الليرةُ  هوِت 
 ،2019/10/17 في  اللبنانيِّة  االحتجاجاِت 
ودخل لبنان أسوأ أزمٍة اقتصاديٍّة منذ الحرب 
معها  وفرضت   ،)1990-1975( األهليّة 
الحكومةُ اللبنانيّةُ قيوداً، لمنِع نزوِح الرساميِل 
بعد شحِّ الدوالرات وهبوِط قيمة الليرِة اللبنانيِّة 

بالسوِق السوداِء.
والبحوِث  للدراسات  العمالّي  المرصد  نشر 
دراسةً بعنوان »لبنان أماَم أزمٍة ماليٍّة مرتقبٍة 
أعّدها  السورّي«  االقتصاِد  على  سيئٍة  وآثار 
االقتصاد  كلية  في  المصارف  قسم  رئيس 
بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان، ذكر فيها 
والمستثمرين  األفراِد  السوريين  إيداعاِت  أنَّ 
ورجال األعمال في المصارف اللبنانية بلغت 
نحو 45 مليار دوالر حالياً وتقدر بـ %25.4 
من مجمِل الودائع بتلك المصارِف البالغة 177 
مليار دوالر. ويعتبُر النظاُم المصرفّي اللبنانّي 
لبنان  موانئ  فيما  السورّي،  االقتصاِد  متنفَس 
األمريكيِّة  العقوباِت  على  االلتفاِف  نوافُذ  هي 

واألوروبيّة التي فُرضت بعد 2011.
سيادّي  بديٍن  مثقلة  دولةٌ  لبنان  أنَّ  والمفارقةُ 
الفوائد  أي  الدين  هذا  وخدمة  جداً،  كبيٍر 
إمكانياته  تتجاوز  عليه  المستحقة  واألقساط 
المصرفّي  فالنظام  ذلك  ومع  التسديد،  على 
الخمس  السنوات  طيلة  مستقراً  كان  اللبناني 

وعشرون السابقة ما عّزز الثقة به.
الليرة  دعم  صندوق  مشروع  ينجح  لم  كما 
مع  بالتعاون  دمشق  به  قامت  التي  السوريّة 
التجارِة  وغرف  السورّي  الخاص  القطاع 
المالّي  الوضع  تدهور  عاد  حيث  والصناعة، 
سعر  على  كبير  بشكل  وانعكس  وبسرعة 

صرف الليرة بسبِب الخوف من انعكاسات ذلك 
وعلى  سوريا  في  العام  الوضع  على  الحراك 
االقتصاِد بشكٍل محدد، كما أّن سوريين بادروا 
بها  واحتفظوا  دوالر  إلى  أموالهم  تحويِل  إلى 

بعيداً عن المصارِف. 

رؤى لحلِّ األزمة

وزيرةُ  دعت  سبوتنيك  لوكالِة  حديٍث  في 
عاصي،  لمياء  السابقة  السورّي  االقتصاِد 
بالوضِع  الناِس  مصارحِة  إلى  الحكومةَ 
االقتصادّي بدالً من إلقاِء الوعوِد التي ال تنفُذ، 
والمصرف المركزّي التخاذ إجراءاٍت لتحسيِن 
الليرة  صرف  سعر  تدنّي  ظل  في  الوضِع، 
واعتبرت  تاريخيٍّة.  مستوياٍت  إلى  السوريّة 
لمياء أّن السياساِت النقديِّة الحالية في سوريا، 
يمكن  الحالية وال  التحديات  لمستوى  ترتِق  لم 
فهمها في ظلِّ اقتصاٍد وطنّي يعاني األمرين، 
من تداعيات حرٍب قذرٍة وتضخٍم وقلِة موارد 
وظروف معيشيّة قاسية، إذ أّن السعر الرسمّي 
المصرف  وثبته  أعلنه  الذي  الدوالر  لصرف 
المركزي هو 435 ليرة للدوالر بينما تجاوز 
ليرة.  السوداء حاجز األلف  سعره في السوق 
ووصل سعر صرف الليرة السوريّة في السوق 
مسبوق  غير  تاريخّي  مستوى  إلى  السوداء 

تجاوز 1200 ليرة سورية مقابل الدوالر.
وأضافت أّن »هذا الفرق الكبير يعتبر طارداً 
يرسلها  أن  يمكن  التي  الخارجيّة  للحواالت 
يمكن  فكيف  االغتراب.  بالد  في  السوريين 
فيه  وقت  في  الدوالر  مصادر  عن  االستغناء 
شحِّ للموارِد العامة للدولة، وفي سياستنا النقديّة 
االقتصاديّة،  المبادئ  أبسط  مع  المتسقة  غير 
يعتبر سعر الفائدة المعلن عنه غير متناسب مع 
معدِل التضخم وسعر الصرف في البلد، ومع 
سياسة  على  المركزّي  المصرف  يصّر  ذلك 

ماليّة رغم عدم نجاعتها«.
البدء في هذا اإلطار بتخفيف تداعيات  يمكننا 
على  نهائّي،  بشكل  حلها  وليس  المشكالِت 
سبيل المثال، يمكن إعادة النظر بسياسة الدولة 
ملموس  تغيير  من  بد  المستوردات، وال  تجاه 
الحصول  يضمن  بما  النقديّة  السياسة  في 
وتعديل  الدوالر  من  الممكنة  العائدات  على 
الحالي  الوضع  مع  يتالءم  بما  الفائدة  سعر 
ويؤدي إلى زيادة اإليداعات أيضاً، ألنَّ الليرة 
تفقُد  قيمتها  من  جزءاً  تفقد  عندما  السوريّة 

موجوداتها  قيمِة  من  هاماً  جزءاً  أيضاً  الدولة 
أّن  كما  المؤسسات  أو  المصارِف  في  النقديّة 
تصبح  األجنبيّة  بالعمالت  المدفوعات  أقساط 
المقومة  إيراداتها  أو  لميزانيتها  بالنسبة  أعلى 

بالعملة المحليّة«.
وفي محاولٍة الحتواِء األزمة تّم اعتماُد العمِل 
بالبطاقِة الذكيِة اعتباراً من شباط القادم بحسب 
مصادر محلية حكوميّة، وتشمُل الحدَّ األدنى من 
االستهالِك. وقد أثارِت »البطاقة الذكية« جدالً 
جديدا في سوريا بعدما أعلنت وزارة التجارة 
الداخلية عن خطواٍت لترشيِد االستهالك عبر 
بتوفير  واالستمرار  البطاقِة  استخدام  توسيِع 
المواد الغذائيّة ومنع االحتكار«. وقوبل القراُر 
االجتماعّي،  التواصل  مواقع  على  بالسخريِة 
االقتصاديّة  األزمة  عن  الحديَث  أعاد  كما 

وارتفاع أسعار المعيشة في البالد.
اإلسعافّي  األمثَل  الحلَّ  أّن  البعُض  رأى  فيما 
يتطلُب »إعالَن الطوارئ االقتصاديّة« وإعادة 
معالجةُ  وهي  الوطنيّة  البرجوازيّة  »توطين 
التسويف  ثقافة  وإلغاء  جديّة  تحتاج  بسيطة 
والمماطلة في العمل، وفرض القانون وإحكام 

المحاسبِة.
فيما جدد البعض فكرة حذف الصفر على أنّها 
الماليّة  الدورة  تعيد  قد  التي  السحريّة  الوصفة 
لحالتها الطبيعيّة، وهي عالٌج اقتصادّي اتبعته 
عدة دول حول العالم، لتغطيِة االنخفاض الكبير 
بالدوالر،  مقارنة  الشرائيّة  عمالتها  بقيمة 
لعملِة  األساسيّة  القيمة  تعديل  يتم  وبموجبها، 
وطُبقت  التضخم،  نسب  ارتفاِع  بسبب  البلد، 
هذه التجربة في الكثير من الدول، )البيرو عام 
1991، واألرجنتين عام 1992، وتركيا عام 
2005، وآخرها إيران التي عدلت عملتها من 
الريال إلى التومان، وحذفت أربعة أصفار عام 

.)2019
ليست  االقتصاديِّة  اإلجراءاِت  أّن  المؤكد  من 
خصوصيته  بلٍد  ولكّل  جاهزةً،  وصفاٍت 
واالقتصاديّة  السياسيّة  وحالته  وتجربته، 
والمجتمعيّة المميزة، وقد ال ينفُع العالُج نفسه 
لأللِم  تسكين  األصفار  وحذف  الدوِل،  بكلِّ 
وليس عالجاً للمشكلة، وهو إجراٌء فنّي وليس 
وليس  اسميّاً  تحّسناً  يعكُس  وقد  اقتصادّي، 
الشرائيّة  القدرةُ  فيما  العملِة،  قيمِة  في  حقيقيّاً 
السلِع  أسعاِر  انخفاض  مقابل  ذاتها،  ستبقى 
الدخول  ستنخفُض  النسبة  وبنفس  والخدمات 

والمدخرات.

إزالة  من  المرجوة  الغاية  تحقيُق  يمكن 
اقتصاديٍّة  إصالحاٍت  بحزمٍة  بالقياِم  األصفار 
تخلُق الثقِة بتجاوِز التضخِم المرتفع، وتحقيق 
المواطنين  ثقِة  بكسِب  مهمة  الشروِط  بعض 
والحدِّ  المتخذة  والقراراِت  السياساِت  في 
اإلنفاِق  وتقليِص  المنتج  غير  اإلنفاِق  من 
اإلدارّي ومكافحِة االحتكار وتعديل السياسات 
المركزي  المصرف  واستقالليّة  االقتصاديّة، 

وتفعيل الخدمات المصرفيّة اإللكترونيّة.
ولن  ناجعة  تكون  لن  االقتصاديّة  الحلول  كّل 
سياسّي  حلٌّ  والمطلوب  الكاملة،  الثمار  تؤتي 
فيه  يشارك  حقيقّي  وطنّي  حوار  عبر  شامٌل 
كل  ووضع  الذاتيّة  على  واالعتماد  الجميع، 

اإلمكانات في مواجهة األزمة.

سينما الثورة ومسرحها… في قلب ساحة التحرير البغدادية
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

 انخفاض اإلنتاجية
 الزراعية مقارنة

بالطلب على الغذاء

مقارنة  الزراعية  اإلنتاجية  انخفاض 
بالطلب على الغذاء يعود إلى عدة أسباب 

وهي مجموعة عوامل منها:

التربة،  خصوبة  استنزاف  املياه،  نقص 
اإلجهاد  ظروف  مختلف  أساسية  بصفة 
تقليل  فإن  وبالتالي،  احليوية،  وغير  احليوية 
هدفاً  يشكل  حد  أدنى  إلى  اخلسائر  هذه 
رئيسياً بالنسبة للجميع من أجل التصدي 

لها وزيادة االحتياجات الغذائية.

بيئي  متغير  أي  هو  حيوي:  الغير  اإلجهاد 
تعتبر  حيث  للنباتات  ضار  يكون  أن  ميكن 
اخملاطرة  عوامل  أهم  أحد  البيئية  الظروف 
صعوبة  إلى  ذلك  ويرجع  الزراعة،  في 
لبعض  النباتات  تطوير  عليها،  السيطرة 
االستراتيجيات لالستجابة والتأقلم، وعلى 
هذا فقد طورت النباتات عدة استراتيجيات 
استراتيجيتني  منها  والتأقلم  لالستجابة 
احلياة في ظل  قيد  على  للبقاء  رئيسيتني 
هذه الظروف البيئية املعاكسة وهي جتنب 

اإلجهاد أو حتمل اإلجهاد.

األكثر  تعتبر  والتي  اإلجهاد:  جتنب  آلية 
التي  الدافئة  الدم  حيوانات  في  وضوحاً 
تتحرك ببساطة بعيداً عن منطقة احملفزات 
التجنب  آلية  إلى  النباتات  تفتقر  اجملهدة، 
النباتات  بعض  وجود  من  بالرغم  هذه، 
والتي بالطبع ال تتحرك ولكن تستطيع أن 
متد جذورها بعيداً عن منطقة اجلفاف إلى 
فقد  وبالتالي  التربة،  من  الرطبة  املناطق 
واجلزيئية  الكيميائية  الدراسات  حاولت 
في  اإلجهاد  جتنب  آليات  تطوير  والوراثية 
النبات، على سبيل املثال، تغيير دورة حياة 
النباتات بحيث تكون فترة النمو احلساسة 

للنبات قبل أو بعد ظهور عامل اإلجهاد.

التحمل  آليات  تنطوي  التحمل:  آليات 
كيميائية  البيو  النواحي  على  أساساً 
والتمثيل الغذائي والتي تنظمها العوامل 

الوراثية في النبات.

األكثر  اإلجهاد  أنواع  أحد  املاء  وضغط 
ضغط  ويعتبر  هذا  النبات  إلنتاج  خسارة 
املاء هو اإلجهاد السائد بني جميع عوامل 
األخرى حيث يسبب  الغير حيوية  اإلجهاد 
ألن  وذلك  النبات،  إنتاج  في  هائلة  خسائر 
املائي عادة ما يكون مصحوباً مع  اإلجهاد 
وارتفاع  امللوحة،  أخرى؛ مثل  إجهاد  عوامل 
درجة احلرارة، نقص املغذيات، باإلضافة إلى 
على  العاملي  املناخ  تغير  أثر  برز  فقد  ذلك، 
أولوية  على  يأتي  جعله  مما  النباتات  منو 

الدراسات خالل العقد املاضي.

العقود  في  تنبؤات  عدة  هناك  أن  كما   
أكسيد  ثاني  نسبة  زيادة  عن  املقبلة 
ارتفاع  مع  اجلوي  الغالف  في  الكربون 
في  يتسبب  والذي  احلرارة،  درجة  في 
كثيرة  إجهاد  لعوامل  النباتات  تعرض 
املناطق،  بعض  في  اجلفاف  حاالت  نتيجة 
األمطار  هطول  معدل  زيادة  إلى  باإلضافة 
من  يزيد  بدوره  والذي  أخرى  مناطق  في 
السطحي  واجلريان  املتكررة،  الفيضانات 
تسرب  إلى  يؤدي  الذي  االنتشار  الواسع 
توافر  من  واحلد  التربة  من  الغذائية  املواد 

املياه العذبة.

بيادر الخير

عبدالباقي موسى

مشفى القلب والعين بقامشلو.. أبرز منجزات اإلدارة الذاتية الديمقراطية

أهالي قامشلو: »دعونا نشبك األيادي.. فالحل يكمن في وحدتنا«

روناهي/ قامشلو- يعتبر مشفى القلب والعين من أبرز منجزات اإلدارة الذاتية الديمقراطية حيث تتزامن ذكرى تأسيس اإلدارة مع 
الذكرى التأسيسية األولى لدخول مشفى القلب والعين في الخدمة، والذي لبى احتياجات المواطنين كثيراً، وأجرى أكثر من3000 
خدمة طبية بين عمليات القلب والعين إلى اآلن، بهدف القضاء على االستغالل من ِقبل بعض األطباء، والتخفيف من أعباء السفر 

إلى المحافظات األخرى لتلقي العالج.

اإلدارة  إلعالن  السادسة  السنوية  الذكرى  ففي 
الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة وبالتزامن 
والعين  القلب  إنشاء مشفى  عام على  مع مرور 
قامشلو،  بمدينة  الصناعية  المنطقة  في  الواقع 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  خاللها  من  أثبتت 
حيث  واألصعدة،  النواحي  كافة  على  نجاحها 
كان نشأة هذا الصرح العظيم بمثابة قفزة نوعية 
لخدمة  ملبياً  جاء  والذي  الصحي،  القطاع  في 
المناطق  إلى   السفر  أعباء  وتخفيف  المواطنين 
تلقي  إلى باشور كردستان من أجل  أو  األخرى 
االستغالل  على  القضاء  أيضاً  ويهدف  العالج، 
من قِبل بعض األطباء والمشافي الخاصة الذين 
اتخذوا من هذه المهنة تجارة رابحة، كما يُجري 
المشفى جميع العمليات بأسعار رمزية، وبوجود 
أطباء مختصين، وأجهزة طبية حديثة ومتطورة 

جداً.
لقاًء  وبهذا الخصوص كانت لصحيفتنا روناهي 
والعين  القلب  مشفى  في  اإلداري  المسؤول  مع 
»محمد كرمو«، حيث أوضح الهدف من إنشاء 
إقليم  ألهالي  المساعدة  تقديم  وهو  المشفى  
الجزيرة الذين كانوا يالقون الصعوبات إلجراء 
خارج  السفر  أبرزها  ومن  الجراحية،  العمليات 
للمصاريف  باإلضافة  المداواة،  أجل  من  اإلقليم 

الباهظة التي كانوا ينفقونها في سبيل ذلك.
في بادئ األمر أكد كرمو على إن المشفى كان 
الوافدين،  المرضى  من  هائلة  أعداداً  يستقبل 
هذه  مثل  إلى  األخرى  المناطق  افتقاد  بسبب 
والعين،  القلب  مشفى  لدى  الموجودة  األجهزة 
القلبية  القثطرة  جهاز  مع وضع  بالتزامن  ولكن 
في مشفى مدينة الرقة باتت األعداد نسبية وجيدة. 
ومن أجل حماية الجهاز من األعطال قال كرمو: 
جراحية  عملية   50 إجراء  األطباء  »بمقدور 
المقبلين  المرضى  كثرة  بسبب  الواحد  اليوم  في 
الجهاز  سالمة  على  منا  حرصاً  ولكن  للمشفى، 
من األعطال نحاول جاهدين الحفاظ عليه ليكون 

في الخدمة دائماً«.

»إجراء أكرث من 3000 عملية جراحية«

من  مؤلف  بأنه  العمل  طاقم  عن  كرمو  وأردف 
120 فرداً ما بين أطباء مختصين وذوي خبرة 
في  التدريب  تلقوا  وفنيين  وممرضين  عالية، 
مشفى الشهيد خبات، وإرسال البعض منهم إلى 
باشور كردستان لالستفادة من الخبرات الموجودة 
هناك، أما األجهزة الحديثة الموجودة في المشفى 
فهي )جهاز قثطرة قلبية، أجهزة جراحة عينية، 
جهاز طبقي محوري وأشعة سينية( حسب قوله.
من  أكثر  »إجراء  تم  بأنه  كرمو  وأضاف 

المشفى«،  افتتاح  منذ  جراحية  3000عملية 
افتتاحه  على  يتعَد  لم  المشفى  إن  ذكره  والجدير 
السنة، أما حول أعداد الوفيات فقد أكد بأنه إلى 

اآلن لم يُسجل حالة وفاة واحدة.

مداواة املُهجرين مجاناً

اإلنجازات  حول  كرمو  أشار  ذاته  السياق  وفي 
جهاز  بجلب  والعين،  القلب  مشفى  حققها  التي 
أكبر  لعدد  يتسنى  حتى  القلبية،  للقثطرة  آخر 
فتح  على  والعمل  المداواة،  على  المرضى  من 
الباب  وإغالق  المفتوح،  القلب  لجراحة  قسم 
السفر  أعباء  من  يعانون  الذين  المواطنين  أمام 
من الناحية المادية، أما حول التكلفة المالية أكد 
التي  العملية  كلفة  نصف  »نتحمل  قائالً:  كرمو 
يتم إجراءها للمريض وذلك لتقديم أفضل خدمة 
ممكنة، وخاصةً لذوي الدخل المحدود، وبالنسبة 
رأس  كانيه/  سري  مدينة  من  قسراً  للمهجرين 
من  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  طالبت  العين 
ومداواتهم  منهم  التكلفة  أخذ  بعدم  المشفى  إدارة 
مع  عقد  على  إننا  ذكره  والجدير  بالمجان، 
حماية  لوحدات  التابعة  والمراكز  اإلدارات 
واألسايش  المرأة   حماية  ووحدات  الشعب، 
وعوائل الشهداء ومداواتهم أيضاً، حيث يتم دفع 

التكلفة من خالل إداراتهم ومراكزهم«. 

مناشدات أطباء العني وجراحتها مل 
تفلح إىل اآلن!

في  وجراحتها  العين  قسم  دخول  عدم  عن  أما 
تفلح  »لم  بالقول:  كرمو  أكد  كامالً  الخدمة 
المشفى  إدارة  التي أطلقتها  المتكررة  المناشدات 
إلقناع أطباء العين وجراحتها لاللتحاق بالمشفى 
والذي كنا قد أعلنا عن حاجتنا لهذا االختصاص 
سابقاً، حيث يوجد طبيبين فقط حمال على عاتقهم 
النداء«.  يلبوا األطباء  إن  إلى  المرضى  معالجة 
بسبب  النداء  تلبيتهم  عدم  عن  السبب  ورجح 

قائالً:  السبب  وشرح  بها،  يعملون  التي  األجور 
»أعتقد أن السبب يعود إلى الناحية المادية، ألننا 
منخفضة،  بأجور  الجراحية  العمليات  نَجري 
إليه  األطباء  بعض  أشار  الذي  اآلخر  والسبب 
المشفى وعدم  الموجودة في  هو حداثة األجهزة 
دورات  خوض  بعد  إال  استخدمها  على  قدرتهم 
طبيين،  ومهندسين  مختصين  قبل  من  تدريبية 
لهم،  بتلبيتها  قمنا  جميعها  الحجج  هذه  إن  إال 
األجور  تدني  إلى  يعود  الرئيسي  السبب  لكن 
المحددة لألطباء، وذلك من أجل مراعاة ظروف 

المواطنين«.
وجراحتها  العين  قسم  بأن  بالذكر  والجدير 
كجهاز)األوتو(،  حديثة  أجهزة  بوجود  يتميز 
من  البيضاء  المادة  وجهاز)الفاكو(إلزالة 
العين،  شبكية  لتصوير  وجهاز)أوسيتي(  العين، 
على  يحتوي  كما  القرنية(،  وجهاز)طبوغرافية 
جهاز )الساحة البصرية(، وجهاز )قياس عدسة 
العين(، باإلضافة إلى أجهزة الليزر لوقف نزيف 

شبكية العين.
القلب  مشفى  في  اإلداري  المسؤول  واختتم 
قائالً: »أشكر جميع  والعين محمد كرمو حديثه 
الذي  العظيم  الصرح  إنجاح هذا  المساهمين في 
قدم خدمة ماسة ألبناء هذا الوطن، وال أنكر دور 
أجله،  من  عملنا  ما  تغطية  في  اإلعالم  وسائل 
وأناشد  ويكافح،  يقاوم  شعٍب  لمطالب  وتحقيقاً 
إليهم  بحاجة  ألننا  نداءنا  بتلبية  األطباء  جميع 
المعلقة من  الدعوات  لهذه  تلبيتهم  وكلنا أمل في 

جانبهم«.

تقرير/ يارا محمد

تقرير/ يارا رفيق          

تقرير/ سالفا أحمد       

تقرير/ إيريش محمود

شيرين أحمد يوسف كلو

هيفدار حسو

محمد كرمو

سلمان بارودو

مع  بالتزامن  قامشلو-  روناهي/ 
والموقف  الصف  توحيد  مبادرة 
على  التركي  العدوان  إبان  الكردي 
خرج  السوري،  والشمال  آفا  روج 
قامشلو  أهالي  من  المئات  مؤخراً 
متوحدة،  ومسيرات  بفعاليات 
القلوب واأليادي، بهدف  متشابكين 
الكردي  السياسي  الخطاب  توحيد 
للقضية  السلمي  النضال  وتفعيل 
استراتيجية  إيجاد  وضرورة  الكردية 
تحت  الكردية  للقضية  موحدة 

مظلة واحدة.
من  مطالبين  موحداً،  الكردي  الشعب  نداء  بات 
عن  التخلي  الكردية  السياسية  األحزاب  بعض 
ألن  مصالحهم،  تخدم  التي  السياسية  األجندات 
العدو يدرك تماماً الخروقات والفجوات الموجودة 
على  مؤكدين  مطامعه،  تحقيق  في  ويستغلها 
تأِت من فراغ،  لم  قوة«  االتحاد  أن مقولة »في 
الحلم  الكردي  الشعب  االتحاد سيصبح  هذا  ففي 
وسيصبحون  األخرى،  الشعوب  لباقي  الحقيقي 
مثاالً يحتذى بهم، حيث يتساءل الشعب الكردي 
إلى متى المصالح الشخصية ستحكم على الشعب 

بأن الوحدة ال بد  أجمع؟ فقد بات الشعب مقتنعاً 
منها فإذا عدنا بالتاريخ إلى الوراء، نرى أن عدو 
الشعب الكردي هم العثمانيين، ومنذ آالف السنين 
الشعب  هذا  إبادة  التركي  المستعمر  هدف  كان 
هو  الوحدة  من  تخوفه  وإن  الظلم،  أبى  الذي 
النجاح الذي حققته اإلدارة الديمقراطية في شمال 
الفكر  هذا  وصول  من  وخوفاً  سوريا،  وشرقي 
الحر إلى شعبه وبلده. ولكن بالتأكيد هذه الوحدة 
ستتحقق ولو بعد حين، ألنها تتبع ُخطى الشهداء 
السياق رصدت  الديمقراطية.  وفي هذا  ومسار 
صحيفتنا آراء المواطنين في مدينة قامشلو الذين 
أكدوا وبكل ثقة إن الوحدة الكردية حالما تتحقق، 
ستصبح قوة ال يستهان بها، وسيعلم العدو حينها 
من  ليس  اآلن  والتشتت  قريبة،  باتت  نهايته  إن 
مصلحة الشعب الكردي ألنهم يؤرخون التاريخ 

بدمائهم النبيلة الطاهرة.

عدو الكرد معروٌف منذ األزل..
الكردية  الوحدة  المواطنة »شيرين أحمد« بذكر 
كالمواطنة »شيرين أحمد« بذكر الوحدة الكردية 
دموعها  وتحبس  فرحةً،  روحها  تحلق  كانت 
لحبها الشديد لوطنها، وأملها في بزوغ فجٍر جديد 
الشعب  قالت: »عدو  الكردية، حيث  األمة  على 
الشعب  وبقبضة  األزل،  منذ  معروف  الكردي 

العبثية  الخطط  تلك  كل  سيهزم  سويةً  الكردي 
الفاشية - التركية، مطلبنا اآلن من جميع األحزاب 
واحدة  طاولة  على  الجلوس  الكردية  السياسية 
إن الخطط  والمبادرة بالسالم، ألننا ندرك تماماً 
تخدم  ال  غربية  أجندات  بواسطة  المرسومة 
مصلحة الكرد، وبزوغ فجر الحرية على الشعب 
الواحد«.  والنضال  اإلرادة  في  يكمن  الكردي 
وفي السياق ذاته حدثنا المواطن »يوسف كلو« 
من  الحد  وضرورة  الكردي  الصف  وحدة  عن 
كلو  وأكد  المقدس،  الهدف  هذا  أمام  العراقيل 
بأن هذا الهدف متوارث من جيل آلخر، والذي 
الكرديتين  والشخصية  األرض  بتحرير  يتجسد 
قائالً:  وأجاد في حديثه  أية هيمنة خارجية،  من 
لجنة حوارية عامة  في  أعوام جلسنا  »منذ عدة 
مختصة باألجزاء األربعة من كردستان، وطلبنا 
منهم التوحد ألن هذه الوحدة مطلب الجميع )شيباً 

وشباباً، نساًء ورجاالً(«.

»املحتل الرتيك لن يلبي مطالبكم«

الفاشي  وأشار كلو  إلى اإلبادة العرقية من قِبل 
الوأشار كلو  إلى اإلبادة العرقية من قِبل الفاشي 
وفي  والسرياني،  األرمني  الشعب  بحق  التركي 
السيناريو من جديد،  أخرى إلعادة هذا  محاولة 
االنتهاكات  من خالل  معلناً  بالقول: »بات  ونوه 
العين،  رأس  كانيه/  سري  مدينة  في  األخيرة 
كري سبي/ تل أبيض، إن الشعب الكردي عانى 

األمرين على مر السنين، لذلك نحن بحاجة إلى 
شهدائنا  دماء  ألن  قبل،  ذي  من  أكثر  الوحدة 
األبرار سقت األرض، وجرحانا ما زالوا يبنون 
أن  التضحيات  هذه  لكل  فكيف  الحر،  الوطن 
تذهب هدراً »ال وألف ال«، العدو لن ينتصر وما 

زال هذا الدم يسري في أروقة أرضنا«.
الكردية  السياسية  لألحزاب  حديثه  كلو  ووجه 
شهدائنا،  وشهدائكم  شهدائكم،  »شهدائنا  بالقول: 
وشعبنا  أرضنا  وحريتنا،  لغتنا  وحديثنا،  دمنا 
ونخدم  جانباً؟،  الخالفات  ندع  ال  فلماذا  واحد، 
فهو  مطالبكم،  يلبي  لن  التركي  المحتل  وطننا، 
للذل،  الرافضة  الشعوب  على  ويتغذى  مهيمن 
والمطالبة للديمقراطية، دعونا نشد الحزم ونربط 
الهمم، ونحارب من أجل الوجود، ولنثبت للعالم 

أن الكرد ال ينهزمون بل يَهِزمون األعداء«.
وفي ختام حديثه طالب المواطن »يوسف كلو« 
من الشعب الكردي في الداخل والخارج أن يمدوا 
نشبك  »دعونا  بالقول:  مؤكداً  لبعضهم  أيدهم 
وحدتنا،  في  يكمن  الحل  السالم،  ونحل  األيادي 
ألن المستعمر التركي يحاول اآلن ضرب أخّوة 
الدم  أبناء  بين  الفتن  بث  خالل  من  الشعوب، 
مراده،  يتحقق  فلن  واحدة  يداً  دمنا  وما  الواحد، 
أن  هيهات  وهيهات  القلب،  ذاك  من  الدم  هذا 
ندع أردوغان يحقق حلمه بل سنكون شوكةً في 

حلقه«.

اإلدارة الذاتية الديمقراطية تدعم موارد األمن الغذائي

200 ألف دوالر ميزانية مشروع لتخفيض أسعار المواد الغذائية في كوباني

روناهي/ قامشلوـ  الزراعة في سوريا من الموارد االستراتيجية والحيوية الهامة ومن أهم دعائم األمن الغذائي في سوريا عامًة، 
واإلدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا توليها اهتمامًا خاصًا ألن الزراعة هي العمود الفقري لالقتصاد.

الذاتية  اإلدارة  تأسيس  ذكرى  وبمناسبة 
سلطت  سوريا  وشرق  شمال  في  الديمقراطية 
أعمال  أهم  على  الضوء  »روناهي«  صحيفتنا 
لهيئة  المشترك  الرئيس  مع  باللقاء  اإلدارة 
سوريا  وشرق  شمال  في  والزراعة  االقتصاد 
هيئة  واقع  عن  تحدث  الذي  بارودو  سلمان 
قائالً:  السوري  الشمال  في  والزراعة  االقتصاد 
»مضى على تأسيس الهيئة أكثر من عام؛ رغم 
قصر عمر الهيئة لكنها قامت بعمل كبير وضخم 
جداً وهذا ليس بالعمل السهل، لذلك نحن في هيئة 
الزراعة واالقتصاد على مستوى شمال وشرق 
استقبال  بداية  وخاصةً  السنة  هذه  خالل  سوريا 
استطعنا   2019/2018 الزراعي  الموسم 
كالصوامع  الحبوب؛  مراكز  من  الكثير  تجهيز 
إلى  باإلضافة  والمستودعات،  والصويمعات 
أكثر من 25 مركز على مستوى شمال وشرق 

سوريا«.

خطوات لتطوير الزراعة
وقال بارودو: »علماً أن الزراعة هي من الموارد 
األمن  دعائم  أهم  ومن  والحيوية  االستراتيجية 
الغذائي لمناطقنا لذلك خالل فترة استالم الموسم 
استطعنا تدريب الكثير من الفنيين والخبراء على 

الفالحين  كيفية استالم المحاصيل الزراعية من 
السوري،  الشمال  مستوى  على  والمزارعين 
وتأمين  وتعقيمها  المراكز  كافة  تجهيز  وتم 
المحاصيل،  لهذه  االستالم  مستلزمات  كافة 
ألف   550 شراء  الفترة  تلك  في  واستطعنا  كما 
الشمال  مستوى  على  القمح  محصول  من  طن 
السوري، وأيضاً 153 ألف طن من مادة الشعير 
ووضعنا  إمكانياتنا  وبحسب  مقبولة  وبأسعار 
على  انتصارنا  بعد  وخاصةً  به؛  نمر  كنا  الذي 
بمرتزقة  المتمثلة  العالم  في  إرهابية  قوة  أعتى 
داعش وأخواتها وأخر جيب من جيوبها في بلدة 

الباغوز بدير الزور«.
اإلرهابية  المجموعات  هذه  بأن  بارودو  وتابع 
مناطقها  تدير  اإلدارة  هذه  ترى  أن  لها  يُرق  لم 
على أكمل وجه وحاولت إرسال رسائل وعمل 
فتن بين جميع شعوب المنطقة؛ وبدأت بمحاربة 
خالياها  طريق  عن  اقتصادياً  المناطق  تلك 
الراعية  التركية  الدولة  ومساندة  وبدعم  النائمة 
لإلرهاب؛ عدا عمليات التفجير والخطف والقتل 
بدأت بحرق محاصيل وقوت الفالحين الزراعي 

في مناطق شمال وشرق سوريا.
بـ  يقدر  القمح والذي  مادة  تحديد سعر شراء  تم 
أن  علماً  الواحد  للطن  سورية  ليرة  ألف   180
تكلفة الطن الواحد بلغت 200 ألف ليرة سورية؛ 

وذلك بهدف تشجيع المزارعين على الزراعة

تعويض مترضري الحرائق 

أشار  الحرائق  متضرري  تعويض  وبخصوص 
بارودو قائالً: »نحن في هيئة االقتصاد والزراعة 
وفي اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا؛ وفق 
إمكانياتنا استطعنا أن نخرج بقرار تعويض كافة 
الزراعة وقوى  الحرائق؛ وبمؤازرة  متضرري 
األمن الداخلي وبمساعدة الكومينات المنتشرة في 
تشكيل  تم  الفالحين  واتحادات  المحلية  المجالس 
على  المحروقة  المساحات  كافة  إلحصاء  لجان 
االنتهاء  وبعد  سوريا،  وشرق  شمال  مستوى 
لهيئة  وتقديمها  حصرها  تم  الجداول  عمل  من 
بأكثر  المساحات  وقُدرت  والزراعة؛  االقتصاد 
القمح  مادتي  من  دونم  و500  ألف   435 من 
والكمون  كالعدس  الحقلية  والزراعات  والشعير 

والكزبرة«.
ونوه بارودو عند التجهيز لموسم 20202/2019 
على  لتوزيعها  البذار  وتعقيم  بغربلة  قمنا 
تحضيراً  الحرائق  جراء  المتضررين  الفالحين 
المعمولة  الزراعية  الخطة  وفق   2020 لموسم 
المزارعين  على  بالمجان  البذار  توزيع  تم  لدينا 
والشعير؛  القمح  مادتي  ومنحهم  المتضررين 
المحاصيل  متضرري  تعويض  تم  بأنه  ويذكر 
الزراعية من الشعير بمادة الشعير أما محصول 
تم تعويضهم  القمح والعدس والكمون والكزبرة 
استقرار  مناطق  هناك  بأن  علماً  القمح؛  ببذار 
عن  يختلف  استقرار  وكل  وثالثة   وثانية  أولى 
وتم  المطرية  الهطوالت  حسب  وذلك  األخر 
توزيع  في  االستقرار  مناطق  على  االعتماد 
توزيع  تم  األولى  االستقرار  منطقة  ففي  البذار، 
بينما منطقة االستقرار  الواحد،  للدونم  22 كيلو 
الثانية تم توزيع 20 كيلو من البذار للدونم الواحد 

بالنسبة للمادة القمح.
 18 تخصيص  تم  الشعير  مادة  إلى  بالنسبة  أما 
اإلجمالية  للكمية  بالنسبة  أما  الواحد  للدونم  كيلو 
ألف   3000 والشعير  طن  ألف   5000 للقمح 
وسري  أبيض،  تل  سبي/  كري  باستثناء  طن، 
كانيه/ رأس العين؛  كونها احتلت من قبل دولة 
االحتالل التركي ومرتزقته التي تسمى بالجيش 

الوطني السوري.
وأكد بارودو بأن المنطقتين كانتا تضمان خمسة 
مراكز الستالم الحبوب وكانتا تحتويان على أكثر 
والشعير  القمح  مادتي  ألف طن ومن  من 120 
المنطقتين  في  السماد  إلى  باإلضافة  والقطن 
من  ونهبها  عليها  االستالء  تم  حيث  المحتلتين 
قبل المرتزقة؛ وهذا عدا األمالك العامة والثروة 
في  زراعية  تعاونية  جمعيات  وستة  الحيوانية 
أكثر  تستثمر  الجمعيات  وكانت  المناطق،  تلك 
من )2000( ألفين دونم؛ وكانت هذه الجمعيات 

التعاونية تعيل أكثر من 300 عائلة.

لجمعيات التعاونية تعيل أكثر من 300 عائلة.

مراكز االستالم
استطعنا  الصعوبات  ورغم  بارودو؛  وأردف 
كافة  إلى  والمغربلة  المعقمة  البذار  تقديم 
الزراعية  المحاصيل  استالم  وبعد  المزارعين 
الستالم  التحضير  تم   2019/2018 لموسم 
موسم األقطان من الفالحين، حيث استطعنا فتح 
خمسة مراكز استالم على مستوى شمال وشرق 
)المحلجة(،  الحسكة  في  مركز  ومنها؛  سوريا 
مركز سري كانيه )السفح(، ومركز دير الزور 
الرقة  في  ومركز  متر(،  كيلو   10 الـ  )مركز 

)السحلبية(، ومركز في كوباني )الجلبية(.
عقدنا  القطن  مادة  استالمنا  قبل  بارودو  وقال 
وبوجود  المزارعين  كافة  مع  اجتماعات  عدة 
تكلفة  لتحديد  الفالحين  اتحادات  كافة  وحضور 
السعر  تحديد  إلى  باإلضافة  الواحد  الدونم  سعر 
بسعر 330  وُحدد  المحصول،  لشراء  المناسب 
الواحد، وتم استالم األقطان  للكيلو  ليرة سورية 
في المراكز المذكورة آنفاً، عدا مركز السحلبية 
الجيش  قبل  من  احتلت  كونها  كانيه  سري  في 
من  اإلجمالية  الكمية  وتقدر  المحتل،  التركي 
مستوى  على  طن  ألف   44 القطن  محصول 
يتم  القطن  موسم  انتهاء  وبعد  السوري.  الشمال 
طريق  عن  تروى  التي  الصفراء  الذرة  زراعة 
السدود، وبسبب عدم توفر مراكز تجفيف الذرة 
الصفراء يسمح للمزارعين تصدير موسم الذرة 

إلى خارج مناطق شمال وشرق سوريا.

خطط ومشاريع مستقبلية لعام 2020
العام  لهذا  الزراعة  مقومات  تأمين  وبخصوص 
والمشاريع المستقبلية قال بارودو: كوننا مقبلون 
تأمين  تم  حيث   2020/2019 موسم  على 
بأسعار  لألمراض  المكافحة  واألدوية  األسمدة 
التي  المشاريع  المزارعين، وأن  مناسبة لألخوة 
تود هيئة االقتصاد والزراعة دعمها بكل ما لديها 
ومصانع  البالستيك  معامل  هي  إمكانيات  من 
األجبان  ومعامل  والمخبرية  الزراعية  األدوية 

واأللبان المتعلقة بالمواد الخام«.
مشاريع،  عدة  إنجاز  تم  عام  خالل  بأن  ويذكر 
ونظراً لتوسع المدن تم وضع محوالت كهربائية 
كما  الكهربائية؛  الطاقة  توليد  مشروع  لتشغيل 
تم  كما  الكهربائية،  بالطاقة  األرياف  تزويد  تم 
إنشاء مصانع عدة، وهناك مصانع سيتم إنشائها 
على مستوى شمال وشرق سوريا وهي مصانع 
األسمدة العضوية للتخلص من األسمدة الكيماوية 
التي تتسبب بأمراض في المحاصيل الزراعية، 
ونوع  األمراض  لكشف  مخابر  إنشاء  وأيضاً 

األتربة والمياه لمعرفة صالحيتها.
وبعد تأسيس هيئة االقتصاد والزراعة كان هناك 
قبل  من  المهدمة  والمصانع  المعامل  من  الكثير 
الذاتية  اإلدارة  قامت  اإلرهابية؛  المجموعات 
بتأهيلها رغم قصر المدة الزمنية على تأسيسها، 
الحبوب  الكثير من مراكز  تأهيل  إلى  باإلضافة 
ومحالج األقطان ومراكز توفير الكهرباء؛ وذلك 

حسب اإلمكانيات الموجودة لدى الهيئة.

املطالبة بفتح معرب الوليد التجاري
بارودو  تحدث  والتصدير  لالستيراد  بالنسبة  أما 
مع  رئيسية  حدودية  معابر  ثالثة  »هناك  قائالً: 
مناطق  باتجاه  معبر  وهي  السوري  الشمال 
من  إغالقه  تم  بأنه  علماً  منبج  ومعبر  النظام، 
لمناطقنا،  احتالله  منذ  التركي  االحتالل  قبل 
المعبر  وهذا  كردستان  باشور  سيمالكا  ومعبر 
ليس معترف به دولياً، ورغم تلك الظروف التي 
نمر بها استطعنا االعتماد على التجار واألهالي 
من باشور كردستان في عمليات استيراد المواد 
الضرورية للمواطن، وهيئة االقتصاد والزراعة 
بفتح  الصديقة  والدول  المعنية  الجهات  طالبت 
عمليات  تسهيل  أجل  من  التجاري  الوليد  معبر 
رسمياً  معبراً  يعتبر  كونه  واالستيراد  التصدير 
لدى الدولة العراقية؛ وبهذا يمكننا استيراد المواد 
بارودو  تطرق  كما  الخارجية.  الدول  من  كافة 
في حديثه إلى ظاهرة ارتفاع أسعار كافة المواد 
»للحد  قائالً:  أسبابها  وإلى  سوريا  في  المعيشية 
للمواد  المستمر  األسعار  ارتفاع  ظاهرة  من 
الحكومة  على  سوريا  مناطق  كافة  في  الحياتية 
هذه  من  للحد  التعاون  الذاتية  واإلدارة  السورية 
النخفاض  الرئيسي  السبب  ويعود  الظاهرة، 
باإلضافة  المركزي،  البنك  هو  السورية  الليرة 
إلى خروج الكثير من أصحاب رؤوس األموال 
البنوك،  من  أموالهم  وسحب  سوريا  خارج 
والسبب األخر فرض الحكومة السورية شروطاً 
مادة  استيراد  حال  في  أي  التجار،  على  صعبة 
قيمة  من   %20 نسبة  عليها  يُفرض  ما  أساسية 
المادة بالعملة األجنبية »الدوالر«، ويتم وضعها 
في البنوك باسم رجال األعمال بمدة ال تتجاوز 
ثالثة أشهر، وعند سحبها يتم ذلك بالليرة السورية 
إلى  بالنسبة  أما  التاجر.  على  سلباً  يؤثر  وهذا 
القطاع الصناعي قال بارودو: »قمنا بتقديم جميع 
التسهيالت الالزمة؛ كالرخص وذلك بهدف دعم 
الصناعات المحلية، ونحن بصدد تأسيس مصانع 

الحديد واإلسمنت«.
لهيئة  المشترك  الرئيس  قال  اللقاء  نهاية  وفي 
سوريا  وشرق  شمال  في  والزراعة  االقتصاد 
سلمان بارودو المرأة لعبت دوراً بارزاً في مجال 
العامة؛ وهم  األراضي  لهم  قدم  الزراعة؛ حيث 
بدورهم يقومون باالستثمار، كما يتم تقديم جميع 
المستلزمات الزراعية من »بذار وأسمدة وأدوية 

مجاناً«.

افتتحت   - كوباني  روناهي/ 
مقاطعة  في  التموين  مديرية 
لبيع  خاصة  مؤسسة  كوباني، 
التكلفة  بسعر  الغذائية  المواد 
عبئ  تقليل  بهدف  أرباح،  دون 

ارتفاع األسعار على األهالي. 
كوباني  مقاطعة  في  التموين  مديرية  لتتمكن 
في  المواطنين،  على  األسعار  عبء  بتخفيف 

ظل تدني الليرة السورية أمام العمالت األجنبية 
»الدوالر«، افتتحت مديرية التموين في المقاطعة 
الغذائية  والسلع  المواد  لبيع  خاصة  مؤسسة 

بأسعار التكلفة دون أرباح في مدينة كوباني. 

التجار  بعض  مع  بالتنسيق  المشروع  تنفيذ  وتم 
كميات  وصلت  وحيث  كردستان،  باشور  في 
الرز والسمن والزيت  المواد األساسية مثل  من 

وغيرها. 
أوضحت الرئيسة المشتركة لمديرية التموين في 
مقاطعة كوباني هيفيدار حسو، أن كميات أخرى 
من المتوقع وصولها خالل األيام القادمة، مشيرة 
إلى أنهم يجرون محاوالتهم للتواصل مع التجار 
إتمام  في  للمساعدة  السوري  الداخل  مناطق  من 

المشروع«. 
المشروع  ميزانية  بلغت  هيفيدار،  وأضافت 
ألف  مئتان   )200000( الراهن  الوقت  حتى 

تخفيف  إلى  المشروع  يهدف  أمريكي،  دوالر 
عبء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع على 
لبيع  المؤسسة  هذه  بفتح  قمنا  لذلك  المواطنين 
مقبولة  وأسعار  التكلفة  بسعر  الغذائية  المواد 

للمواطنين. 
التموين  لمديرية  المشترك  الرئيس  وأوضح 
المشروع  تنفيذ  تم  أنه  دابان،  أحمد  بالمدينة 
بالتنسيق مع بعض التجار في باشور كردستان، 
المواد  من  بها  بأس  ال  كميات  وصلت  حيث 

األساسية مثل الرز والسمن وغيرها. 
حاجز  تخطى  الدوالر  صرف  سعر  أن  يُذكر 
غير  ارتفاع  إلى  أدى  مما  سورية  ليرة  األلف 

مسبوق في أسعار كافة المواد الغذائية واألساسية 
في أسواق المدن السورية عامة.

 الحرب االقتصادية في
..أوجها

نافذة األسبوع 

نوروز عثمان

اشتدت  وتيرة الحرب االقتصادية في 
الدول  صعيد  على  الماضية  األشهر 
وحرب  سياسية  أزمات   تشهد  التي 
 - لبنان  من  بدءاً  بينها  فيما  داخلية 
وتختلف  وسوريا.  العراق   - إيران 
بلد  من  وأثارها  الحرب  هذه  أبعاد 
وأزمة  خناق  ورائها  ُمخلِّفةً  آخر  إلى 

ومعاناة ال توصف وال تُقدر. 
فبقدر ما شلت الحرب المعتمدة من قبل 
المجتمع  والرأسمالية  الدولية  األنظمة 
ككل من الناحية السياسية والعسكرية 
في  المجتمعات  أغلب  في  والثقافية 
بلدان  إلى  وحّولتها  األوسط  الشرق 
نامية  دون استفادة تلك المجتمعات من 
خيراتها وثرواتها الباطنية والظاهرية 
كما حال الصومال والسودان وغيرها 
رقعة  في  األخرى  الدول  بعض  من 

الشرق األوسط. 
تلك  سكان  تحول  إما  القوى  فهذه 
تعيش  جاهلة  نامية  أرضاً  الجغرافيا 
على خيراتها أو تحولها إلى دمار على 
رأسهم إن لم تخضع إلى سياستها تلك. 
الحرب  تتحول  كيف  نشاهد  واليوم 
أخطر  فتاك  سالح  إلى  االقتصادية 
من تلك األسلحة التي تمطر بالكيمياء 
تلك  رأس  على  والصواريخ  والقنابل 

الشعوب أينما كانوا. 
القومية  الدولة  سلطة  تلعب  اليوم 
والرأسمالية بورقة اقتصاد البالد التي 
عممت فيها سياسة الحرب العسكرية 
والسياسية وبوسائل عدة  تحت مسمى 
قانون فرض العقوبات أو ما شابه ذلك، 
تقوم  أخرى  جهة  ومن  جهة  من  هذا 
بشل اقتصادها عن طريق استضعاف 
اليد العاملة والمنتجة الجهد واإلبداع، 
زيادة   إلى  العاملة  اليد  نسبة  وتقليص 
سياسة   تطبيق  وبالتالي  البطالة  نسبة 
التربية بالتجويع. وهذا هو لب معاناة 
تعيش  كانت  التي  المجتمعات  أغلب 

عصر ازدهارها فيما سبق. 
حقيقتها  في  اليوم  االقتصادية  الحرب 
شيء.  كل  قبل  السياسية  أبعادها  لها 
إرادة  لنيل  األسهل  الطريق  أن  إذاً 
اقتصاده  شل  هو  ما؛  ومجتمع  شعب 
كما يجري في سوريا ولبنان وإيران 
إن   بالذكر  والجدير  اليوم.  والعراق 
العديد من التظاهرات التي اندلعت في 
كانت  سوريا  ومنها  البالد  تلك  معظم 
االقتصادية  الشعب  معاناة  إلى  ترجع 
تلك  على  الحصار  وفرض  جهة  من 
المناطق من قبل سلطة الدولة من جهة 

أخرى. 
من بالغ األهمية أن نتطرق إلى حقيقة 
يتجاهلها الكثير والكثير منا؛ وهو إن 
العالم  باقتصاد  يتحكمون  الذين  عدد 
وهذه  العشرات  يتجاوز  ال  اليوم 
بها  المجتمع  توعية  أكبر كارثة يجب 

ومحاربتها من دون شك. 
النقطة األخرى التي تستهدفها الحرب 
المجتمع حتى  االقتصادية هي: غرق 
كل  تشغله  ومشاكل  قضايا  في  الرقبة 
الشغل عن القضايا واألمور السياسية 
شغله  تكون  أن  المفترض  من  التي 
بدأت  كيف  معاً  رأينا  فمثالً  الشاغل. 
شمال  على  االقتصادية  الحرب 
وشرقي سوريا في العام المنصرم. قبل 
أن يبدأ االحتالل التركي هجومه على 
الجهات  تلك  قامت  كيف  إذ  مناطقنا. 
المحاصيل  في  النيران  بإضرام 
الزراعية بأراضي الفالحين والفقراء 
كبيرة   خسارة  في  تسببت  والتي 
فسؤالنا  المواطنين.  وجهد  لمردود 
ابتعاد المجتمع  الهام هو؛ ما هو دور 
أوالً؟  الذاتي  االكتفاء  سياسة  عن 
واالعتماد على االستيراد قبل اإلنتاج 
عامةً، وثانياً تقليص الزراعة التي تعد 
من أهم المصادر التي تُغني االقتصاد 

وتقويه.      


