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زيادة عدد املدارس واملعلمني/ات يف 
الفصل الثاني بالطبقة

جلنة الصحة يف بلدية الشعب يف كركي لكي 
تسعى لبناء بيئة صحّية سليمة

عملت لجنة التربية والتعليم في منطقة الطبقة 
العام  هذا  من  األول  الدراسي  الفصل  خالل 
المنطقة  في  التعليمي  المستوى  تطوير  على 
وتجهيزها  المدارس  عدد  زيادة  خالل  من 
وتدريب المعلمين/ات في دورة تدريب فكري 
ومسلكي خالل فترة العطلة الصيفية الماضية.
وفي هذا الوقت تستعد اللجنة الفتتاح المدارس 
من  االنتهاء  بعد  الثاني  الدراسي  للفصل 
والعطلة  األول  الدراسي  الفصل  امتحانات 
االنتصافية التي كانت مدتها أربعة عشر يومًا، 
كما وخططت اللجنة لزيادة عدد المدارس بعد 
للطالب/ الكبيرة  األعداد  الستيعاب  ترميمها 
التي  المدارس  بعض  عن  والتخفيف  ات 

تحتوي على عدد كبير من الطالب/ات.
عدد الطالب/ات في المنطقة أكثر من 46ألف
صحيفتنا  أجرت  الخصوص  هذا  وفي 
العامة  اإلدارة  عضو  مع  لقاء  »روناهي« 
للمدارس في لجنة التربية والتعليم في الطبقة 
حسن المحمود والذي ذكر لنا أن عدد الطالب/
ات في منطقة الطبقة خالل الفصل الدراسي 
اأِلول بلغ 46953طالب/ـة، أما المعلمين/ات 

فقد وصل عددهم لـ 1663معلم/ـة.
الفترة  في  والتعليم  التربية  لجنة  بأن  ونوه 
الماضية أجرت االمتحانات للفصل الدراسي 
األول لهذا العام والتي بدأت بتاريخ يوم األحد 

2020/1/8 وانتهت بـ 2020/1/16م.

نجاح العملية االمتحانية

التربوية  المكاتب  أجرت  االمتحانات  وخالل 
على  المدارس  على  جوالت  المنطقة  في 
سير  متابعة  أجل  من  الطبقة  منطقة  مستوى 
تبين   أنه  المحمود  وأشار  االمتحانية  العملية 
من تلك الجوالت أن العملية االمتحانية جرت 
الطالب/ات  توزيع  حيث  من  صحيح  بشكل 
على القاعات حسب القوائم االسمية المعدة من 
التزام  ناحية  من  وأيضًا  المدرسة  إدارة  قبل 
وانتهت  االمتحانات  بمراقبة  المعلمين/ات 
االمتحانات بتاريخ 2020/1/16 تاله عطلة 

لجنة  عضوة  أوضحت  ـ  لكي  كركي  روناهي/ 
الصحة في بلدية الشعب في كركي لكي روجدا 
أوسي إن الوصول إلى مجتمع صحي خاِل من 
الصحة،  معايير  تطبيق  في  يتمثل  األمراض 
تجاه  بمسؤوليته  اإلنسان   وإدراك  والسالمة 

صحته وصحة من حوله.

تدابري وقائية يومّية

األفراد،  وسالمة  الصحي،  الجانب  إيالء  إن 
والوقاية من األمراض، وبناء بيئة صحية سليمة، 
واتباع تدابير وقائية يومية هي من أولى المهام 
عضوة  بدأت  الكلمات  بهذه  إليها،  نسعى  التي 
لكي  كركي  في  الشعب  بلدية  في  الصحة  لجنة 

روجدا أوسي حديثها معنا.
وذكرت أيضًا بأنه من أجل الوصول إلى مجتمع 
اإلجراءات  من  بمجموعة  القيام  يجب  صحي 
بيئة  توفر  أن  شأنها  من  التي  والبيئية  الصحية، 

صحية سليمة.

مع  وبالتنسيق  الصحة،  كلجنة  »نحن  وبينت: 
ضابطة البلدية لدينا برنامج عمل يومي يتمثل في 
القيام بجوالت يومية، وفجائية على كافة مطاعم 

أزمة المرور بقامشلو تتفاقم فما 
هي الحلول؟؟؟
التنمية, فحركة االنتقال من   يرتبط المرور ارتباطًا وثيقًا بموضوع 
مكان آلخر سواًء للفرد أو للمواد لها أهميتها في تحقيق مطالب التطور 
أغلب  منها  تعاني  عالمية  مشكلة  وهي  واالجتماعي,  االقتصادي 
شهدت  التي  أيضًا,  قامشلو  مدينة  المشكلة  هذه  وتشمل  المجتمعات، 
أزمة سير  خانقة، وخاصًة في اآلونة األخيرة دون ظهور بوادر وُسبل 

لحلول جذرية وملموسة من ِقبل الجهات المعنية والمختصة...«6

على خطى داعش.. االحتالل التركي يستمر 
في استهداف إرادة المرأة الحرة

فوزة يوسف: فشل العملّية الّتفاوضية 
بسوريا يفاقم حدة الّصراع العسكري

شريين محمد: 
الحوار الجاد سبيل الحل يف سوريا

روناهي/الطبقة: حرصت لجنة التربية والتعليم بالطبقة على تطوير 
قطاع التعليم خالل الفصل األول والذي انتهى باالمتحانات الفصلية 
تحت إشراف اإلدارة العامة للمدارس، وتشمل خطة الفصل الثاني من 

هذا العام زيادة عدد المدارس والمعلمين/ات. 

ترامب المقاوُل ورجُل 
االقتصاِد طرح خطًة لحلِّ 

النزاع اإلسرائيلّي-الفلسطينّي 
من بوابٍة االقتصاد والّشعار 
»الّسالم من أجل االزدهار«، 
بعدما فشلت كّل المفاوضات 

واالّتفاقات بصياغِة حلٍّ ناجٍز، 
إذ يتمسك كّل طرٍف بمطالبه، 

فإسرائيُل تطالُب بضماِن 
األمِن واالعتراف بيهودّية 
الدولة وتطبيَع العالقاِت مع 
المحيط والقدس عاصمة 
أبدّية، فيما الفلسطينّي 

ُيطالب باستعادِة األراضي 
المحتّلة حتى ما قبل حرب 

الّنكسة 1967 وإقامة دولته 
المستقلة عليها وعاصمتها 

القدس وضمان عودِة لالجئين 
الفلسطينيين، ويأتي طرح 
ترمب للخطة في مرحلِة 
تجميِع الملفاِت لخوِض 

االنتخاباِت وتجاوِز إجراءاِت 
العزِل مستثمرًا بدهاء العامَل 

الدينّي...«5

صفقٌة اقتصادّية وسياسّية 
بنهكٍة دينّيٍة

وقف املرأة احلرة يوّسع 
نطاق عمله من روج 
آفا إىل عموم سوريا..

المرأة  وقف  في  اإلدارية  أكدت 
درويش  آيتن  لكي  بكركي  الحرة 
نطاق  توسيع  إلى  يسعيَن  بأنهن 
عملهن ونشاطاتهن على مستوى 
شمال وشرق سوريا لهذا تم تغيير 
االسم من وقف المرأة الحرة في 
الحرة  المرأة  وقف  إلى  آفا  روج 

في سوريا...«3

من تمثي�ل بالجثث إلى إعدامات ميداني�ة؛ فاغتصاب، وخطف، وقتل.. انتهاكات وعقلية قمعية لدولة االحتالل التركي 
في استهداف المرأة وإرادتها الحّرة، إلى جانب انتهاكاتها في قمع األطفال.. منتهجة خطى داعش في استهداف 

النساء بمسعى منها لتغيير ديمغرافية المنطقة وإفراغها من ساكنيها.. واستيطان المرتزقة فيها...‹2

 قالت عضوة الهيئ�ة اإلدارّية 
لحركة المجتمع الّديمقراطي 

 هناك حالة 
ّ

فوزة يوسف: »إن
ُعقم سيايس وعجز، بشأن 

إيجاد حل للّصراع في سوريا«، 
دت خالل لقاء مع قناة 

ّ
وأك

فاوضية 
ّ

اليوم أن العملية الت
تعّطلت بشكل تام، مضيفة 

ه ال يوجد أي توّجه للحّل 
ّ

بأن
سواء من قبل النظام أو ما 

تسىم الُمعارضة الخارجّية أو 
سبة للّرغبة الموجودة في 

ّ
بالن

الداخل السوري...«2

المركزية  اللجنة  عضوة  بّينت 
الوطين  التجمع  لحزب 
محمد  شيرين  الكردستاني 
معها  لصحيفتن�ا  حوار  في 
ستزداد  السورية  األزمة  بأن 
 في ظل تمسك جميع 

ً
تعقيدا

الحل  وأن  بالسالح،  أطرافها 
الوحيد الذي ُيخِرج سوريا من أزمتها هو الحوار السورّي ـ السورّي؛ 
دولة  بأن  وكشفت  والدولية.  اإلقليمية،  التدخالت  عن   

ً
بعيدا

لألرايض  باحتاللها  والتنمية  العدالة  حزب  بقيادة  التركي  االحتالل 
العثماني�ة  العباءة  تحت  المنطقة  إعادة  إلى  تسعى  السورّية 
يدعم  أن  الدولي  المجتمع  على  أن  أوضحت  كما  الصيت،  السيئ�ة 
األرض  على  داعش  مرتزقة  بمحاكمة  خاصة  دولية  محكمة  إقامة 

اليت تم تحريرها منهم. ..«4

 تقرير/ مصطفى الخليل

تقرير/ غاندي إسكندر        

انتصافية مدتها أربعة عشر يومًا.

زيادة عدد املدارس يف 

الفصل القادم

وكما أن لجنة التربية والتعليم تستعد في الوقت 
ات  الطالب/  أمام  المدارس  الفتتاح  الحاضر 
بتاريخ  يبدأ  والذي  الثاني  الدراسي  للفصل 

202/2/2م.
افتتاح  سيشهد  الفصل  هذا  بأن  المحمود  أكد 
التي  الطبقة  مدينة  في  المدارس  من  العديد 
جاهزة  وهي  ترميمها  من  اللجنة  انتهت 
ابن  مدرسة  وهي:  الطالب/ات  الستقبال 
ابن  مدرسة  عن  للتخفيف  ابتدائية  وهي  سينا 
إعدادية  وتفتح  العروبة  ومدرسة  زيدون، 
لتخفيف على مدرسة ابن زيدون ونقل طالب 
اليرموك:  ومدرسة  إليها،  اإلعدادية  المرحلة 

ابتدائية للتخفيف على مدرسة فايز منصور.
الثاني زيادة عدد  الفصل  وكما تتضمن خطة 
معلمين/ات  تعيين  خالل  من  المعلمين/ات 
خضعوا  ممن  االختصاصات  كافة  من  جدد 
الدراسي  للعام  الصيفية  التدريبية  للدورة 
المدارس  في  الشواغر  لسد  2020/2019م 
هذا ما أضافه المحمود على حديثه عن الفصل 

الثاني.
خطط لتجهيز استراتيجية التعليم للعام المقبل

العامة  اإلدارة  عضو  نوه  اللقاء  نهاية  وفي 
الفصل  خطط  أن  المحمود  حسن  للمدارس 
الثاني تتضمن زيادة عدد المدارس والمعلمين/
ات وتجهيز استراتيجية تعليمية استعدادًا للعام 

الدراسي المقبل وهي في طور التجهيز.

حسن احملمود

روجدا أوسي

سالمة  من  للتأكد  الحلويات  ومحالت  البلدة، 
األطعمة، والحلويات المقدمة لألهالي«.

ُمخالفة من ال يلتزم باملعايري الصحية

وأشارت روجدا بأنهم في جوالتهم يركزون على 
كافة التفاصيل التي من شأنها أن تسبب في خلل 
صحي بدءًا من النظافة الشخصية لعامل المطعم، 
والطاوالت،  األرضيات،  نظافة  إلى  وصواًل 
فيها  تقدم  التي  األواني  ونظافة  والمراحيض، 
الحلويات  أو  الطعام  جودة  ومراقبة  األطعمة، 

قواعد  باتباع  الجميع  »ُنلزم  الُمقدمة.وتابعت: 
األمن الغذائي، والصحة، ونخالف كل من ال يتبع 
التي  المهام  ومن  والصحة،  السالمة  إجراءات 
المسلخ  اإلشراف على عمل  يوميًا هي  بها  نقوم 
الشاة  خلو  من  فنتأكد  البلدة،  خارج  المتواجد 
المحضرة للذبح من األمراض قبل ذبحها، فعملية 
الالزمة،  والشروط  لإلجراءات،  وفقًا  تتم  الذبح 
أصحاب  من  وقصابين  بيطريين  إشراف  وتحت 
بعد  إال  المسلخ  من  اللحوم  تخرج  وال  الخبرة، 
ختمها أصواًل، ومسلخ كركي لكي مجهز، ومهيأ 
من ناحية النظافة، وتصريف الدماء، واألحشاء، 

والتهوية والتخزين«.
 وذكرت عضوة لجنة الصحة في بلدية الشعب في 
كركي لكي روجدا أوسي في نهاية حديثها بأنهم 
ال يسمحون بدخول أي لحوم إلى البلدة إن لم تكن 
اللجنة، ويعاقب كل قصاب ولحام  مختومة بختم 

على عدم التزامه بالمعايير الصحية الُمّتبعة.
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الصحة والمنوعاتاألخبار 211

هفيركا  عشيرة  وجيه  أكد  ـ  األخبار  مركز 
الكردية سليمان شتو أن الوحدة الكردية مطلب 
ضروري في المرحلة الراهنة، وأشار إلى أن 
المجلس الوطني الكردي هو من يعرقل انعقاد 
هذه الوحدة؛ الرتباطه مع دولة االحتالل التركي 
بأن  الكردي  الشعب  وناشد  عدة.  باتفاقيات 
يكونوا يدًا واحدة, وبقرار واحد والجلوس إلى 
الوطنية  الوحدة  لتحقيق  واحدة؛  حوار  طاولة 

الكردية.

سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  أعلنت 
سوريا  لقوات  العام  القائد  لمبادرة  تأييدها 
الديمقراطية مظلوم عبدي من أجل وحدة الصف 

الكردي.
الوطني  المجلس  أحزاب  أن  اإلدارة  وأكدت 
تستطيع فتح مكاتبها ومزاولة عملها دون قيود، 
يفتعل الحجج والذرائع  الوطني  المجلس  إال أن 
أجل  من  وذلك  الكردية؛  الوحدة  من  للتهرب 
دولة  مع  الوثيق  وارتباطه  الشخصية  مصالحه 

االحتالل التركي.
األكثر  المواضيع  الكردية من  الوحدة  أصبحت 
أهمية في الوقت الحالي، وبخاصة بعد الهجوم 
سوريا,  وشرق  شمال  مناطق  على  التركي 
سبي  وكري  كانيه  سري  من  لكل  واحتاللها 
األخرى  الحدودية  والمناطق  القرى  وبعض 

القريبة من خطوط االشتباكات.
مع  هاوار  أنباء  وكالة  التقت  السياق؛  هذا  وفي 
شتو  سليمان  الكردية  هفيركا  عشيرة  وجيه 
المجلس  »إن  حديثه:  مستهل  في  قال  والذي 
لالئتالف  بانتمائه  معروف  الكردي  الوطني 
ألجل  قرارته  يتخذ  لم  اآلن  وإلى  السوري, 
وحدة الصف الكردي. ولكن؛ حسب ما نراه أن 
المجلس قام بتغيير موقفه أكثر من قبل, إال أن 
بعض الشخصيات هي من تعرقل الوحدة بسبب 

ارتباطاتها مع الدولة التركية«.
يعرقل  الكردي  الوطني  المجلس  أن  شتو  ونوه 
الوحدة الكردية؛ ألنه مرتبط مع الدولة التركية 
االبتعاد عن  باتفاقيات عديدة, ولهذا ال يستطيع 

المخططات التركية في المنطقة.
للوحدة  المصيري  القرار  أن  إلى  شتو  ولفت 
على  »ويجب  وأضاف:  الكردي،  الشعب  بيد 
األحزاب الكردية أخذ رأي الشعب بجدية, فنحن 
قدمنا آالف الشهداء, إضافة إلى آالف الجرحى, 
الشعب  على  كارثة  ستحل  الوحدة  في  وبفشلنا 

الكردي«.
وأضاف وجيه عشيرة هفيركا الكردية: »يجب 
يكونوا  أن  الكردية  واألحزاب  الشعب  على 
واعين للمخابرات الخارجية؛ ألن بعض هؤالء 

األحزاب مرتبط بتلك المخابرات«.
وشدد شتو على ضرورة أن يكون أبناء الشعب 
وأكد:  واحد,  وبقرار  واحدة,  يدًا  الكردي 
الخالفات؛  تجنب  األحزاب  على  »والمفروض 

ألن اليوم هو يوم الوحدة الكردية«.
تعمل  العظمى  الدول  أن  شتو  سليمان  وبّين 
أن  »ويجب  لسوريا:  جديدة  خارطة  على رسم 
نكون القسم األساسي من هذه الخارطة, وبعدم 
تحقيق الوحدة لن يحصل الكرد على أي حق من 

حقوقهم«.
عبدي  مظلوم  الجنرال  مبادرة  أن  شتو  وأكد 
كانت جيدة، والكثير من األحزاب الكردية أيدت 
هذه المبادرة, باستثناء بعض األشخاص، وتابع: 
تلك  يتقبلون  سوف  الوقت  مرور  مع  »ولكن 

المبادرة الهادفة إلى الوحدة الكردية«.
سليمان  الكردية  هفيركا  عشيرة  وجيه  وطالب 
األحزاب  على  بالضغط  الكردي  الشعب  شتو 
واحدة؛  حوار  طاولة  إلى  للجلوس  الكردية 

لتحقيق الوحدة الكردية.

الهيئة اإلدارّية  قالت عضوة   - مركز األخبار 
يوسف:  فوزة  الّديمقراطي  المجتمع  لحركة 
بشأن  وعجز،  سياسي  ُعقم  حالة  هناك  »إّن 
إيجاد حل للّصراع في سوريا«، وأّكدت خالل 
لقاء مع قناة اليوم أن العملية الّتفاوضية تعّطلت 
بشكل تام، مضيفة بأّنه ال يوجد أي توّجه للحّل 
الُمعارضة  تسمى  ما  أو  النظام  قبل  من  سواء 

في  الموجودة  للّرغبة  بالّنسبة  أو  الخارجّية 
الداخل السوري.

وأشارت عضوة الهيئة اإلدارية بحركة المجتمع 
الديمقراطي إلى أن الفشل بالّتفاوض السياسي 
واستمرارية  العسكري  الّتفاقم  إلى  يؤدي 
الدولية واإلقليمية  القوى  الصراع، معتبرة أن 

ليست مستعدة ألي حل في سوريا.

تركيا  احتالل  إّن  بالقول  يوسف  وأردفت 
كان  سوريا،  وشرق  شمال  في  لمناطق 
واعتبرت  ُضمني،  دولي  وتوافق  بصمت 
َتعتمد  َكونها  فاشلة،  التركية  االستراتيجية  أن 
هادية، واصفة تركيا ببؤرة  على الحركات الجِّ

اإلرهاب العالمي.

سكان  من  نازحًا   50 ترك  ـ   األخبار  مركز 
كردستان  باشور  في  بردارش  مخيم  آفا  روج 
منازلهم،  إلى  عائدين  الفائت،  الخميس  في 
العامة  اإلدارة  حّددت  األساس  هذا  وعلى 
للمعبر يومي االثنين والثالثاء المقبل للّنازحين 

الّراغبين بالعودة إلى الّديار.
النازحين  آالف  كردستان  باشور  واستقبلت 
من روج آفا بعد العدوان الّتركي على مناطق 
)تل  سبي  وكري  العين(  )رأس  كانيه  سري 
أبيض( خالل تشرين األّول من العام الماضي 

من  الكثير  عادت  ما  سرعان  ولكن؛   .2019
كردستان  باشور  إلى  نزحت  التي  العائالت 
هين إلى روج آفا لالستقرار هناك آملين  متوجِّ
المحتل  من  تحريرها  بعد  ديارهم  إلى  العودة 
الّتركي الذي مارس أبشع األساليب اإلجرامية 
التي احتلتها كما في كري سبي/  المناطق  في 

تل أبيض، سري كانيه/ رأس العين.
باز  سيمالكا  معبر  في  العالقات  مدير  وقال 
آفا:  روج  إلى  النازحين  عودة  بشأن  أحمد 
لفتح  والثالثاء  االثنين  يومي  اإلدارة  »حددت 

أبواب المعبر أمام النازحين الراغبين بالعودة 
إلى روج آفا، وقد استقبل المعبر يوم الخميس 
الماضي نحو 50 نازحًا كانوا قادمين من مخيم 
روج  في  لمنازلهم  العودة  أجل  من  بردارش 

آفا«.
وأشار أحمد إلى عودة نحو خمسة آالف نازح 
من روج آفا إلى منازلهم، منذ العدوان الّتركي 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على  األخير 

.ROJNEWS بحسب وكالة

مركز األخبار ـ تعالت أصوات القوى الّدولية 
ليبيا،  في  التركي  العسكري  بالّتدخل  الُمنددة 
تركية  أسلحة  شحنات  رصد  بعد  سيما  ال 
العاصمة  على  تسيطر  التي  الميليشيات  لدعم 
طرابلس. وأعادت فرنسا التأكيد على ما ذكرته 
ليبيا،  عن تهريب أنقرة ألسلحة ومرتزقة إلى 

وكشفت عن أّدلة جديدة.
»شارل  الفرنسية  الّطائرات  حاملة  وكانت 
ديغول« قد رصدت قبل يومين فرقاطة تركّية، 
عة ورست  تتولى ِحراسة سفينة نقلت آليات ُمدرَّ

في ميناء طرابلس، حيث تم تفريغ حمولتها.
إلى  األمن،  مجلس  في  فرنسا  مندوبة  ودعت 
وقالت:«  ليبيا،  في  الّتركية  الّتدخالت  وقف 
الرئيس  إليها  أشار  الذي  تركيا  بالذِّكر  أخّص 
قلقون بشأن تصاعد وتيرة حضور  الفرنسي، 

المرتزقة األجانب، وهو أمر يخالف مخرجات 
ليبيا  في  األخيرة  الّتطورات  برلين  مؤتمر 
الّساحل  كدول  الُمجاورة  الّدول  على  ستؤثر 

وشمال إفريقيا وأوروّبا«.
غسان  ليبيا،  إلى  الدولي  المبعوث  عبَّر  كما 
لوجود  أشار  الذي  أيضا،  قلقه  عن  سالمة، 
جهات َترسل ُمسلحين إلى طرابلس: »أّن هناك 
األجانب من  المقاتلين  تدفق  للهدنة عبر  خرقا 
االتفاقيات  يخالف  من  وسنرصد  ليبيا  خارج 
هناك  أّن  كما  ومحاسبتهم،  لمساءلتهم  الّدولية 

من يعرقل مقررات اأُلمم المّتحدة«.
أما مندوبة الواليات المتُّحدة في المجلس كيلي 
استمرار  إلى  بدورها  أشارت  فقد  كرافت، 
وقف  احترام  وعدم  الّسالح،  حظر  انتهاك 
الّنار، وقالت إّن الواليات الُمّتحدة نظرت إلى 

مؤتمر برلين كخطوة مهّمة نحو وقف إطالق 
انتهاك  هناك  لكن  المفاوضات،  عبر  النّار 
للقرارات  تحد  في  ليبيا،  على  السالح  لحظر 
برلين،  مؤتمر  دول حضرت  قبل  من  الّدولية 
وقد حان الوقت ألن يتحّمل من يتحدون حظر 

السالح العواقب.
طيب  رجب  التركي،  الّنظام  رئيس  وكان 
طرابلس،  حكومة  رئيس  مع  أبرم  ُأردوغان، 
نوفمبر  أواخر  في  اتفاقين  الّسراج،  فايز 
بين  البحرّية  الحدود  ترسيم  بشأن  الماضي، 
العسكري  الّتعاون  بشأن  وآخر  الّدولتين 
واألمني، وقوبال برفض إقليمي واسع وإدانات 

دولّية.

وكاالت

إعالنات

سليمان شتو: »اجمللس الوطين الكردي 
يعرقل الوحدة الوطنية الكردية«

فوزة يوسف: »فشل العملّية الّتفاوضية بسوريا 
يفاقم حدة الّصراع العسكري«

اإلدارة الذاتية الديمقراطية.
المجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة.

هيئة اإلدارة المحلية.
إعالن استدراج عروض أسعار.

تعلن هيئة اإلدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة عن حاجتها ألجراء طلب أسعار بطريقة الظرف 
المختوم لتوريد كمية من شتالت األشجار الحراجية والمثمرة لصالح مشتل بارين الكائن في مدينة 

القامشلي بدوار الزيتونية. أخر موعد لتقديم العروض قبل نهاية الدوام الرسمي ليوم األربعاء تاريخ 
2020/2/5 وذلك في ديوان هيئة البلديات والبيئة.  موعد فض العروض في تمام الساعة العاشرة 

صباحًا من يوم الخميس بتاريخ 2020/2/6. التأمينات األولية /700000/ سبعمائة الف ليرة سورية 
فقط ال غير. مدة ارتباط العارض بعرضه /10/ أيام.

مدة تنفيذ المشروع 20 يومًا . مدة إنجاز موضوع اإلعالن /15/ يومًا اعتبارًا من تاريخ 
2020/1/22. تراعى الشروط األساسية كالعمر والنوع واالرتفاع حسب الوارد في الجدول المرفق 
باإلعالن يجب خلو األشجار من األمراض أو التلف.  يتحمل المورد كامل التلف أثناء عملية الشحن. 
تسليم األشجار ) الغرسات( تسلم في أرض مشتل بارين الكائن في مدينة القامشلي بدوار الزيتونية. 

غرامة التأخير 0.01% عن كل يوم تأخير غير مبرر.  سعر اإلضبارة /5000/ ل.س.
تقدم العروض مرفقة بجميع الوثائق الثبوتية الالزمة الى الديوان ويمكن مراجعة الدائرة الفنية لالطالع 

على دفتر الشروط وشراء اإلضبارة خالل أوقات الدوام الرسمي. 
قامشلو 2020/1/21م.

مذكرة دعوى 
رقم األساس /253/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: إلهام عاقل بنت حامد.    
المطلوب تبليغه: منال الطويل بنت زياد.  

الموضوع: تثبيت بيع.  
الحضور أمام ديوان العدالة في الطبقة من يوم 

الثالثاء بتاريخ  2020/2/4م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار
رقم األساس /396/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: إلياس بن عبدو كسواني.   
المطلوب تبليغه: إبراهيم العابو بن أحمد. 

الموضوع: إخالء لعلة التأجير.
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحًا من يوم األربعاء 2020/3/25م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
رقم األساس /189/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: أمينة الشيخ ومنتهى الشيخ. 
المطلوب تبليغه: خالصة خميس الشيخ.

الموضوع: تصفية تركة.
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحًا من يوم الخميس 2020/2/13م.
وإن لم تحضري في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار
رقم األساس /355/ لعام 2020م

طالب التبليغ: سمير قادر بن محمد 
المطلوب تبليغه: خالد عبداهلل الطه العلو  

الموضوع: عودة إلى المأجور
  الحضور أمام ديوان العدالة االجتماعية  في الرقة
  الساعة /10/ صباحًا من يوم االثنين الواقع في

 2020/2/24م وإن لم تحضر في الموعد المحدد
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى 
رقم األساس /326/ لعام 2020م
طالب التبليغ: وفاء عبد الكريم 

الحمدان 
المطلوب تبليغه: حسام الحمام بن 

حميد 
الموضوع: تفريق و مهر 

الحضور أمام ديوان العدالة في 
طبقة المقرر جلستها االثنين 

بتاريخ 2020/2/17م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في 
الطبقة

مذكرة إخطار  
رقم األساس /157/ لعام 2020م

طالب التبليغ: وحيدة الشويش بنت مصطفى   
المطلوب تبليغه: زهره الجرو بنت خلف  

الموضوع: تصفية تركه
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحًا من يوم االثنين 2020/2/24م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار
رقم األساس /157/ لعام 2020م

التاريخ: 2020/1/22
طالب التبليغ:  وحيدة الشويش بنت مصطفى 

المطلوب تبليغه: محمود الجرو بن خلف 
الموضوع: تصفية تركه 

الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة  الساعة 
/10/ صباحًا من يوم االثنين 2020/2/24م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى 
رقم األساس /363/ لعام 

2020م
طالب التبليغ:  نورة السالمة   
المطلوب تبليغه: عيد السليمان  

الموضوع: تفريق 
الحضور أمام ديوان العدالة 
في الطبقة من يوم االثنين 

2020/2/17م
وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في 
الطبقة

اإلدارة الذاتّية الديمقراطّية
المجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة

هيئة اإلدارة المحلية
التاريخ  2020/1/21 

إعالن استدراج عروض أسعار
تعلن هيئة اإلدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة عن حاجتها ألجراء طلب أسعار بطريقة الظرف 
المختوم لتوريد كمية من شتالت األشجار الحراجية والمثمرة لصالح مشتل بارين الكائن في مدينة 

القامشلي بدوار الزيتونية. ـ آخر موعد لتقديم العروض قبل نهاية الدوام الرسمي ليوم األربعاء تاريخ 
2020/2/5م، وذلك في ديوان هيئة البلديات والبيئة.  ـ موعد فض العروض في تمام الساعة العاشرة 

صباحًا من يوم الخميس بتاريخ 2020/2/6م. ـ التأمينات األولية /700000/ سبعمائة ألف ليرة 
سورية فقط ال غير. ـ مدة ارتباط العارض بعرضه /10/ يومًا.

ـ مدة تنفيذ المشروع 20 يومًا . ـ مدة إنجاز موضوع اإلعالن /15./ يومًا اعتباًرا من تاريخ 
2020/1/22م. ـ تراعى الشروط األساسية كالعمر والنوع واالرتفاع حسب الوارد في الجدول المرفق 
باإلعالن. ـ يجب خلو األشجار من األمراض أو التلف.  ـ بتحمل المورد كامل التلف أثناء عملية الشحن. 

ـ تسليم األشجار )الغرسات( في أرض مشتل بارين الكائن في مدينة القامشلي بدوار الزيتونية.
ـ غرامة التأخير 0.01% عن كل يوم تأخير غير مبرر.  ـ سعر اإلضبارة /5000/ ل.س.

ـ تقدم العروض مرفقة بجميع الوثائق الثبوتية الالزمة إلى الديوان ويمكن مراجعة الدائرة الفنية 
لالطالع على دفتر الشروط وشراء اإلضبارة خالل أوقات الدوام الرسمي. 

قامشلو 2020/1/21م

مذكرة دعوى 
رقم األساس /889/ لعام 2020م

طالب التبليغ: مريم زنزله  الزنزله  
المطلوب تبليغه: عمر االسود  

الموضوع: تفريق وطالق  
الحضور أمام ديوان العدالة االجتماعية  في الرقة  
الساعة /10/ صباحًا من يوم الخميس الواقع في  

2020/2/27م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية  في الرقة  

مذكرة إخطار
رقم األساس /349/ لعام 2020م

طالب التبليغ: فياض الحمد بن هالل  
المطلوب تبليغه: خالد عبداهلل الطه العلو  

الموضوع: عودة إلى المأجور
الحضور أمام ديوان العدالة االجتماعية  في الرقة  
الساعة /10/ صباحًا من يوم االثنين الواقع في  

2020/2/24م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى 
رقم االساس /8/ لعام 2020م

طالب التبليغ:  صبحية األبوعيش   
المطلوب تبليغه: أحمد دبوة ) دنبرة(  

الموضوع: تثبيت بيع  
الحضور أمام ديوان العدالة في الطبقة من يوم 

الثالثاء  2020/2/18م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى 
رقم األساس /237/لعام 2020م
طالب التبليغ: شيخة المحمود 

المطلوب تبليغه: محمد الحمود وعمار الحمود 
وباسل الحمود

الموضوع: حصة إرثية
الحضور أمام ديوان العدالة في طبقة  المقرر 

جلستها  االثنين  بتاريخ 2020/2/10م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
رقم األساس /47/ لعام 2020م

طالب التبليغ: خليل العبود بن كمال  
المطلوب تبليغه: حامد العلي الموسى 

الموضوع: مبلغ مالي 
الحضور أمام ديوان العدالة االجتماعية في الرقة  
الساعة /10/ صباحًا من يوم االثنين الواقع في  
2020/2/10م وإن لم تحضر في الموعد المحدد 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
رقم األساس /118/ لعام 2020م

طالب التبليغ: آمنة المحمد الشيخ  
المطلوب تبليغه: إبراهيم صالح السعيد

الموضوع: تفريق 
الحضور أمام ديوان العدالة في طبقة المقرر 

جلستها االثنين بتاريخ 2020/2/10م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى 
رقم األساس /318/ لعام 2020م

طالب التبليغ: أماني المحمد الخليل 
المطلوب تبليغه: همام الحمدان بن عدنان

الموضوع: تفريق  الحضور أمام ديوان العدالة في طبقة المقرر جلستها  االثنين  
بتاريخ 2020/1/13م وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
رقم األساس /23/ لعام 2020م

طالب التبليغ:  إمام حمو خليل   
المطلوب تبليغه: محمد علي إبراهيم عبد الحاجي 

الموضوع: تثبيت بيع السيارة وتسجيلها 
الحضور أمام ديوان العدالة في كوباني الساعة 

/10/ صباحًا من يوم األحد 2020/2/9م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

اإلدارة المدنّية الديمقراطّية في الرقة
مجلس الرقة المدنّي

لجنة اإلدارة المحلية والبلديات
بلدية الشعب في الرقة

 الرقم )39(
التاريخ 27\1\2020                          

إخطار خطي              
إلى مالكي العقارات ذوات األرقام التالية:

-27-58-956-944-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-11-10-8-7-6-5-4-3-1(
-75-29-335-960-68-1092-1093-1094-1095-41-38-28-76-31-64-73-71

-52-59-33-47-934-50-32-65-78-79-32-77-70-934-49-937-936-982-981
-61-55-44-43-42-36-1096-37-45-84-46-996-997-998-999-34-33-51-54
-1089-1081-1086-1087-1088-1076-100-1153-62-1025-1024-1029-60
-977-1085-301-1069-974-1070-302-1143-98-1094-1083-99-1079-312

-252-1107-1108-1109-250-249-90-105-300-103-98-1044-1041-975
-1043-1044-1045-1030-1031-251-977-978-979-980-1038-1039-1040
1059-97-1088-108-90( من المنطقة العقارية )مستجد( ـ نعلمكم أننا نقوم بدراسة  توسع 

للمخطط التنظيمي لمدنية الرقة من أجل الحد الظاهرة السكن العشوائي ضمن عقاراتكم . ـ لذا يطلب 
منكم مراجعة بلدية الشعب في الرقة من أجل تسوية أوضاع عقاراتكم المذكورة. ـ يعتبر هذه اإلخطار 

بمثابة التبليغ القانوني. ـ مكتب التخطيط والتنظيم العمراني
.2020/1/27

مذكرة إخطار   
رقم األساس /160/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: يازي جمعة الخالوي.     
المطلوب تبليغه: إبراهيم عوض بن شريف.     

الموضوع: تفريق لعلة والغياب. 
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ 

صباحًا من يوم الثالثاء     2020/2/4م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج.

مذكرة دعوى 
رقم األساس /275/ لعام 2020م.
طالب التبليغ: ماجد الحاج محمد 

العيسى.  
المطلوب تبليغه: حسن حسين 

حسين.   
الموضوع: تثبيت بيع سيارة. 

الحضور أمام ديوان العدالة في 
منبج الساعة /10/ صباحًا من يوم 

األثنين  2020/2/3م.
وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية
 في منبج

مذكرة دعوى 
رقم األساس /1022/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: فاطمة السلطان.     المطلوب تبليغه: نايف أحمد الدغيشم.
الموضوع: تثبيت زواج وتفريق. الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ صباحًا من يوم 

األثنين2020/2/24م. وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار 
رقم األساس /229/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: عبد الخالق المحمد بن صالح.    
المطلوب تبليغه: فارس الفارس بن تركي.   

الموضوع: حجز احتياطي مستعجل.  
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ صباحًا من يوم الخميس  2020/2/6م.

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار 
رقم األساس /149/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: طلعت المصري بنت يحيى.   
المطلوب تبليغه: عبد الرحيم المشهد بن سطم.  

الموضوع: طلب مبلغ. 
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ 

صباحًا من يوم األثنين 2020/2/3م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى 
رقم األساس /276/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: عبد الخالق أحمد كسحو.  
المطلوب تبليغه: أحمد جالل حسين حاج محمد. 

الموضوع: تثبيت بيع سيارة. 
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ 

صباحًا من يوم األثنين 2020/2/3م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس /189/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: أمينة الشيخ ومنتهى الشيخ.    
المطلوب تبليغه: زهرة خميس الشيخ. 

الموضوع: تصفية تركة. 
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحًا من يوم الخميس 2020/2/13م. 
وإن لم تحضري في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
رقم األساس /189/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: أمينة الشيخ ومنتهى الشيخ.    
المطلوب تبليغه: زهرة خميس الشيخ. 

الموضوع: تصفية تركة. 
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحًا من يوم الخميس 2020/2/13م. 
وإن لم تحضري في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
رقم األساس /269/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: شهد الخليل بنت عبد العزيز.      
المطلوب تبليغه: أسماء الخليف.    

الموضوع: بيع ونقل ملكية.   
الحضور أمام ديوان العدالة في الطبقة من يوم 

الثالثاء بتاريخ  2020/2/4م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

إخطار دعوى  
رقم األساس /303/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: شمسة العبيد بنت عليوي.   
المطلوب تبليغه: حميد الكطو.  
الموضوع: عقد وفسخة جزائيًا. 

الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 
صباحًا من يوم األثنين 2020/2/3م.

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى 
رقم األساس /513/ لعام 2020.

طالب التبليغ: جيهان الحسين بنت 
أحمد.    

المطلوب تبليغه: عالء الدين 
الحمدان.  

الموضوع: طالق  ونفقة.                 
الحضور أمام ديوان العدالة في 
الرقة الساعة /10/ صباحًا من 

يوم االثنين 2020/2/10م.
وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة

مذكرة إخطار 
رقم األساس /710/ لعام 2020.

طالب التبليغ: ريمة العليان الشيخ.   
المطلوب تبليغه: محمد جمعة الدريس. 

الموضوع: تفريق
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحًا من يوم األثنين 2020/3/30م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

تبليغ إخطار التنفيذ 
رقم األساس /205/ لعام 2019. 
طالب التبليغ: سروان أحمد محمد 

علي.   
المطلوب تبليغه: ريزان محمد 
بوزي. الموضوع: دفع مبلغ 
1800دوالر أمريكي ومبلغ 
100000 مئة ألف ل.س 

باإلضافة إلى الرسوم والمصاريف. 
ديوان العدالة االجتماعية في 

كوباني

مذكرة دعوى  
رقم األساس /287/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: حميدة الصطوف بنت علي.    
المطلوب تبليغه: محمود عبد القادر بكو.    

الموضوع: تثبيت زواج وإلحاق نسب. 
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ 

صباحًا من يوم األربعاء    2020/2/12م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى 
رقم األساس /66/ لعام 2019.

طالب التبليغ: جمال الدين المطر. 
المطلوب تبليغه: أحمد الخلف. 

الموضوع: إخالء مأجور.
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحًا من يوم االثنين 2020/2/17م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى 
رقم األساس /189/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: أمينة الشيخ ومنتهى الشيخ. 
المطلوب تبليغه: نجود خميس الشيخ.

الموضوع: تصفية تركة.
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحًا من يوم الخميس 2020/2/13م.
وإن لم تحضري في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار 
رقم األساس /189/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: أمينة الشيخ ومنتهى الشيخ. 
المطلوب تبليغه: إبراهيم خميس الشيخ. 

الموضوع: تصفية تركة.
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحًا من يوم الخميس 2020/2/13م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

على خطى داعش.. االحتالل التركي يستمر في 
استهداف إرادة المرأة الحّرة

مركز األخبار ـ من تمثيل بالجثث إلى إعدامات ميدانية؛ فاغتصاب، وخطف، وقتل.. انتهاكات وعقلية قمعية لدولة االحتالل التركي في استهداف المرأة 
وإرادتها الحرّة، إلى جانب انتهاكاتها في قمع األطفال.. منتهجة خطى داعش في استهداف النساء بمسعى منها لتغيير ديمغرافية المنطقة وإفراغها من 

ساكنيها.. واستيطان المرتزقة فيها..
التركي ومرتزقتها  االحتالل  دولة  أن شنت  منذ 
في  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  على  هجماتها 
المنصرم،  العام  من  األول  تشرين  من  التاسع 
وبخاصة   مباشر  بشكل  المدنيين  تستهدف  وهي 

النساء واألطفال.
وبهذا الصدد؛ صّرح مصدر خاص لوكالة أنباء 
هاوار من داخل مدينة سري كانيه أن 30 امرأة 
في المدينة تعرضن لالعتداء الجنسي منذ احتالل 
المدينة على يد مرتزقة جيش االحتالل التركي، 
إقليم  في  اإلنسان  حقوق  منظمة  وّثقت  فيما 
الجزيرة حتى اآلن ست حاالت من االغتصاب 

واالختطاف والقتل.
مرتزقة  يمارسه  وما  الموضوع  هذا  وحول 
اإلدارية  قالت  النساء؛  ضد  التركي  االحتالل 
التنفيذية في منظمة حقوق اإلنسان إلقليم الجزيرة 

تستهدف  التركي  االحتالل  دولة  أن  جمعة  أفين 
األصليين  السكان  من  المنطقة  لتفريغ  المدنيين 

أواًل، وثانيًا تستهدف النساء.
االحتالل  مرتزقة  دخول  »بمجرد  وأضافت: 
بسلسلة  يبدؤون  يحتلونها  التي  المناطق  إلى 
في  ويجري  جرى  كما  النساء  بحق  انتهاكات 
عفرين والمناطق المحتلة األخرى، ونالحظ ذلك 
النساء  بحق  داعش  مرتزقة  فعله  ما  خالل  من 
لتثبت  وأريافها  الزور،  ودير  الرقة  مناطق  في 
قمع  إلى  تؤدي  التي  نفسها  والسياسة  العقلية  لنا 

المرأة«.
تقوم  إلى أن ما  أفين في سياق حديثها  وأشارت 
من  مرتزقتها  عبر  التركي  االحتالل  دولة  بها 
مقاتالت  بجثث  والتمثيل  النساء  معاملة  سوء 
وحدات حماية المرأة هو لبّث الرعب في قلوب 

المنطقة  ترك  على  إلرغامهم  والسكان  النساء، 
لكسر  جميعًا  للنساء  رسالة  وأيضًا  وأراضيهم، 

إرادتهم.
في  اإلنسان  حقوق  منظمة  وّثقته  ما  وبحسب 
حاالت  ست  تسجيل  أّكدت  الرسمي؛  تقريرها 
قتل(  وحالتا  اغتصاب  اثنان  اختطاف،  )اثنان 

مصيرهما مجهول حتى هذه اللحظة.
حقوق  منظمة  في  التنفيذية  اإلدارية  وأوضحت 
ختام  في  جمعة  أفين  الجزيرة  إلقليم  اإلنسان 
النساء  مع  مقابالت  إجراء  »خالل  حديثها« 
أنهن  أكدن  قسرًا  النزوح  على  أجبرن  اللواتي 
معاملة  ألن  لالغتصاب؛  التعرض  يخشين 
تشبه  لها  التابعين  والمرتزقة  التركي  االحتالل 
النقاب  فرض  خالل  من  نفسها،  داعش  معاملة 

حتى على النساء غير المسلمات«.

باب سيمالكا َمفتوح يومي االثنني والثالثاء املُقبل أمام 
الّنازحني الّراغبني بالعودة إىل مشال سوريا
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 ال لمشروع قانون
 زواج الفتاة من

مغتصبها

تركية  إعالم  وسائل  تناولت  أسبوع  قبل 
وعربية خبراً حتت عنوان مشروع قانون زواج 
في  الغضب  يثير  ُمغتِصبها  من  الفتاة 

تركيا.

اخلبر الذي كان قد أصبح عنواناً رئيسياً في 
العربية  والصحف  االنترنيت  بعض مواقع 
واحمللية، فتح الطريق أمام نقاشات كبيرة 
حول املشروع الذي أثار احلديث عنه غضباً 

في الشارع التركي.

يُعرض  أن  املقرّر  من  أنّه  على  يُركِّز  اخلبر 
على البرملان الّتركي قانون يسمح للرّجال 
دون  فتيات  مع  اجلنس  مبمارسة  املُّتهمني 
تزوجوا  إذا  العقوبة  بتجنب  عاماً   18 سن 

من ضحاياهم.

وبعد انتشار نبأ مشروع قانون زواج الفتاة 
إعالمياً  يعرف  بات  ما  أو  مغتصبيها  من 
جدالً  ظهر  املُغتصب«  من  »الزواج  باسم 
وغضباً كبيرين في اجملتمع الّتركي وخاصًة 
بني صفوف اجلمعيات النسائية واحلقوقية 
أن  بعد  البالد،  في  املرأة  بقضايا  اخملتصة 
قرر مشروعون تقدميه للبرملان التركي في 

نهاية شهر كانون الثاني املاضي.

هذه  مثل  إقرار  أن  جميعاً  نعلم  كما 
رئيس  يتبناه  التي  والقوانني  التشريعات 
الشرعية  يضفي  أردوغان  التركي  النظام 
وحاالت  األطفال  زواج  على  الكاملة 
كبير  بشكل  حتصل  التي  االغتصاب 
على  قوانني  هكذا  يساعد  كما  بتركيا، 
من  العديد  وتسهيل  لألطفال  اإلساءة 

عمليات االستغالل اجلنسي. 

ُمغتِصبها  من  الفتاة  زواج  قانون  مشروع 
الذي وصفه  األمر  ردود فعل غاضبة،  القى 
الكثيرين بأنّه من خالل هذا املشروع سيتم 
االستغالل  ملرتكبي  العقاب  من  اإلفالت 

اجلّنسي لألطفال. 

النّسائية  املُنظمات  على  يجب  هنا  من 
العنصري  القانون  هذا  محاربة  احلقوقية 
احلماية  على  القضاء  إلى  يسعى  الذي 
القانونية للفتيات. فإذ لم تقم املنظمات 
فهذا  املرأة،  بحماية  اخملتصة  النسائية 
من  املئات  حياة  يدمر  أن  شأنه  من  القرار 
سيتعرضن  اللواتي  واألطفال  الفتيات 
بات  مجتمع  في  االعتداء  أنواع  لشتى 
من  محرومني  واألطفال  النساء  فيه 
أبسط حقوقهم في احلياة وجرائم إساءة 
نفسية  آثاراً  وسيخلف  األطفال،  معاملة 

واجتماعية قاسية على الضحايا.

ونرى جميعاً بأن سياسيات أردوغان الهادفة 
إلى استعباد املرأة وإعاقة تطورها وإضعاف 
معاناتها وتخلفها وعرضها لكافة أشكال 
ومترير  احلياة،  في  بحقها  املمارس  العنف 
خطراً  سيكون  البرملان  في  القانون  هذا 
كارثياً على حياة جميع النساء.  وبحسب 
وسائل اإلعالم كان قد جرى إلغاء مشروع 
أثار الكثير  مماثل بتركيا عام 2016 بعد أن 
وخارج  داخل  والغضب  االستهجان  من 
أن  التشريع  ذلك  شأن  من  وكان  تركيا، 
ميارسون  الذين  البالغني  الرجال  عن  يعفو 
نوع  أي  وبدون  برضاهن  قصر  فتيات  مع 
بعض  وألغت  والّتهديد.   القّوة  أنواع  من 
الّدول كمصر واألردن ولبنان واملغرب وتونس 
املسيئة  القوانني  هذه  مثل  وفلسطني 
للمرأة واألطفال، وذلك بفضل سنوات من 
احلمالت التي بادرت بها النساء في مجال 
أن  األتراك  املُّشرعني  وعلى  املرأة  حقوق 
يحذوا حذو تلك الّدول التي ألغت القوانني 

التي تضرّ مبصلحة املرأة في اجملتمع. 

القانوني  الزّواج  ّسن  أن  من  الرّغم  وعلى 
تقرير  أن  إال  تركيا،  في  عاماً   18 يبلغ 
مليون  نصف  نحو  أن  كشف  حكومي 
العقد  في  تَزويجهن  قد جرى  قاصرة  فتاة 
أن  لنشطاء  تقارير  أشارت  فيما  املُنصرم، 
حوالي 409 امرأة قد قُتلن على يد شريك 
أو أحد أفراد األسرة بالبالد عام 2017 -وهو 
قتل  إجمالي 237 جرمية  ارتفاع صارخ من 

قبل أربع سنوات.

مرآة المرأة

هيفيدار خالد

وقف المرأة الحرة يوّسع نطاق عمله من روج آفا َسيدات عامودا يدّون الّتاريخ بحروف من ذهب
إلى عموم سوريا..

المرأة الشابة في الطبقة: »العام المنصرم كان 
حافاًل باإلنجازات«

روناهي / قامشلو ـ لم تفعلها أندية الّرجال في منطقة 
الّجزيرة، لتقوم سيدات عامودا بتسجيل أسمائهن بحروف 
من ذهب في تاريخ الّرياضة الّسورية لكرة القدم للّسيدات، 
وذلك بعد نيلهن للقب الدوري السوري األول لكرة القدم 

على المالعب المكشوفة.
روناهي/ كركي لكي- أكدت اإلدارية في وقف المرأة الحرة بكركي لكي آيتن درويش بأنهن يسعيَن إلى توسيع نطاق 
عملهن ونشاطاتهن على مستوى شمال وشرق سوريا لهذا تم تغيير االسم من وقف المرأة الحرة في روج آفا إلى 

وقف المرأة الحرة في سوريا. 

َتقرير/ جوان محمد

تقرير/ ليكرين خاني الّسوري برصيد  الّدوري  سيدات عامودا يصدرن 
28 نقطة بعد لعب 12 مباراة فزن بتسعة وتعادلن 

بواحدة وتعرضن لخسارتين.
اإلّياب  مرحلة  طوال  عامودا  نادي  يتعّرض  ولم 
هزيمة  ألية   ،2020/1/16 بتاريخ  انطلقت  التي 
وتعادل  منها  بخمسة  وفاز  مباريات  ست  ولعب 
بواحدة، واختتم مبارياته بالفوز على نادي العربي 
ملعب  أرضية  على  رد  بهدف   الّسويداء  من 
الجالء عبر ابنة كوباني الالعبة فريال أحمد، بعد 
استغاللها لخطأ من حارسة المرمى لنادي العربي 

شهد أبو رأس.
لسيدات  تتويج  مراسيم  ُأقيمت  المباراة  نهاية  بعد 
بعثة  فرحة  وسط  البطولة  درع  واستلمن  عامودا، 
الّنادي  ساندت  التي  والجماهير  بالكامل  الّنادي 
الالعبة  نالت  الفردي  الّصعيد  وعلى  المباراة،  في 
منال حاجي لقب أفضل العبة في الدوري وأفضل 
صانعة ألعاب، ونالت الالعبة سمر شيخ بكر لقب 
هدافة البطولة برصيد 13 هدفًا، ومع ختام الدوري 

كان ترتيب األندية على الشكل التالي:
1ـ نادي عامودا 28 نقطة.

2ـ نادي محافظة حمص 23 نقطة.
3ـ نادي شرطة حماة 23 نقطة.

4ـ نادي العربي 20 نقطة.
5ـ نادي محافظة دمشق 12 نقطة.

6ـ نادي جرمانا 10 نقاط.
7ـ نادي عمال الّسويداء نقطتان.

قطف ِثمار سنوات من الّتعب في إقليم الّجزيرة
من العام 2017 بدأت الّدوريات الّرسمية في إقليم 
الجزيرة لكرة القدم للّسيدات وكانت تشكيلة سيدات 
ومنها:  اإلقليم  أندية  العبات  من  مؤلفًة  عامودا 
األسايش بطل الدوري لعام 2019 ـ أهلي عامودا 
بطل كأس السوبر لمرتين 2017ـ  2018ـ  قامشلو 
وبطل   ،2018 ـ   2017 لمرتين،  الدوري  بطل 

أنشطة وقف املرأة الحرة يف كريك ليك

بالمرأة  االهتمام  نحو  بالكامل  موجهة  نشاطاتنا 
والطفل، وهذا ما نقوم به حيث الروضات التي 
التعليمية  النواحي منها  ُتعنى باألطفال من كافة 
والترفيهية والدورات التدريبية المختلفة للمرأة،  
لهذا رأت إدارة وقف المرأة الحرة في روج آفا 
وقف  إلى  االسم  يستبدل  بأن  السوري  والشمال 
وتيرة  من  نزيد  كي  سوريا؛  في  الحرة  المرأة 
مدن  في  عليه  المتعارف  النطاق  خارج  العمل 
روج آفا المختلفة، فبهذا سوف نشمل كافة مدن 
ومنح  أيضًا  السوري  والشرق  الشمال  ومناطق 
الرخص للعمل هناك في ظل وقف المرأة الحرة 
في سوريا، كما ونقوم في المركز بإعطاء دورات 
لغيرها من  التمريض والخياطة وسوف نخطط 
الدورات  تلك  من  المرأة  تستفيد  كي  المجاالت 
وتكون شاملة لجميع نواحي الحياة، هذا ما أكدته 

في  الشابة  المرأة  حققت  الطبقة-  روناهي/ 
الطبقة خالل عام 2019م، العديد من اإلنجازات 
الشابات  تنظيم  على  معظمها  في  تركزت 
وضمان  واالجتماعية،  الفكرية  وتوعيتهن 
الصعوبات  رغم  المجتمع  بناء  في  مشاركتهن 

التي تواجههن.

تلعب الفئة الشابة دورًا كبيرًا في المجتمع كونها 
والتطور  البناء  على  وقدرًة  نشاطًا  األكثر  الفئة 
في  األساس  تعتبر  التي  الشابة  المرأة  وخاصًة 
بناء المجتمعات لما تملكه من قدرات وإمكانات 

على التطور والبناء بشكٍل أسرع وأكثر تميزًا.
2019م،  عام  خالل  الطبقة  في  الشابة  المرأة 
في  الشابات  وتوعية  نفسها  تنظيم  على  عملت 
تطور  في  األولى  الصفوف  في  ليكن  المجتمع 
على  كبيرة  إنجازات  للمرأة  كان  فقد  المجتمع، 
مستوى التنظيم والتوعية الفكرية، ونشر الوعي 
في المجتمع وغيرها من اإلنجازات التي هدفت 

إليها المرأة الشابة في منطقة الطبقة.

ريادة املرأة الشابة يف املجتمع

وإنجازاتها  الشابة  المرأة  دور  عن  وللحديث 
الطبقة،  منطقة  في  المنصرم  العام  خالل 
صحيفتنا  التقت  واجهتها؛  التي  والصعوبات 
الشبيبة  لمركز  المشتركة  الرئيسة  مع  روناهي 
الطبقة  في  الشابة  المرأة  مركز  في  والعضوة 
رحمة الحجي، والتي بدأت حديثها معنا عن دور 
المرأة الشابة في المجتمع، مؤكدًة على أن عام 
2019 كان حافاًل باإلنجازات التي حققتها المرأة 
مجال  في  وخاصًة  الطبقة،  منطقة  في  الشابة 
التنظيم والتوعية الفكرية، لما لها من دور كبير 
الديمقراطي  المجتمع  أساس  بناء  في  ومحوري 

الحر القائم على وعي المرأة وفعاليتها، وأكدت 
بأنها المحرك األساسي لعملية التطور والبناء في 

المجتمعات، بما تملكه من طاقات وإمكانيات.

إنجازاتها يف مجال التنظيم..

وفي عام 2019م؛ استطاعت المرأة الشابة أن 
تطور من تنظيمها وفعاليتها في المجتمع ونشر 
ومعرفة  المجتمع،  صفوف  في  الفكري  الوعي 
التطورات  المجتمعات، وعن  في  دورها  حقيقة 
في  الشابة  المرأة  حققتها  التي  واإلنجازات 
اإلنجازات  أن  إلى  رحمة  أشارت  المنطقة 
الشابات  انضمام  أهمها؛  مجاالت  عدة  شملت 
إلى الدورات الفكرية التي اكتسبت منها الوعي 
ومعرفة الذات وحقيقة الدور والوجود التاريخي 
على  تساعدها  أساليب  على  وحصولها  للمرأة، 

تطوير قدراتها اإلدارية في دورات أقيمت على 
من  العشرات  إليها  وانضمت  المنطقة،  مستوى 
الشابات في منطقة الطبقة، وأيضًا تم افتتاح ثالثة 
الريف  في  الشابة  المرأة  لتنظيم  جديدة  مراكز 
والبوعاصي«،  والمحمودلي  »الجرنية  وهي؛ 
حيث عملت على تنظيم الشابات الريفيات خالل 
العام الماضي، كما عقدت المرأة الشابة مؤتمرها 
بعدة  خرج  والذي  الطبقة  في  األول  التأسيسي 

مقررات لتنظيم المرأة الشابة.

مشاركتها يف النضال الثوري

إلى  انضمت  الشابة  المرأة  أن  رحمة  وأضافت 
مجال النضال الثوري، وشاركت في المظاهرات 
والمسيرات الرافضة للعدوان التركي على شمال 
إلى جانب  وقوفها  كتعبير عن  وشرقي سوريا، 

ولتثبت  لالحتالل،  والتصدي  الكرامة  مقاومة 
وجودها في صفوف المقاومة.

االجتماعي  المجال  »في  قائلًة:  وأردفت 
خياطة  دورات  عدة  أقيمت  واالقتصادي 
في  الشابات  عمل  دعم  أجل  من  وتمريض 
ومن  لهن،  عمل  فرص  وإيجاد  المجتمع، 
المرأة  لمساعدة  المحمودلي  مخيم  ضمن  بينها 

النازحة«.

ما الصعوبات التي تُعيق تنظيم 

املرأة الشابة؟

واجهت  الشابة  المرأة  أن  إلى  رحمة  وأشارت 
عدة صعوبة في مجال تنظيم عملها في المجتمع، 
خاصة من ناحية العادات والتقاليد البالية التي تحد 
من حرية المرأة الجسدية والفكرية وتمنعها من 
المجتمع وبناؤه، وأيضًا  لعب دورها في تطور 
المرأة  مركز  عمل  حيث  القاصرات،  زواج 
هذه  خطورة  على  المجتمع  توعية  على  الشابة 

العادات البالية على المرأة والعائلة والمجتمع.
خطط مستقبلية هادفة..

لمركز  المشتركة  الرئيسة  مع  لقائنا  نهاية  وفي 
الشبيبة في الطبقة رحمة الحجي نوهت إلى أن 
المرأة الشابة تخطط في هذا العام إلى االستمرار 
منطقة  مستوى  على  الشابات  بتنظيم  عملها  في 
واجتماعية  فكرية  توعية  وتوعيتهن  الطبقة، 
منظمة  حرة  واعية  امرأة  لتكون  واالجتماعية 
مدركة لحقيقة وجودها في المجتمع، واالستمرار 
في إقامة الدورات من تمريض وإسعاف وخياطة 
بشكل  المرأة  مشاركة  على  والعمل  للشابات، 
أكبر في مجال الرياضة، وافتتاح صالة رياضية 

خاصة بالمرأة.

والعبات   ،2019 ـ   2018 لمرتين  أيضًا  الكأس 
من نادي جودي ونادي فدنك، باإلضافة لالعبة من 

جبلة وأخرى من دمشق.
الالعبة سمر شيخ بكر نالت أيضًا في إقليم الجزيرة 
لقب هّدافة الّدوري لعام 2019وهي من نادي أهلي 
أفضل  لقب  نالت  حاجي  منال  والالعبة  عامودا، 
إقليم الجزيرة إلى جانب الالعبة  العبة في دوري 

روعة سليمان من نادي قنديل لعام 2019.
االتحاد  مع  والرياضة  الّشباب  هيئة  وعملت 

حسب  الدعم  بتقديم  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 
اإلمكانيات المتوفرة لسيدات إقليم الجزيرة، وتجربة 
بمجهود  كانت  والتي  اليوم  الجزيرة  إقليم  سيدات 
وهي  ثمارها  أعطت  والتي  األندية  إدارة  من  كبير 
كبطالت  عامودا  سيدات  باسم  التاريخ  بتدوين 
للدوري السوري األول لكرة القدم »السيدات« على 

المالعب المكشوفة.
ال يجوز الّنظر بدونية أو بأّنها قضية صغيرة أحراز 
مراحل  بأن  سابق  تقرير  في  فذكرنا  اللقب،  هذ 
وظروف النادي كانت صعبة جدًا، من هجمات دولة 
االحتالل الّتركي على شمال وشرق سوريا في شهر 
تشرين األول من العام 2019، والتي كانت تتزامن 
مع مرحلة الذهاب للدوري، بحيث كانت الالعبات 
يلعبن وبيوت أهاليهن تقصف من قبل دولة االحتالل 
السوري،  الوطني  الجيش  من  ومرتزقته  التركي 
وهذا  للهدف،  وصلن  حتى  المسير  تابعنا  ولكنهن 
قامشلو  مطار  في  واالنتظار  السفر  ظروف  غير 

لساعات، ولعب ستة مباريات في ظرف 14 يوم.
وخاصًة هي تجربة األولى من نوعها لسيدات إقليم 
الجزيرة على المالعب المكشوفة والكبيرة واللعب 
لمدة ساعة ونصف أي مباراة كاملة، عكس ما كان 
إقليم  وفي  سوريا  في  سابقة  دوريات  في  يحصل 
ولمدة  الُمغلقة  المالعب  ضمن  واللعب  الجزيرة 

عشرين أو خمس وعشرين دقيقة.
إقليم  من  بدأت  الكبيرة  المالعب  فكرة  وكانت 
الجزيرة في العام الماضي بمباراة بين سيدات ناديي 
من  الفكرة  إهمال  تم  ولكن  وقنديل،  عامودا  أهلي 

االتحاد الرياضي وبعض األندية ولتنجح في دوري 
تابع للنظام السوري.

يجب دعم لعبة كُرة القَدم للّسّيدات 
بدون تَرّدد

إقليم  سيدات  دعم  الّراهن  الوقت  في  ويتطلب 
وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  قبل  من  الجزيرة 
سوريا، وهيئة المرأة وهيئة الشباب والرياضة التي 
ترفع  وجمعية  منظمة  لكل  باإلضافة  تعمل ضمنها 
المرأة ومساندتها، وبحيث يجب  شعار دعم حقوق 
تطبيق  مرحلة  إلى  الشعارات  مرحلة  من  الخروج 
صحيفة  من  وببادرة  واألقوال،  الشعارات  تلك 
روناهي واالتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة في عام 
2017، لجلب الدعم المعنوي والمادي لسيدات إقليم 
الجزيرة، وذلك بزيارات لمؤتمر ستار وهيئة المرأة 
الوعود  ومع  قامشلو،  بلديات  في  المرأة  ومكاتب 
المعسولة من قبلهم بتقديم كل أنواع الّدعم، ولكن لم 
تنفذ تلك الوعود وبقيت مجرد شعارات كالمية فقط.

لنوادي  جال  الرِّ أندية  وفشل  الّظروف  كل  رغم 
لفئة  األخرى  واألندية  والجزيرة  والّجهاد  عامودا 
لسيدات  كانت  محلي،  واحد  لقب  لحصد  الّرجال 
بتحقيقهن  وهو  التاريخي  واإلنجاز  السبق  عامودا 
على  القدم  كرة  لسيدات  سوري  دوري  أول  لقب 
التاريخ  في  أسمائهن  وتسجيل  المكشوفة  المالعب 

بحروف من ذهب.
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المتقاطعة الكلمات 

اإلدارية في مكتب وقف المرأة الحرة في كركي 
لكي آيتن درويش.

الحرة  المرأة  لوقف  التابع  المستوصف  وعن 
بأن  ذكرت  الطبقة  بقرية  والموجود  سوريا  في 
المستوصف ُمزّود باألدوات والطاقم الطبي الذي 

قانونية،  وقابلة  وطبيب  ممرضات  من  يتألف 
ويذكر بأن المعاينة تكون بشكل رمزي واألدوية 

ُتمنح مجانًا.
العمل  توسيع  على  »نعمل  بالقول:  وأردفت 
خارج كركي لكي، حيث نناقش مع مجلس ناحية 

جل آغا ومؤتمر ستار من أجل افتتاح روضات 
لألطفال هناك، كما انتهينا من دورة خياطة في 

جل آغا وسوف نبدأ بدورة جديدة«.
في  الحرة  المرأة  كوقف  »نحن  آيتن:  وأضافت 
بالعوائل  نهتم  كي  روج  لمخيم  توجهنا  سوريا 
هناك  المحاضرات  ونعطي  هناك،  واألمهات 
برنامج  لألطفال  وخصصنا  دوري،  بشكل 

تعليمي وترفيهي«.
من أولى مهام الوقف تأمين فرص العمل للمرأة

في  متدربة  صحيفتنا  التقت  ذاته  السياق  وفي 
لكي  بكركي  المرأة  وقف  في  التمريض  دورة 
من  استفادتها  مدى  بينت  حيث  نعمان،  ديلبر 
خالل  »من  بالقول:  وأكدت  التمريض  دورة 
دورة التمريض والمحاضرات النظرية والعملية 
واالهتمام  األولية  اإلسعافات  في  الخبرة  وتقديم 
كبير،  بشكل  استفدت  بالطالبات  جيد  بشكل 
وسوف أزاول مهنة التمريض قريبًا بعد االنتهاء 
من التدريب في مشفى ومستوصف ناحية كركي 
لكي، وأتوجه بالشكر إلدارة وقف المرأة الحرة 
فرص  من  للمرأة  تقدمه  ما  على  سوريا  في 

لمزاولة المهن المختلفة«.
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في  الالمركزية  إلى  الحاجة  تنشأ  ما  غالبًا   
اإلدارة والحكم، ألسباب تتعلق بضرورة تنظيم 
المحافظات  أو  واألقاليم  المركز  بين  العالقة 
البعد  بين  تتراوح  أسباب  وهي  األطراف،  أو 
الجغرافي واختالف الهوية )الدينية – القومية 
أسباب  إلى  وصواًل  الثقافية(   – الطائفية   –
عالقة  لها  وسياسية،  واجتماعية  اقتصادية 
الديمقراطية،  التنمية، وممارسة  تحقيق  بكيفية 
والمشاركة المحلية في الحياة العامة، وتوزيع 
الثروة بشكل عادل، وتحفيز الكفاءات، وتعزيز 
من  الحد  إلى  ذلك  كل  يؤدي  بما  التنافسية، 
في  السلطة  تحصر  ما  غالبًا  التي  المركزية 
أو  قومية  أو  سياسي  حزب  أو  معين  شخص 

دين أو حتى مؤسسة عسكرية.
بشكله  سواء  الالمركزية  مفهوم  أن  والالفت 
االتحادي أو الكونفدرالي أو الفيدرالي أو حتى 
الدول  في  طوياًل  شوطًا  قطع  الذاتي،  الحكم 
والواليات  أوروبا  في  والسيما  المتطورة 
في  منطقتنا  مستوى  وعلى  األمريكية  المتحدة 
دول  معظم  فيما  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
منطقتنا تنظر بعين سلبية إلى مفهوم الالمركزية 
في  تشكل  الذي  المركزي  فالحكم  الحكم.  في 
دول منطقتنا بعد االستقالل، ينظر بعين الريبة 
ينظر  ما  وغالبًا  المحلي،  الحكم  أشكال  إلى 
تهدف  الغربية  الدول  إليه بوصفه مؤامرة من 
المنطقة،  تاريخ  فيما  المنطقة،  تقسيم دول  إلى 
في  كما  اإلسالمية  الدول  توسع  بعد  والسيما 
العهد الراشدي والعباسي وحتى العثماني شهد 
نماذج مهمة من حكم الواليات والذي كان قريبًا 
كانت  حيث  هذا،  يومنا  في  الفيدرالية  لمفهوم 
صيغة الحكم بين المركز وهذه الواليات تقوم 
للحاكم  الوالء  هما  أساسيتين،  دعامتين  على 
ودفع الضرائب، مع إعطاء صالحيات واسعة 
للحكام المحليين في إدارة شؤون والياتهم على 

تمرُّ تركيا بمرحلة حرجة تاريخيًا فيما يتعلق 
كبير  جزء  يتركز  ومستقبلها،  بحاضرها 
يستطيع  هل  حاسم:  سؤال  على  النقاش  من 
أم  سلطته،  تعزيز  أردوغان  التركي  الرئيس 
ضمان  في  متزايدة  صعوبات  سيواجه  أنه 

السيطرة على المؤسسات الرئيسية؟
الستراتيجية  الواضح  االفتقار  ظل  في 
النظام  أزمة  تعمق  وسط  له  بالنسبة  الخروج 
في تركيا، يبدو السؤال مستعصيًا على الحل 
له  يسبق  لم  بشكل  الوضع  الغموض  يكتنف 
ما  السياسية،  وطبقتها  لتركيا  بالنسبة  مثيل 

وكان الحوار على الشكل التالي:  
وُهدمت  الماليين،  ونزح  كثيرة  دماء  ُأريقت  ـ 
عشرات آالف المنازل على رؤوس ساكنيها في 
قراءتك  وفق  باإلرهاب،  البالد  وابتليت  سوريا، 
ينتهي  أن  يجب  كيف  المتأزم؛  السوري  للمشهد 

الصراع وُتحلُّ األزمة السورية؟
ومنذ عام 2011 ساحة صراع  باتت سوريا  لقد 
كبرى، فالمطالب الجماهيرية باإلصالح، والتغيير 
الديمقراطي، والحرية تحّولت بسبب تدخل جهات 
إقليمية ودولية إلى كارثة حقيقية أدت إلى جروح 
إلى  تحّولت  فالحرية  السوري،  الجسد  في  نازفة 
قتل ودمار وتشريد وغرق في البحار وهدم للمدن 
والرغبة  اآلخرين،  قبل  من  لألرض  واحتالل 
بعباءة  اإلرهاب  أفرز  الديمقراطي  التحول  في 
إسالمية أعاد بسوريا إلى القرون الحجرية، وفي 
لم  الذي  الرصاص  وصوت  األوضاع،  هذه  ظل 
بيد  رهينة  اآلن  وباتت  سوريا،  انهارت  يتوقف 
الدول اإلقليمية والدولية، والصراع كل يوم يزداد 
بالسالح.  األزمة  تمسك معظم أطراف  تعقيدًا مع 
سوريا  في  النفوذ  ذات  الدول  على  وباعتقادي 
الخروج من سوريا، وتمهد قبل خروجها ألرضية 
حوار سوري - سوري يفضي إلى الحلول، يجمع 
وقومياتهم  أطيافهم  بمختلف  كافة  السوريين  بين 

وأديانهم وتحت إشراف األمم المتحدة.
أبيض(  )تل  سبي  وكري  عفرين  تركيا  احتلت  ـ 
من  أخرى  ومدن  العين(،  )رأس  كانيه  وسري 
الشمال السوري، ووضعت ُنصب عينّيها احتالل 
تسعى  التي  األهداف  ما  السوري،  الشمال  كامل 

تشهد منطقة إدلب عمليات عسكرية وبخاصة في 
تركيا،  إدلب وحلب على حساب مرتزقة  ريفي 
عنهم من خالل تصريحات  بالتخلي  بدأت  التي 
أردوغان التي تدل على ذلك، وفي التوقيت نفسه؛ 
المناطق  في  مرتزقتها  تجنيد  على  تركيا  تعمل 
التي تحتلها من سوريا، وترسلهم للقتال في ليبيا 
أجل  يقاتلون من  دوليين  إلى مرتزقة  وتحويلهم 

تحقيق مصالحها على حساب الدم السوري.

تركيا تتالعب مبصري السوريني

لقاًء مع رئيس   وبهذا الصدد؛ أجرت صحيفتنا 

جدل التشابه واالختالف بين اإلدارة المحلية واإلدارة الذاتية

أخطاء أردوغان َوردِّ الشعب التركي

شيرين محمد: »الحوار الجاد 
سبيل الحل في سوريا«

مثنى عبد الكريم: »آن األوان لطرد تركيا 
وتحرير المناطق المحتلة«

بّينت عضوة اللجنة المركزية لحزب التجمع الوطني الكردستاني شيرين محمد في حوار لصحيفتنا معها بأن األزمة 
السورية ستزداد تعقيداً في ظل تمسك جميع أطرافها بالسالح، وأن الحل الوحيد الذي ُيخرِج سوريا من أزمتها هو 
الحوار السورّي ـ السورّي؛ بعيداً عن التدخالت اإلقليمية، والدولية. وكشفت بأن دولة االحتالل التركي بقيادة حزب 
العدالة والتنمية باحتاللها لألراضي السورّية تسعى إلى إعادة المنطقة تحت العباءة العثمانية السيئة الصيت، كما 
أوضحت أن على المجتمع الدولي أن يدعم إقامة محكمة دولية خاصة بمحاكمة مرتزقة داعش على األرض 

التي تم تحريرها منهم. 

أكد رئيس فرع الطبقة لحزب سوريا المستقبل مثنى عبد الكريم أن دولة االحتالل التركي تخلت عن مرتزقتها 
في إدلب أمام هجمات النظام السوري على أرياف حلب وإدلب، كما تتاجر بالدم السوري وتحّولهم إلى مرتزقة 

دوليين مقابل المال والجنسية التركية.

إلى  بالحكام  الصعد، وقد وصل األمر  مختلف 
تشكيل مجالس محلية  للحكم.            

إلى  للتوصل  جهود  عن  الحديث  معرض  في 
اتفاق حل بين النظام السوري واإلدارة الذاتية 
عن  الحديث  جرى  سوريا،  شرقي  شمال  في 
الذي  المحلية  اإلدارة  قانون  للحل،  مفهومين 
القانون  هذا  صدر  حيث  النظام،  يطرحه 
بمرسوم تشريعي في عام 2011، وقد ُعرف 
عام  التنفيذ  حيز  ودخل   ،)107( رقم  بالقانون 
2012، وهو يؤسس لشكل من أشكال القانون 
أساس  على  البلديات  بإدارة  المتعلق  اإلداري 
الذاتية  اإلدارة  مفهوم  فيما  ومالي،  خدمي 
أوسع، إذ له جوانب إدارية واجتماعية وثقافية 

وسياسية في المناطق التي تديرها هذه اإلدارة، 
ولعل اختالف المفاهيم هنا، له عالقة بالجوانب 
القانونية والدستورية، إذ لكل مصطلح دالالته 
الصالحيات  تحدد  بموجبها  والتي  المحددة 

ومداها.
صحيح أن اإلدارة المحلية كمفهوم، لها شخصية 
الشخصية  هذه  ولكن  ومالية،  إدارية  اعتبارية 
مفوضة من المركز أو من يمثله في المحافظة، 
األعلى  للمجلس  تتبع  النهاية  في  أنها  بمعنى 
لإلدارة المحلية والذي يتألف بشكل أساسي من 
وزير اإلدارة المحلية والبيئة والمحافظ في كل 
الذاتية أوسع  محافظة، في حين مفهوم اإلدارة 
من ذلك وعلى درجة كبيرة من االستقاللية في 

اإلدارة والخطط والميزانيات.                                             
المحلية  اإلدارة  بين  المتداخلة  النقاط  جدل  في 
لقيود  خاضعة  األولى  تبدو  الذاتية،  واإلدارة 
متداخلة، وسلطاتها إدارية فقط وتحدد من قبل 
المركز مسبقًا، فيما اإلدارة الذاتية غير خاضعة 
لمثل هذه القيود، وكثيرًا ما تضع هي سياستها 
في  للمركز  تقدمها  أن  بعد  وخططها  المحلية 
منفذة،  جهة  كمجرد  وليس  الشراكة  إطار 
وعليه يمكن القول إن اإلدارة المحلية لها سلطة 
اإلدارية،  الجوانب  في  تنحصر  مفوضة وتكاد 
فيما سلطة اإلدارة الذاتية مكتسبة، وهو ما يعد 

منجزًا سياسيًا وإداريًا معًا.
في الجدل أيضًا، أن المركز ومن خالل تركيزه 

أجوبة  يقدم  ال  فقط،  اإلداري  الجانب  على 
المتعلقة  والسياسي  الثقافي  التنوع  قضايا  على 
الذاتية تقدم نفسها  بتعدد الهويات، فيما اإلدارة 
التعبير عن هذا الجانب،  أنها قادرة على  على 
على  القائمة  المدنية  الدولة  إطار  في  وتحقيقها 

التعددية والديمقراطية.
في الواقع، ثمة اختالفات كبيرة لجهة المفاهيم، 
أكثر  لها  المحلية  اإلدارة  حتى  األساس  وفي 
من مفهوم، هل هي مجرد إدارة محلية أم حكم 
الذاتية،  لإلدارة  بالنسبة  األمر  وكذلك  محلي؟ 
وما هي عالقة هذه األنماط من الحكم بالمركز، 
الحكم؟  في  لالمركزية  ذلك  تأسيس  مدى  وما 
وهل مفهوم هذه الالمركزية هو إداري فقط أم 
سياسي أيضًا؟ في جميع األحوال، هذه األسئلة 
المهمة  المسائل  من  جملة  إلى  تشير  وغيرها، 
بخصوص الالمركزية، لعل أهمها:                                                                   
وإقرار  للحكم،  المحلي  الشكل  تحديد  األولى: 
حقًا  الحكم  هذا  يصبح  كي  الدستور،  في  ذلك 
خلق  وبالتالي  والدستور،  القانون  وفق  مكتسبًا 
مسار سياسي يقدم أجوبة الديمقراطية والتغيير.

لحكم  والسياسية  اإلدارية  المهام  تحديد  الثانية: 
اإلدارة المحلية أو اإلدارة الذاتية بشكل واضح، 
السلطات  لتحديد  جدًا،  مهم  األمر  هذا  ومثل 
القانونية  الجوانب  وكذلك  والصالحيات 
للجوء إليها قضائيًا عند النزاعات أو تضارب 

الصالحيات.
اإلدارة  في  سواء  الالمركزية  مدى  الثالثة: 
المحلية أو اإلدارة الذاتية، ومدى التناسب بين 

الجانبين اإلداري والسياسي.
واإلشكاليات  الجوانب  هذه  شك،  دون 
المحلية  اإلدارة  مفهومي  بين  والتداخالت 
عن  للبحث  مهمة  نقاط  هي  الذاتية،  واإلدارة 
أي حل سياسي أو توافق بين اإلدارة الذاتية في 
وهي  السوري،  والنظام  سوريا  شرقي  شمال 
قضايا ينبغي التقرب منها بعقل مفتوح بعيدًا عن 
األفكار والمشارع المسبقة، والنظرات الضيقة، 
إلى دولة تعددية مدنية تحقق االستقرار  تطلعًا 

والنمو والتعايش لشعوبها.

خورشيد دلي

ياوز بيدار 

حاورها / غاندي إسكندر

تقرير/ مصطفى الخليل

آليات المواجهة المبدأّية 
والتحّرر من االنتهازية
)سياسات وممارسات 

أردوغان نموذجًا(

مسار  في  تاريخياً  حتّوالً  الكردستانية  التحرر  حركة  أحدثت 
حزب  نشاط  بداية  ومع  بحيث  بتركيا؛  الكردية  القضية 
جميع  بأن  تركيا  أدركت   )1978( الكردستاني  العمال 
محاوالت تقزمي القضية الكردية من جهة وكذلك تصفيتها 
بالفشل خاصة في ظل تصاعد  تبوء  باتت  أخرى؛  من جهة 
االلتفاف اجلماهيري حول هذه احلركة؛ األمر الذي دفع تركيا 
منذ حينها مبعاجلته بطريقة »التحشّيد« اإلقليمي والدولي 
من خالل إصرارها على طرح ملف املشاركة في محاربة حزب 
العمال مع اجلهات كافة التي تتواصل مع تركيا معتبرة أن 
اجملاالت كافة؛  احلزب هو شرط علني في  املشاركة ضد هذا 

املُراد التعاطي مع تركيا فيها. 

النظام  مع  تركيا  أتبعتها  التي  ذاتها  هي  السياسية  هذه 
)1998( وكذلك اليوم  السوري كما احلال في اتفاقية أضنة 
تتبعها مع من يسمون أنفسهم باملعارضة السورية مع أن 
حملاربة  اليوم  تركيا  عنها  تتحدث  التي  املوضوعية  الشروط 
تتخذها  في سوريا. لكن؛  العمال غير متوفرة مطلقاً  حزب 
ذريعة ملواجهة القضية الكردية؛ ألن هدفها هو محاربة من 
النظر عمن هو،  الكردية بغض  يساهم في تطوير القضية 
بعدها  ومن  املعارضة  تركيا  أوت  النظام؛  محاربة  فبحجة 
بحيث  واهية؛  بذرائع  الكرد  حملاربة  حربة  كرأس  وّجهتهم 
باتت هذه اجملموعات في اخلندق التركي وحتت تصرف األجندة 
على  واالطالع  املعلومات  ألدنى  يفتقرون  إنهم  مع  التركية 
وأماكن  سوريا  وفي  تركيا  في  الكردية  القضية  تفاصيل 
أخرى. لكنهم؛ باتوا في املستنقع التركي وباتوا محكومني 
بالقرارات التركية. احلال ذاته ينطبق في التعاطي التركي مع 
املذكور ضد جتربة  اجمللس  بات  الكردي، حيث  الوطني  اجمللس 
واضحة  فيها  االختالفات  بأن  يدرك  أن  دون  سوريا  في  الكرد 
التي لطاملا  املشاركة  أقلها في شكل  التركية؛  املزاعم  عن 
تطرحها اإلدارة الذاتية واألحزاب الكردية األخرى الفاعلة في 

سوريا. 

املعايير  الدولي  وحتى  واإلقليمي  السوري  الصعيد  على 
كافة؛  اجلوانب  من  أردوغان  شخصية  تقّيم  التي  العامة 
تدل على إنه مستبد منبوذ وإنه يعمل ضد كل اجلهود التي 
حتقق االستقرار، والتفاهم، واحللول؛ األمر ينطبق طبعاً على 
القضية الكردية في املنطقة؛ بحيث من يكون لدى أردوغان 
وفق  يعمل  من  ذاته  هو  به،  مرحب  وغير  بأنه خطر  مصنفاً 
ال  من  مبعنى  أردوغان؛  إليها  يسعى  التي  األهداف  عكس 
عكس  ويعمل  بالصوابية  يتصف  الذي  هو  معه  يتوافق 
األجندات التخريبية له في املنطقة، فمثالً في سوريا سعي 
قسد واإلدارة الذاتية ال يتعارض مع كل من يريد احلل والسالم 
والتغيير في سوريا. لكن؛ أردوغان يحاربهم؛ باملقابل وبعيداً 
وكيف  املرتزقة  يفعل  ماذا  يرى  اجلميع  الكردي؛  املسار  عن 
سوريا.  في  داعش  فعلت  ماذا  ويرون  سوريا،  في  يتصرفون 
أي  وفي  عنهم،  ويدافع  يدعمهم  أردوغان  اآلن  حتى  لكن؛ 
مع  العالقة  تقطع  سياسية  مجموعة  أو  فصيل  أي  حلظة 
تركيا وهي من كانت في خدمة تركيا لسنوات ستكون في 

مرمى الهدف التركي!

دور  له  من  كل  بأن  مفادها  لنتيجة  الوصول  ميكن  هنا؛  من 
في أي مجتمع كان وعلى وجه اخلصوص مجتمعنا؛ مثقف، 
إعالمي، سياسي، أكادميي، كاتب ال بد أن يكون التوجه بغض 
يظهر  أردوغان،  يطلبه  ما  عكس  نحو  االنتماءات  عن  النظر 
الذي  املسار  خارج  العمل  أن  عن  ويتحدث  أحياناً  البعض 
يعرضه أردوغان يخلق حالة غضب لديه، باملقابل ملاذا ال يكون 
العمل والتوجه نحو هذا الشيء الذي يغضبه ألنه حتماً ميثل 
الصواب واحلقيقية. لذا؛ وسط هذه احلقائق؛ القناعة بأكاذيب 
أردوغان واإلقناع بها في محاولة لالسترضاء توجه سلبي وال 
أو سياسة وإمنا ركوعاً قاسياً في املبادئ؛ ألن  يعتبر ذلك فناً 
الكثير من  يلغي  احلال  أردوغان بطبيعة  التحرك وفق مسار 
األمور ومنها الهوية والوجود والتاريخ ومثال ذلك ما تفعله 
تركيا مع من قبلوا من السوريني وجود تركيا في مناطقهم 
بحيث باتت مناطقهم واليات تركّية وانتماؤهم السوري بات 
بكافة  وإبادة  وإنكار  نفي  هو مسار  اليوم  فمساره  معدوماً، 
الكردية  أنواعها مبا فيها ما يتم من إجراءات بحق القضية 
ولو مت القبول في مناطقنا بهذا املسار لكانت احلرب التركية 

مبكان آخر فيه معارضة لتوجهات أردوغان. 

في املفاصل التاريخية التي تستوجب أن يكون هناك »مواقف 
وتضحيات«؛ ال ميكن البحث عن أي املساومات مطلقاً، حيث 
املوقف إما أن يكون واضحاً وأما متخاذالً. لذا؛ الدفاع عن أي 
قضية أو موضوع ال بد أن يكون هناك تضحيات؛ والتضحيات 
مختلفة بني مقاتل وكاتب وإعالمي ومثقف وحتى الطبيب.. 
إلخ. لكن؛ االلتقاء على األخالق والوجدان موحد دوماً؛ يجب 
وإن كان  أي مبدأ من مبادئنا حتى  تنازل عن  يكون هناك  أال 
بذلك  ألنه  وسياساته؛  ألردوغان  جتنباً  أو  مسايرة  بحجة 
املواقف  واتخاذ  والنضال  العمل  لذا؛  احلقائق.  تشويه  يتم 
وإجناز  أردوغان شرف وشجاعة  يَقدم عليه  ما  املتعارضة مع 
القيم  هذه  وكسب  االنتهازية  من  وحترر  ووطني  أخالقي 
ال  لكن؛  كبيراً.  الثمن  كان  وإن  عكسها  من  بكثير  أفضل 

ثمن يضاهي هذه القيم.

فواصل

آلدار خليل

دولة االحتالل التركي إلى تحقيقها في سوريا؟
دولة االحتالل التركي دخلت على خط األزمة 
السورية منذ اليوم األول للحراك الجماهيري، 
منها  السوري رغبة  اإلخواني  التيار  ودعمت 
ذلك  في  ونجحت  السورية،  الثورة  أخونة  في 
إلى حد بعيد، وفتحت األبواب لجميع المتطرفين 
في العالم ليدخلوا سوريا، ويعيثوا فسادًا فيها، 
واآلن باتت تتحكم، وتدير آالف المرتزقة من 
اسم  اإلنسانية، تحت  المجردين من  السوريين 
الوطني، واحتلت من خاللهم عفرين،  الجيش 
وجرابلس،  كانيه،  وسري  سبي،  وكري 
الشمال  كامل  على  وعينها  وإعزاز،  والباب، 
أردوغان  ورائها  ومن  تركيا  إن  السوري. 
ومعظم  والعراق،  سوريا  إعادة  يريد  الفاشي 
العثمانية  السلطنة  راية  تحت  العربية  الدول 
زال  ما  السلطنة  إعادة  فحلم  الصيت،  السيئة 
يريدون  األتراك  أن  كما  أردوغان  يراود 
في  نشأت  التي  الديمقراطية  التجربة  ضرب 
إلى  تتحول  أن  شمال شرق سوريا، خوفًا من 
نموذج ديمقراطي ينعش آمال الشعوب التركية 
بالحرية المفقودة في ظل حكم العدالة والتنمية.

ـ التقت اإلدارة الذاتية الديمقراطية في شمال 
وشرق سوريا مع دمشق ألكثر من مرة دون 
أن تتحقق أي نتائج وجّددت الدعوة منذ أيام؛ 
للمآسي  حد  بوضع  كفيل  الحوار  هل  برأيكم 

المتراكمة منذ سنوات؟
على  سوريا  وشرق  شمال  شعوب  حافظت 
األطراف  جميع  من  أكثر  السوري  التراب 
سوريا  قوات  وبنت  والدولية،  اإلقليمية 
اإلرهابية  للفصائل  تصدت  التي  الديمقراطية 
هزيمة،  شر  وهزمتها  والنصرة،  كداعش، 
وتحدت كل من يسعى إلى النيل من السوريين، 
يحتذى  ديمقراطيًا  نموذجًا  بنت  سنوات  ومنذ 
قبل  من  المدارة  والمناطق  المنطقة،  في  به 

اإلدارة الذاتية تعتبر النموذج األفضل من حيث 
األمن واألمان بالمقارنة مع المناطق األخرى 
النازحين  آالف  لمئات  مالذ  في سوريا. وهي 
السورية  الثورة  انطالقة  ومنذ  السوريين، 
والسالم  األخّوة  شعارات  شعوبها  رفعت 
عدة  وُنظمت  السلمي،  الديمقراطي  والتغيير 
لقاءات سورية - سورية بغية التحاور والنقاش 
بعض  من  األجندات  وفرض  قيود،  دون 
الديمقراطية  سوريا  ومجلس  اإلقليمية،  الدول 
السورّي،  السوري  للحوار  يدعو  تشكله  منذ 
ويتمسك به ألن الحوار وحده الكفيل للحل في 
المقتلة،  لهذه  حدًا  سيضع  الذي  وهو  سوريا، 
جميع  مع  التحاور  دمشق  في  النظام  وعلى 
السوريين وبدون استثناء، وأن يسمع لمطالب 
الجماهير من أجل وضع اللبنات األولى لسوريا 
تجلب  لن  السالح  فلغة  الحرة،  الديمقراطية 
سوى القتل، والدمار، ومن وجهة نظري علينا 
فالحوار  عنه،  ُنحيد  وال  بالحوار  نتمسك  أن 

الجاد دون شروط هو الذي سيجلب الحل.
تعجُّ  الديمقراطية  سوريا  قوات  سجون  ـ 

وفي  الجنسيات،  مختلف  من  باإلرهابيين 
مخيم الهول آالف مؤّلفة من عوائل الدواعش 
األسرى، أال يشكل هؤالء قنبلة موقوتة تهدد 
شعوب المنطقة في حال لم ُيحاكموا محاكمة 

دولّية سريعة؟
لقد دافعت قوات سوريا الديمقراطية عن العالم 
أجمع، ومنعت تسرب اإلرهابيين إلى أوروبا، 
من  اآلالف  عشرات  ذلك  أجل  من  وقدمت 
واآلن  الجرحى،  آالف  وعشرات  الشهداء، 
حياة  على  الحفاظ  مسؤولية  لوحدها  تتحمل 
العالم. لذلك؛ على جميع دول  أخطر إرهابيي 
العالم القيام باستالم من يحملون جنسياتها، وأن 
تحاكمهم على أراضيها، أو أن يدعموا ويشكلوا 
محكمة دولية خاصة بهؤالء في شمال وشرق 
من  تحررت  التي  األرض  سيما  وال  سوريا، 
دير  أو  الرقة،  أو  كوباني،  في  سواء  رجسهم 
الزور، فإن لم تضع الدول المعنية حاًل لهؤالء 
اإلرهابيين، فالمنطقة والعالم سيكون في خطر 

مستمر. 

فرع الطبقة لحزب سوريا المستقبل مثنى عبد 
الكريم الذي أكد أن تركيا تخلت عن مرتزقتها 
في إدلب قائاًل: »ما يحدث في إدلب قد حذرنا 
منه سابقًا وذلك قبل عدة شهور من بدء العملية 
من  بدعم  السوري  النظام  لقوات  العسكرية 
بالشعب  تتالعب  تركيا  الروسية.  القوات 
كما  بوعودها،  تفي  ولم  إدلب  في  السوري 
والوضع  إدلب،  في  مرتزقتها  عن  تخلت  أنها 
الدولية  التفاهمات  ظل  في  مأساوي  إدلب  في 
إلى  تحتاج  ال  واضحة  أصبحت  والمسألة 
الطريق  إلى  النظام  قوات  في وصول  تأويل، 
الدولي M4 والسيطرة عليه ولن تقف عند هذا 
الحد مع استمرار العمليات العسكرية في ريف 

حلب الغربي والجنوبي«.
عن  تخلت  تركيا  أن  إلى  الكريم  عبد  وأشار 
األخيرة  التصريحات  والدليل  المرتزقة 
حمايتهم،  على  قدرتهم  عدم  عن  ألردوغان 
في  مرتزقة  يكونوا  لن  السوري  الشعب  وأن 

مرتزقة  يكن  لم  السوري  الشعب  ألن  ليبيا؛ 
لتنفيذ األجندات التركية وقال: »تصريح دولة 
االحتالل التركي األخير عن عدم قدرتها على 
واضحة  إشارة  هو  إدلب  في  المرتزقة  حماية 
المرتزقة  إرسال  وعند  عنهم،  تخليها  على 
السوريين إلى ليبيا لن يكون هناك سوريين إنما 
شعب  هو  السوري  الشعب  فقط.  مرتزقة  هم 
التصدي  منه  يطلب  وعندما  أرضه  عن  دافع 
ألي اعتداء على دول الجوار َسُيلبي النداء بناًء 
على طلب شرعي والتاريخ يشهد على ذلك في 

فلسطين ولبنان وغيرها«.

مرشوعنا الدميقراطي

 لكلِّ السوريني

ودعا عبد الكريم الشعب السوري في المناطق 

ألنها  طردها  إلى  تركيا  قبل  من  المحتلة 
تتاجر بالدم السوري بقوله: »تحويل السوري 
والجنسية  دوالر   2000 مقابل  مرتزق  إلى 
وآن  أردوغان  هو  ذلك  من  المستفيد  التركية، 
ومن  إدلب  من  التركي  المحتل  لطرد  األوان 
العديد  باعت  تركيا  المحتلة.  المناطق  جميع 
من المناطق مقابل تفاهمات وصفقات وهي لن 
تكون في يوم من األيام حامية للشعب السوري. 
واليوم هي دولة محتلة وتتاجر بالدم السوري«.

سوريا  لحزب  الطبقة  فرع  رئيس  واختتم 
قائاًل:  حديثه؛  الكريم  عبد  مثنى  المستقبل 
العام  القائد  وتصريح  الذاتية  اإلدارة  »دعوة 
عبدي  مظلوم  الديمقراطية  سوريا  لقوات 
ألهالي إدلب للجوء إلى مناطق الذاتية؛ دعوة 
هناك  الشعب  ألن  كبير؛  تأثير  ذات  إيجابية 
سوريين وكذلك مشروعنا سوري لوحدة كامل 

التراب السوري«.

يفاقم المعضلة نوع التوازن بين حزب العدالة 
حزب  األصغر  وشريكه  الحاكم  والتنمية 
الحركة القومية من جهة وبين كتلة المعارضة 

من جهة أخرى.
مؤسسة  أجرته  للرأي  استطالع  وأشار 
متروبول، التي تتخذ من أنقرة مقرًا لها، وهي 
القليلة  الرأي  استطالعات  مؤسسات  إحدى 
العدالة  حزب  تحالف  أن  إلى  بها،  الموثوق 
والتنمية وحزب الحركة القومية يحظى بنسبة 
يحصل  ال  حين  في  المئة،  في   51 تبلغ  تأييد 
حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي 
المئة.  في   25 من  أكثر  على  سوى  العلماني 
الحزب  القومي،  المعارض  شريكه  وتراجع 
 10 البالغ  األدنى  الحد  من  أقل  إلى  الصالح، 
وتشير  البرلمان،  لدخول  الالزم  المئة  في 
استطالعات الرأي إلى أن تأييد حزب الشعوب 
الديمقراطي الموالي للكرد يزيد قلياًل على 11 

في المئة.
الناخبين  وسط  السخط  من  حالة  وتختمر 
الذين  وأولئك  االقتصادية،  المصاعب  بسبب 
يعارضون التحركات إلرسال قوات إلى ليبيا 
ويمثل  المئة،  في   50 عن  قلياًل  نسبتهم  تزيد 
قضية  للجدل  المثير  إسطنبول  قناة  مشروع 
من  كبيرة  أعدادًا  تقنع  أنها  يبدو  ال  أخرى 
الكبرى  إسطنبول  بلدية  منطقة  في  الناخبين 
مؤسسة  مدير  قال  ذلك،  ومع  الضخمة. 
لموقع  تصريح  في  سنكار،  أوزر  متروبول 
أحوال تركية، إن كتلة الناخبين المعنية داخل 
حزب العدالة والتنمية ليست مقتنعة بما تقدمه 

المعارضة كبديل سياسي.
ولكن كما توضح قناة إسطنبول وليبيا وشرق 
وفكر  أواًل  تصرف  عقلية  أن  يبدو  المتوسط، 
الحقًا، ال تحفز البيروقراطية في أنقرة ويتزايد 
المعارضة  زعيم  وعبر  باليأس،  الشعور 
أوغلو،  كليجدار  كمال  تركيا،  في  الرئيسة 
مع  اجتماع  في  عميقة  مؤسسية  مخاوف  عن 
الصحافيين في اآلونة األخيرة. ولدى كليجدار 
كبيروقراطي  الجذور  عميقة  خلفية  أوغلو 
تحظى  وبالتالي  التركية  الدولة  أجهزة  في 

تصريحاته بأهمية بالغة.
على  تركيا  اعتماد  أوغلو:  كليجدار  ويقول 
روسيا آخذ في االزدياد، نحن نعتمد على روسيا 
في 60 في المئة من موارد الطاقة وهذا خطأ، 
فالديمير  الروسي  الرئيس  بدأ  ذلك  من  األهم 
لتركيا،  الخارجية  السياسة  في صياغة  بوتين 
لبوتين القول الفصل في كل من سوريا وليبيا، 
وذكرت تقارير أن كليجدار أوغلو دق ناقوس 
المستمرة  أردوغان  محاوالت  من  الخطر 
التركي وإعادة  القضاء  الكاملة على  للسيطرة 

الهيكلة المستمرة للقوات المسلحة التركية.
وكتل  الحكومة  بين  القوى  ميزان  في  الجمود 
بال  برلمان  جانب  إلى  تركيا،  في  المعارضة 
أي صالحيات، يخلق فراغًا خطيرًا قد يؤدي 

بالدعوات  أردوغان  يهتم  لم  ما  االنهيار  إلى 
ويتخلى  المسؤولة  السياسات  إلى  العودة  إلى 
وهناك  المنطقة.  في  العسكرية  تحركاته  عن 
تقرير صادر عن مؤسسة األبحاث والتطوير 
يشبه  طرق  مفترق  على  الضوء  ألقى  )راند( 
واستند  نفسها،  تركيا  فيه  تسّير  األلغام  حقل 
الدفاع  وزارة  تقييمات  إلى  جزئيًا  التقرير 
أن  الداخلية وحذر من  )البنتاغون(  األميركية 
الخارجية  السياسة  في  القوية  تركيا  تحركات 
المنتمين  السياسيين  اإلسالميين  دعم  تشمل 
إلى جماعة اإلخوان المسلمين – وهي جماعة 
تعتبرها دول خليجية ومصر منظمة إرهابية، 
النفط  ثروة  من  بحصة  المطالبة  ومحاولتها 

والغاز في شرق البحر المتوسط.
التقرير  يقول  األهمية،  من  القدر  نفس  على 
ذوي  الضباط  إن  صفحة   243 من  المؤلف 

الرتب المتوسطة في القوات المسلحة التركية 
التطهير  عمليات  من  عميق  بقلق  يشعرون 
التي حدثت منذ االنقالب في عام 2016، وقد 
يؤدي ذلك إلى محاولة مدمرة أخرى ويضيف 
التقرير أن أردوغان على دراية بذلك. وتحدد 
تتراوح  سيناريوهات  أربعة  راند  مؤسسة 
الغربي  التحالف  من  جزًء  تركيا  بقاء  بين 
تحالفاتها  وفك االرتباط على نطاق واسع مع 
السابقة، واالنتقال إلى روسيا والصين ولكنها 
أردوغان  خارطة  على  استفهام  عالمة  تترك 
للجمهورية  المئوية  عام   2023 عام  نحو 

التركية.
الحازمة  سياساته  أن  هو  الواضح  األمر 
األزمة  نحو  والموجهة  والخاطئة  والمغامرة 
السلبية  الطاقة  بدأت في مراكمة  أكبر،  بشكل 

تحت خطوط الصدع السياسية ألنقرة.
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

التنًاص.. كردّيًا 
)1(

املصطلحات  أهم  من  يعد  التناص 
رغم  احلديث  األدبي  العصر  في  النقدية 
منذ  شفاهية  أو  كتابية  كحالة  وجوده 
التآلف  حيث  األدب،  تدوين  تاريخ  بدايات 
عمليات  ممارسة  أكثر  أو  نصني  بني  ما 
أو  املعارضة  أو  االقتباس  أو  التضمني 
أو  صورتني  بني  ما  والتداخل  التراكب 
أن  كاتب  أي  يستطيع  ال  حيث  فكرتني، 
يستغنى عن هذه العملية التي تسعى 
اللغة  وباعتبار  جديد،  نص  بلورة  إلى 
املاضي  عن  تنقطع  ال  إنسانية  ظاهرة 
ومتضي نحو املستقبل فالتناص هو وليد 
والفكرية  الثقافية  اللغوية،  التراكمات 
مستوى  على  األدبية  التناصات  وخاصة 
الشعر أو الرواية، ورغم أن مفهوم التناص 
نقدية  كقاعدة  و  نظرياً،  ومالحظته 
جوليا  والكاتبة  الناقدة  أن  أال  جداً  قدمي 
كريسيفا عام 1966م، كانت السّباقة إلى 
طرح مصطلح التناص وآلياته وأشكاله 
سبقها  قد  وكان  وسماته،  ومظاهره 
الكاتب الروسي ميخائيل باختني بوضع 
نقدية  لفلسفة  األساسية  اللبنات 
جديدة لفهم فحوى النص األدبي برؤية 
ومنهجا  كتابية  ضرورة  وبات  مختلفة، 
وأداة ملتابعة حلول جزء من النص  نقدياً 
األساسية  فكرته  أو  مفرداته  بعض  أو 
التناصية  األشكال  ومن  آخر،  نص  في 
بعمومية  تصنيفها  املمكن  من  التي 
الالشعوري  الظاهري  التناص  هما: 
أو  صورة  ثمة  أن  الكاتب  يعلم  ال  حيث 
خياله  أو  قراءته  نتيجة  متداخلة  فكرة 
الظروف  نفس  عاشت  التي  ذهنيته  أو 
الوطنية  األناشيد  في  كما  والصراعات، 
التناص  وأما  الغزلية،  القصائد  أو 
لألخذ  يتجه  فهو  الشعوري  الظاهري 
من نص آخر فكرة أو مفردات بعينها عن 
اجلديد،  نصه  بنيان  ليدعم  وذلك  قصد 
ولذلك فهو ليس وليد الصدفة، وبالتالي 
فهو بأحد شقيه استمداد وتوالد ونتاج 
أمثال  من  سبقه  مما  من  تراكمي  جديد 
أخرى  آداب  وترجمات  وأساطير  وديانات 
اختلطت ومضت نحو إنتاج أو والدة نص 
إضافة  مع  بالطبيعة  شبيهة  جديد، 
تستطيع  ال  رمبا  إبداعية  وفرة  عناصر 
جتاوز النص األساس وليس األصلي فليس 
ثمة نص أساس باملطلق فكل الذي نراه 
هو تناص من تناص لتناص وهكذا، وهو 
نتيجة الترسبات واالحتكاكات الثقافية 
والفكرية واخللفية التراثية والفكرية في 

األدب

نص  بكر..  لنص  وجود  ال  آخر..  مبعنى 
)عذراوي(

وليس  هو،  نص  جديد..  لنص  وجود  ال 
سواه

لتناصات  تناصات  هي  الكتابات  فكل 
هي  التي  لألساطير  وصوالً  لتناصات 
بدورها تناصات للغات حكائية مستندة 
أساساً إلى تناصات اللغة احملكية بعد أن 
طويلة  عصور  عبر  وسردها  تشذيبها  مت 

من الشفاهية. 

كما ال جديد حتت الشمس فأنه ال جديد 
النصوص  كل  النصوص  مضمار  في 
عن  ناهيك  تتناسل،  و  وتتوالد  متوالدة 
الترجمة التي تعد بشكل من األشكال 
نقل  عبر  أخرى،  ثقافة  إلى  ثقافة  نقل 
النص كامالً من لغة إلى لغة ثانية، فإذا 
فهم  إلى  يصل  أن  الناقد  أو  القارئ  أراد 
تناصاته  يدرك  أن  عليه  للنص  عميق 
سبقته،  التي  النصوص  مع  وتداخالته 
من  فسيفساء  إلى  يتحول  فالنص 
إلى  ويتحول  صغيرة  ونصوص  مفردات 
أو أعمق كثافة وينتقل  نص أكثر سعة 
يكاد  جمعية  حالة  إلى  فردية  حالة  من 
بتوقيع  يأتي  وأن  جماعياً  نتاجاً  يكون 
شاعر أو روائي محدد، ورمبا جند مثل هذا 
واضحاً  التناصي  التفاعل  أو  التداخل 
في الفن التشكيلي أو املوسيقي أيضاً، 
تَتناصص  اللحنية  واجلمل  فاملقامات 

مولِّدة حلناً آخر.

ِقراءات أدبية

*آراس بيراني

وفي هذا العام شارك ما يناهز الـ900 دار نشر 
مشاركة، و255 ناشر عربي، ومشاركة الفتة من 
قبل كل من األردن سوريا فلسطين لبنان إفريقيا 
المغرب  موريتانيا  السودان،  العراق  ليبيا  اليمن 
دول  شاركت  كما  الكويت،  اإلمارات  العربّي 
إفريقية وأوروبية وأمريكية ليصل مجموعها إلى 
السنغال ضيف  كانت  فيما  دولة،  وثالثين  ثماني 
واختيار  والخمسين،  الحادية  للدورة  الشرف 
المفّكر والجغرافّي الراحل الدكتور جمال حمدان 

ليكون شخصّية عام المعرض.
جوانب  من  وبعض  المعرض  أهمية  وحول 
الكاتبة  مع  حوار  لنا  كان  ومشاركتها  فعالياته 
اللبنانية إخالص فرنسيس، التي شاركت بكتابين 
القصصية  مجموعتها  حول  ندوات  عدة  وعقدت 

المشاركة »على مرمى  قبلة«:
ـ معرض القاهرة من المعارض الكبرى والمهّمة، 
وله صداه الّثقافّي الممّيز. كيف ترين أهّمية هذا 

المعرض في هذا الوقت؟
القاهرة بدورته الحادية والخمسين  تمّيز معرض 
أو  المحلية  النشر  دور  من  سواء  شديد  بإقبال 
ِلّما  العام،  لهذا  بازدياد  كانت  التي  العالّمية 
اآلونة  هذه  في  كبيٍر  دوٍر  من  الكتاب  لمعرض 
دامية  صراعات  في  تتخّبط  المنطقة  إّن  حيث 
قد  النشر  دور  أّن  رأيته  وما  عويصة،  ومشاكل 
عقدت العزم وبأكثر إصرار على المشاركة نسبة 

ألهّمية الكتاب.
 يعتبر معرض الكتاب في القاهرة من أكبر وأهّم 
الجغرافّي  مصر  لموقع  المنطقة  في  المعارض 
البحر  وحوض  إفريقيا  شمال  يتوّسط  الذي 
المتوسط، وقد تمّيز هذا العام بإقبال شديد من فئة 
الشباب، وله دور كبير في نشر الثقافة وتوصيل 
رسالة معينة للمجتمع في المواضيع التي يقّدمها، 
أكبر  متناول  في  لتكون  المعرض  في  وتطرح 
شريحة من القّراء، من شباب المستقبل، وبأسعار 

تشجيعية.
الجوانب  من  والكثير  المفاهيم  من  الكثير   -

من  الرابع  اليوم  في  الشهباء-  روناهي/ 
مهرجان ميتان قّدمت فرقة »ساريا«  برعاية 
مسرحية  الجزيرة  إقليم  في  الذهبي  الهالل 
اإلقصائية  الذهنية  المرأة ضد  ُتعّبر عن نضال 
وتمّيزت  عقود،  مدى  على  والتعبير  للفكر 
مسرحية »المونو دراما« باألداء المميز للمثلة 

المسرحية »شفين«.

للكاتب  »أصرخ«  مسرحية  فكرة  دارت 
اإليطالي داريوفا، وإخراج ساريا غوالن، حول 
الدولة  ألفكار  المناهضة  الصحفّية  المرأة  حياة 
التي  ماينهوف«  و«أوليلكا  ألمانيا،  في  النازية 
يتم سجنها وتعذيبها وقتلها في السجن والترويج 
لم  أيضًا  أوليلكا  قتل  ولكن  انتحرت،  أنها  على 
أنها  ساريا  المخرجة  تقول  وهنا  نضالها،  ينهي 
المرأة  نضال  مع  المرأة  هذه  نضال  ربطت 
على مدى العقود الماضية في العالم وكردستان 

وربطها بنضال المرأة في روج آفا.

راع  الصِّ تجاه  األمريكّية  ياسة  السِّ أسُس  تغّيرت 
بوصوِل  دراماتيكّيا  الفلسطينّي-اإلسرائيلّي 
إعالنه  حتى  األبيض،  للبيت  ترامب  الّرئيس 
تفاصيل صفقَة القرن، ولم يعد الّنشاط االستيطانّي 
الشرعّي، ولم يرفض ضمَّ أجزاٍء  بغير  يوصُف 
يعود  ال  والتغيير  إلسرائيل،  الغربّية  الضفِة  من 
لتبدِل الرؤية السياسّية فقط، بل العتباراٍت دينّية 

أيضًا.
 

اسرتضاء األيفانجاليكيني األمريكيني

ُخّطة ترمب اعترفت بحقِّ إسرائيل بضمِّ أراض 
وطن  بين  الّتاريخيِّة  والروابِط  خصوصّية  لها 
وأراضي أجداد الشعِب اليهودّي وأشارِت الخطُة 
إلى روابِط الشعِب اليهودّي المقدِّسة بمدينِة القدس 
مة، وحّق التنقيب تحت الحرم  الموّحدة غير المقسِّ

اإلبراهيمّي.
للجانب  األمريكي  الدعم  اعتمد  طويلة  لعقود 
في  جيو-استراتيجية  أسس  على  اإلسرائيلي 
الباردة،  الحرب  فترة  خالل  خاصة  األساس، 
لكن مع وصول ترامب للحكم أصبح أساس دعم 

إسرائيل عائدًا لمبررات دينية توراتية وإنجيلية.
جماعات  هم  )األيفانجاليكان(  اإلنجيلّية  الطائفة 
بالتمسك  ُتعرف  البروتستانت  المحافظين  من 
المصدر  وتعتبره  المقدس  الكتاب  بنص  الحرفي 
لترامب  صّوتوا  ممن  وكثيٌر  لإليمان،  األساسّي 
بالعودِة لألراضي  لليهوِد  أّن وعد اإلله  يعتقدون 
وتأسيس  للمسيِح  الثِّانية  للعودة  سيمّهد  المقّدسة 
البيت  إلى  ترمب  وقد وصل  عام.  األلف  مملكة 
الناخبين  أصوات  بدعم   2016 عام  األبيض 
أصواتهم،  من   %81 على  حصل  إذ  اإلنجيليين 
الحالي،  نائبه  بنس  مايك  فريقه  إلى  ضّم  بعدما 
ومتشددين إنجيليين آخرين مثل وزير الخارجية 
وديفيد  كوشنر،  جاريد  وصهره  بومبيو  مايك 

فريمان السفير بإسرائيل، وسواهم.
ُمنذ  فلوريدا  بوالية  ميامي  مدينة  شهدت  وقد   
أجل  من  »إنجيليين  حركة  انطالق  ُأسبوعين 
مسيحّية  جماعات  من  تحالف  وهو  ترامب«، 
بروتستانتية يهدف إلى دعِم إعادِة انتخاِب ترامب. 
الجماعات  مع  اإلسرائيلي  الّتحالف  أّن  ويذكر 
المتحدة  الواليات  في  المتشددة  البروتستانتّية 
يعود إلى أيام رئيس الحكومة اإلسرائيلّي مناحيم 
-1977( اإلسرائيلّية  الحكومة  تولى  الذي  بيغن 

 .)1983
الخطة في توقيِت نشرها تبدو محاولة من إدارة 
باإلعالن  حصل  كما  واقٍع  أمٍر  لفرض  ترامب 
عن القدِس عاصمًة موّحدة إلسرائيل، إال أّنه من 
المؤكِد أّن هذا اإلعالن سيكون العنوان الرئيسّي 
وقد  االنتخابات،  لخوذ  نتنياهو  سيستثمره  الذي 
ز فرَصه بحسِم االنتخاباِت وتشكيِل الحكومِة  ُتعزُّ
مصيره  ربط  الذي  نتنياهو  أّن  إذ  مستقباًل، 
إسرائيل  ُيدِخُل  قد  بترامب،  السياسّي  ومستقبله 

معرض القاهرة للكتاب...االهتمام بثقافة 
الطفل وَذوي االحتياجات الخاصة

مسرحية »أصرخ« تجسيد ِلنضال المرأة األزلي

صفقٌة اقتصادّية وسياسّية بنهكٍة دينّيٍة

روناهي/ قامشلو ـ أكثر من نصف قرن مرَّ على انطالقة 
عام  كل  في  المعرض  زال  وما  للكتاب  القاهرة  معرض 
في  الفكر  ونِتاج  ثِمار  بأطيب  ويأتي  جديدة  ِحلة  يرتدي 
للكاتبة  وكان  هذا  اإلنسانية،  والعلوم  واألدب  الثقافة 

المتألقة »إخالص فرانسيس« أثر الفراشة في المعرض.

ترامب المقاوُل ورجُل االقتصاِد طرح خطًة لحلِّ النزاع اإلسرائيلّي-الفلسطينّي من بوابٍة االقتصاد والّشعار »الّسالم من أجل االزدهار«، بعدما فشلت كّل 
المفاوضات واالّتفاقات بصياغِة حلٍّ ناجزٍ، إذ يتمسك كّل طرٍف بمطالبه، فإسرائيُل تطالُب بضماِن األمِن واالعتراف بيهودّية الدولة وتطبيَع العالقاِت مع 
المحيط والقدس عاصمة أبدّية، فيما الفلسطينّي ُيطالب باستعادِة األراضي المحتلّة حتى ما قبل حرب الّنكسة 1967 وإقامة دولته المستقلة عليها 
وعاصمتها القدس وضمان عودِة لالجئين الفلسطينيين، ويأتي طرح ترمب للخطة في مرحلِة تجميِع الملفاِت لخوِض االنتخاباِت وتجاوزِ إجراءاِت العزِل 

مستثمراً بدهاء العامَل الدينّي.

الجوانب  هي  ما  الكتاب.  ِنتاجات  تتضّمنها 
والعناوين التي لفتت انتباهك بالمعرض؟

هناك  أّن  انتباهي  واسترعى  نظري،  لفت  ما 
الورقّي  الكتاب  جانب  إلى  وفّنية  ثقافية  نشاطات 
مشاركة  أيًضا  والمرئّي،  المسموع  والكتاب 
بالطفل  والمهتّمة  المختّصة  الدور  من  كبير  عدد 
وثقافته، وذوي االحتياجات الخاّصة، وهذا له أثر 
إيجابّي كبير على مستقبل المجتمع ونهضته بشكل 
عاّم، إضافة إلى الكتب المتداولة والمتعارف عليها 
من روايات وشعر وكتب دينّية وسياسّية، وقد كان 
من  فّنية  وندوات  لقاءات  المعرض  هامش  على 

مختلف البلدان المشاركة. 
- لِك مشاركة بكتابين في المعرض، ونال كتابَك 
نتعّرف  لو  الصدى اإلعالمي..  الكثير من  األخير 

على الكتاب الثاني »على مرمى قبلة«؟
حصيلة  قصصية  مجموعة  ُقبلة«،  مرمى  »على 
سفر في النفس اإلنسانية وفي األحداث التي تنتاب 
الحرة  الحياة  فرص  فيه  تتضاءل  الذي  عالمنا 
كتبت  الواقع.  أرض  من  واختبارات  الكريمة، 
فيها عن الحّب والموت والحياة، ومعاناة اإلنسان 
النفس،  مع  وحديًثا  عزلة  كان  بعضها  ووجعه.  
يجري  فيما  نظر  وإعادة  تأّمل  اآلخر  وبعضها 
حلي  في  وهناك   هنا  كتبتها  قصص  حولي.  من 
خاللها  من  أردت  دمعة،  دمعة  نقلتها  وترحالي، 
التي يعيشها اإلنسان  المعاناة  تسليط الضوء على 
بعيًدا عن الحّب، ورفض اآلخر وعلى خباياه حين 
بكّل  أعماقه  كاشًفا  ذاته،  يرى  المرآة  أمام  يقف 

صدق.
أنها مزيج من قضايا الوطن داخل دراما الشخصّيات 
المتعّددة، وهي قصص زاخرة بالمشاعر اإلنسانية 
بسالح  جميًعا  حّلها  يمكن  التي  الحياتّية  والقضايا 
الحّب،   سالح  هو  الزحام،  وسط  عّنا  غاب  قوّي 
بين  ما  صراع  وفكره  داخله  في  يدور  مّنا  فكّل 
بعض  في  باإلنسان  يؤّدي  ما  والواقع،  الموروث 
األحيان إلى أن يعيش ازدواجية، تؤّثر سلبًا على 

الشخص وعلى محيطه. 
لكن بالحّب الجليل النبيل، نكسر التقاليد واألعراف 
قوة.  من  أوتينا  ما  بكّل  الحياة  ونحتضن  البالية، 
القّوة  وهو  اإلنسانّية،  لوجع  شفاء  قوة  فالحّب 
الكامنة وراء كّل مداركنا ومشاعرنا، الحّب والدة، 

واالبتعاد عنه موت.
والحوارات  والّندوات  القراءات  من  الكثير   -

األدبّية دارت حول كتابك األخير.. ما مرّد ذلك؟
على  ُتقام  التي  والحوارات  األدبّية  الندوات  إّن 
ما  تقييم  في  كبرى  أهّمية  لها  المعرض  هامش 
ُينشر، وقد كان لي الّشرف أن ُتقام ندوة خاّصة في 
المعرض، ناقشت فيها الدكتورة واألديبة والناقدة 
مرمى  القصصّية »على  المجموعة  هويدا صالح 
ومن  المثقفين  من  كبير  حشٍد  بحضوِر  ُقبلة«، 
الشباب أيًضا، إضافة الى ندوات أخرى كانت على 
هامش المعرض في مختلف المناطق في القاهرة، 
القاهرة،  وأتليه  المسيحية،  الشبان  جمعية  منها 
حيث  المصرّي،  الّتراث  على  المحافظة  وجمعّية 
والصحفيين،  المثقفين  من  نخبة  المجموعة  ناقش 
وقد لفت نظري حضور فئة الّشباب في الندوات، 
مستقبل  أّن  يدّل على  ما  النقاش،  في  ومشاركتهم 
الكتاب يستعيد دوره بين فئة الشباب الذين هم نواة 

المستقبل. 
سوريا.-مناطق  شرق  وشمال  عاّمة  سوريا   -
واحتالل  جهة،  من  ثورة  تشهد  الذاتية-  اإلدارة 
مشاركات  من  هل  أخرى.  جهة  من  وعدوان 
يخّص  لما  الموازية  النشاطات  في  أو  بالكتب 

شمال شرق سوريا؟
لها  تتعّرض  التي  األزمات  وبرغم  المالحظ  من 
في  ملحوظ  بحضور  شاركت  أّنها  إال  سوريا 
المعرض مبينة أهّمية التبادل الثقافّي، خصوصًا أّن 
الناشر السورّي يعمل على ترسيخ القّيم الحضارّية 
والثقافّية من خالل مشاركته، بين مشاركة فردية 
ووكيل أصيل، وتعّد هذِه المشاركة األقوى واألكثر 
تأثيًرا في المعرض، سوريا جرحنا النازف، أتمّنى 

لها بكل قومّياتها وطوائفها الحياة الحّرة الكريمة.
أعماق  في  الممتّدة  جذورهم  فلهم  الكرد  أما 

من  الكثير  قدموا  وقد   ، والتاريخ  الحضارة 
التضحيات في سبيل رفع النير التاريخّي المزمن 
عنهم، »إنه شعب عظيم يستحّق أعظم حياة، على 

هذِه األرض ما يستحّق الحياة«؟
ـ إخالص فرنسيس تجوب رياض األدب والفكر.. 
بك  تسير  أين  وإلى  قراءاتك،  مجاالت  هي  ما 
بعد  سترسو  مرافئ  أّي  وفي  الكتابة،  مراكب 

كتابيِك الممّيزين؟
كلما  أطراف،  تحّده  ال  واسع  محيط  القراءة  إّن 
عت الثقافة الفكرية واألدبية.  تنّوعت القراءات توسِّ
الكاتب وخياله وروحه،  لفكر  الوقود  القراءة هي 
لذلك تراني فراشة أقطف من كّل بلد زهرة، اليوم 
في روسيا، وغًدا مصر، وبعد غد ال أعلم أين يحّط 
بي الترحال، وكما القراءة كذلك الكتابة أترك القلم 
أو  الشعر،  واحة  إلى  ممكن  يريد،  حيث  يقودني 
والكتابة  القراءة  أخرى.  قصصية  مجموعة  إلى 
من  الحلم  عالم  في  للتحليق  الكاتب  جناحا  هما 
خالل الواقع الذي نسعى إلى تغييره نحو األفضل 

واألجمل. 
- أّية أبواب على الكاتب والّشاعر أن يطرق ليصل 
القراءة،  عن  العزوف  شبه  ظّل  في  قّرائه  إلى 

والتكلفة الباهظة للّطبع والّنشر؟
واالتجار  الباهظة  التكلفة  في  النشر  مشكلة  إّن 
بالمادة، فبعض دور النشر تجارّية ال يهّمها نوعية 
مادّي،  مردود  من  إليهم  يعود  ما  بقدر  المنشور 
لهذا ترى معظم الكّتاب عزفوا عن النشر في تلك 

الدور، أو نشروا على نفقتهم الخاّصة.
 كي يصل الكاتب إلى ُقّرائه عليه أن يشّد انتباههم 
اليومّية،  حياتهم  تالمس  مواضيع  من  يكتب  بما 
ومشاكلهم الخاّصة بأسلوب شائق يجذبهم إليه، مع 

طرحه الحّل للمشكالت التي يعانون منها.

قدمها  التي  دراما«،  »المونو  وتخللت مسرحية 
ممثل مسرحي واحد إلى جانب تأثيرات اإلضاءة 
نضال  عن  تعّبر  سينمائية  فقرات  والصوت، 
مناطق  في  المرأة  فعاليات  بين  والربط  المرأة 

مختلفة من العالم معًا.
إعجابها  غوالن  ساريا  المخرجة  وأبدت 
ميتان  ولمهرجان  للمسرحية  المميز  بالحضور 
وقالت:  المنصرمة،  األربع  األيام  مدى  على 
الثقافة والفن  »شعب عفرين يتميز بترابطه مع 
ودليل ذلك اإلقبال الكبير لألهالي على المهرجان 
والحضور اليومي رغم األجواء الجوية الباردة 

والمطر«.
فيها  تشارك  الذي  بالمهرجان  ساريا  وأشادت 
هذا  في  »المهرجان  وقالت:  األولى،  للمرة 
الوقت وفي ظل ظروف النزوح والتهجير يدل 
والنضال  بأرضه  الشعب  ترابط هذا  على مدى 
باالحترام  ننحني  ونحن  الكريمة  العودة  ألجل 

واإلجالل لنضال هذا الشعب«.
والممثلة الشابة شفين خليل، التي بات لها ثالث 
سنوات في التمثيل المسرحي ضمن فرقة ساريا 
دهشتها  األخرى  هي  أبدت  المسرحي،  للفن 

حاورها/ عبدالرحمن محمد

تقرير/ صالح إيبو

تحقيق/ رامان آزاد

بحرٍج دبلوماسّي فيما لو لم يكسٍب االنتخابات تمثُل 
مناورًة  سياسّية  ترامب  األمريكّي  الرئيِس  خطُة 
اإلسرائيلّية  الحكومِة  لرئيِس  نجاٍة  طوُق  وهي 
الفساِد،  بملفاِت  تهمًا  يواجه  الذي  نتنياهو  بنيامين 
وجاءت لتعزيِز فرِص نتنياهو للفوِز على رئيِس 
تحالف »أزرق-أبيض«، بيني غانتس المعارض، 
انتخاباِت  حسم  عقب  مستقبلّية  حكومٍة  وتشكيل 

الكنيست التي ستجري في 2/3/2020
تكتسب الخطُة في هذه المرحلة توصيفًا شخصّيا 
إذ  انتخابّية،  استحقاقات  قبل  ترميم  عملية  لتكوَن 
بالكونغرس  لعزله  جادًة  إجراءاٍت  ترامب  ُيواجُه 
األمريكّي، فيما ُتوّجه تهُم الفساد لنتنياهو، ولذلك 
الصراِع  إنهاِء  إلى  تمامًا  الخطة  على  يعّول  ال 
بالشرق  السالم  وإحالل  الفلسطينّي  اإلسرائيلّي 
األوسط، وتمكين حكومة نتنياهو من ضمِّ أجزاء 
اإلسرائيلّية  السيادة  وفرِض  الغربّية  الضفة  من 
على المستوطنات دون انتقادات قوية من المجتمع 
يتعلُق  ال  الحقيقّي  االختبار  فإّن  ولذلك  الدولّي. 
إذ  وتطبيقها  بنتائجها  بل  الخطة،  طرح  بمجرد 
تبدأ بصرف األنظار عن محاكمة نتنياهو، وتضع 
 ، المحكِّ التشريعيِّة األمريكّية على  الهيئاِت  أعلى 
لواليٍة  ترمب  انتخاب  إعادة  إلى  أدت  إذا  فيما 

جديدٍة، ومن تدخل الخطة إطار االختبار الفعلّي.

الفلسطينيون واملسؤولّية التاريخّية

قضية  أو  مسلحًا  صراعًا  أنَّ  المعهود  من  ليس 
من طرٍف  قراٍر  أو  إعالٍن  عبر  حلها  تمَّ  حقوقّية 
النزاع  طرف  وجوُد  الضرورّي  من  بل  واحٍد، 
بالتعهد  على صيغٍة  تنطوي  إلى صيغٍة  للتوّصل 
بااللتزام من الطرفين، ولذلك فالجانب اإلسرائيلّي 
اإلقرار  اإلعالن حتى على مستوى  برمزّية  يقرُّ 
ترجيح  مع  اليهودّية  وهويتها  اإلسرائيلّية  بالدولة 
موافقته.   وعد  الفلسطينّي  الغياب  مع  تطبيقها  عد 
ثالث  تحضيرها  استغرق  التي  الخطة  أّن  ويبدو 
فخرجت  التعهِد،  شرائط  كلَّ  تستكمل  لم  سنواٍت 
الزمن  أّن  كما  السمها،  مطابقة  الصفقِة  بصيغِة 
أضحى عبئًا عليها، ثالث سنوات وسبق اإلعالُن 
في  يعتقد  من  وهناك  مؤخرًا،  تسريباٌت  عنها 
الجانِب اإلسرائيلّي أنَّ هذا اإلعالن رمزّي حتى 
الدولة،  ويهودّية  الصهيونّية  النظر  وجهة  من 
على  الصفقة  لتطبيِق  مكاَن  ال  أّنه  ويرّجحون 
ذلك  الفلسطينيِّة.  الموافقِة  دون  الواقع  أرض 
وسيكون  إسرائيل،  تطلعاِت  مع  انسجمت  ألّنها 
ترامب  إدارِة  من  به  تحظى  الذي  المطلُق  الدعُم 
المالَذ مقابل أّي انتقاداٍت دولّية، وسيضغُط البيُت 
الخطِة  لتنفيِذ  األبيُض على دوٍل عربّية وخليجّية 

بمعزل عن الموقِف الفلسطينّي.
من أهم المسائل التي تطرحها الخطة، أّنها ترسُم 
الوجود  تحّول  فيما  إلسرائيل،  حدودًا  مرة  ألول 
ولهذا  متناثرة،  جزر  أرخبيل  إلى  الفلسطينّي 
المستوطنات  لواقِع  شرعنًة  الخطِة  اعتباُر  يمكُن 
وإسقاط  الغربّية  الضفة  في  القائمة  اإلسرائيلّية 
إسرائيل  تضمن  أي  عنها،  االحتالِل  توصيِف 
ضمَّ المستوطنات في الضفة الغربّية دون إلزامها 
الخطِة  تطبيِق  نجاِح  إمكانّية  ُيستبعُد  وإذ  بمقابل، 
لوحده،  األمريكِي  الدعِم  عبر  الواقِع  أرِض  على 
فإّنه من المتوقُع أن يضمَن التطبيُق الجزئّي، إلى 

وجوَدها  ويثّبت  إسرائيل  مصالَح  كبيرٍة  درجٍة 
بالضفة الغربّية والغور.

السلطِة  يحفُّز  بشكٍل  ِصيغت  الخطُة  أّن  ُيعتقُد 
ترامب  أنَّ خطَة  لرفٍض سريٍع، علمًا  الفلسطينّية 
الفلسطينّي  للشعِب  التاريخيِّة  الحقوِق  تعاملت مع 
على  المفروضة  والحقائق  الوقائع  خالل  من 
عام  الغربّية  الضفة  احتالل  منذ  الواقع  أرِض 
1967. وُيستبعد القبول الفلسطينّي لجهة االنقسام 
الفلسطينّي  الضعف  وحالة  الخالفات  واستحكام 
المتأصلة، تتجاوز عجز الحكومة الحالية التي ال 
تملُك جرأَة مصارحِة الشعِب الفلسطينّي وإلزامه 
المسؤولّية  نظرية  وفقًا  مؤلمة  تنازالٍت  بتقديم 
فالرفض  وبالتالي  القضية،  إزاء  التاريخّية 
الفلسطينّي لن يتأثر مبدئّيا بحجِم المساهمِة العربّية 
في تحضيراتها عبر منصة البحرين االقتصادّية، 
ال على العكس تمامًا، فمن المتوقِع توظيُف الرفِض 
الفلسطينّي  الجانِب  وإظهار  إسرائيل،  لصالِح 

رافضًا لمساعي السالم وتقويض جهوده.

خطة اقتصاديّة من املنح

صفقة القرن هي أكثر المبادرات المثيرة للجدل، 
للصراع  جذرّية  حلول  إيجاد  شعار  تبنت  فقد 
المبادرات  كّل  وتجاوِز  الفلسطينّي  اإلسرائيلّي 
المتعثرة التي قّدمتها اإلدارات األمريكّية المتعاقبة 
بوضع  وتختلف  عقود.  طيلة  الدولّي  والمجتمع 
االعتبار االقتصادّي أساسًا، لتكون مدخاًل للتسوية 
المانحة  الدول  تسهم  صندوٍق  بإنشاء  السياسّية 
والمستثمرون بنحو 50 مليار دوالر، يذهب 28 
مليار دوالر للفلسطينيين )الضفة الغربية وغزة(، 
لمصر  مليارات  و9  لألردن  دوالر  مليار  و7.5 
أن  األبيض  البيت  ويأمل  للبنان،  مليارات  و6 
ووضع  المانحين.  أكبر  بين  الخليج  دول  تكون 
جدوٌل زمنيًا لها ألربع سنوات، والالفت أّن الخطة 
تشتمُل على اقتراحاٍت غير مسبوقة، ليكوَن البحُث 
في شرعيتها من عدمها موضَع جدٍل، بِل التوافُق 
إنهم رّجحوا  ويقوُل صانعوها  فيها،  األساُس  هو 

واقعّية الحلِّ على قانونّيته.  
وعّراب  األمريكّي  الرئيس  كوشنر صهر  جاريد 
واقَع االحتالِل اإلسرائيلّي  تجاهل عمدًا  الصفقة، 
اإلسرائيلّية  القواِت  بين  الدامّية  والصداماِت 
اآلمال  وكذلك  بغزة،  الفلسطينّية  والفصائل 
مجتمٍع  على  ورّكز  دولة،  ببناء  الفلسطينّية 
قبوله  بحال  اقتصادّي  بدعٍم  يحظى  فلسطينّي 
مقدمًة  االقتصادّي  الحلَّ  جعَل  أّنه  أي  الخطة، 
لحل سياسّي لقضيٍة وجودّية مستعصيٍة، ولذلك لم 
يخُل العرُض من طابِع المزايدِة والمناقصِة، فيما 
كان النظر إلى الحقوق الفلسطينّية بمنطق الواقع 
الصفقاِت  تثبيُت  يتّم  كما  تمامًا  وتثبيته،  الراهن 
باألسعاِر الحالية لتداوِل العمالِت، وتمُّ تجاهُل البعد 
التاريخّي الفلسطينّي والذي يتصدره حّق العودة، 
ما  أو  للسالم  العربّية  المبادرة  الظهر  وإدارة 
ُيعرف بمبادرة الملك عبداهلل، التي تضمنها البيان 
 2002/3/28 ببيروت،  العربّية  للقمة  الختامّي 
دولّيا  بها  معترف  فلسطينّية  دولة  إلنشاء  ودعا 
حِق  وضماِن   1967 حزيران   4 حدود  حتى 
عودِة الالجئين واالنسحاَب اإلسرائيلّي من هضبة 

الّجوالن، مقابل تطبيع العالقاِت مع إسرائيِل.

أهم بنود خطة الّسالم يف 

الرّشق األوسط

هي خطة سالٍم لحلِّ النزاِع اإلسرائيلّي الفلسطينّي، 
ترامب،  دونالد  الُمّتحدة  الواليات  رئيس  أعدها 
لدعم  عالمّي  استثماٍر  صندوِق  إنشاَء  وتشمُل 
اقتصادات الفلسطينيين والّدول العربية المجاورة، 
وتّم طرحها في مؤتمر البحرين االقتصادّي الذي 
دوٍل  بمشاركة   2019/6/26-25 يومي  انعقد 
التمثيل  غاب  فيما  واإلمارات  كالسعودية  عربّية 
الفلسطينّي واإلسرائيلّي. وقد بدأ التخطيط للخطة 

عام 2017 على أن يتم عرضها رسمّيا بعد عام، 
وتمَّ تأجيلها لعدم إكمالها، وقد أشارت التسريبات 
التحضير زيارات  نقاطها. وتطلب  كثيٍر من  إلى 

لعدد من الدول العربّية. 
من  انتقالّية  مرحلة  على  القرن  صفقة  ونّصت 
تدفُع  سياسّية  لمتغيرات  انتظارًا  أعوام،  أربعة 
وإعالن  بالخطِة،  للقبول  الفلسطينّية  السلطة 
الغربّية  الضفة  من   %30 على  إسرائيل  سيطرِة 
ضمن المناطق عّرفها اتفاق أوسلو 1993/9/13 
االعتراف  الفلسطينيين  على  وأّن  »ج«.  باسم 
تحت  القدِس  ووحدِة  اليهود«.  »دولَة  بإسرائيل 
الفلسطينيين  عاصمة  وأما  اإلسرائيلّية،  السيادة 
ديس« شرق  »أبو  بل  الشرقّية  القدس  تكوَن  فلن 
الحرِم  على  الهاشمّي  اإلشراِف  بقاِء  مع  القدس. 
الشريف، واإلشراِف على الشعائر اإلسالمّية في 
المسجد األقصى فوق سطح األرض، واستمراِر 
سيطرة الحكومة اإلسرائيلية على أنشطة التنقيب 
الشريف،  الحرم  تحت سطح  اليهودّية  والعبادات 
وضمان وصول أبناء جميع الديانات إلى المواقِع 

المقّدسة لهم.
فلسطينية  دولة  قيام  أيضًا  الرؤية  هذه  وتأمل 
عبر  فلسطين  دولة  داخل  التنقل  من سهولة  تزيد 
وأنفاقًا،  وطرقًا  جسورًا  تشمل  حديثة  تحتّية  بنية 
وتوّفر فوائٌد حتى خارج حدود الدولة الفلسطينّية، 
لدولِة  سيسمُح  فلسطينّي،  ميناٍء  تشييد  حين  وإلى 
وأشدود  حيفا  ميناءي  مرافق  باستخدام  فلسطين 
حدوٍد  على  إسرائيل  وتحصُل  اإلسرائيليين. 
مؤمنٍة ومعترٍف بها، ولن تخلي أيَّ مستوطنات، 
وستكوُن غالبيُّة المستوطناِت في أراٍض إسرائيلّية 
متجاورة. وُتضمُّ جميُع مستوطنات الضفِة الغربيِّة 
وهي أكثر من 100 مستوطنة لمنع عودة الالجئين 

الفلسطينيين إلى أراضي فلسطين المحتلة
وفق الخريطة »المفاهيمّية« األمريكّية ُيقترح أنَّ 
الغربية  بالضفة  اإلسرائيليين  من   %97 حوالي 
سُيدمجون بأراٍض إسرائيلّية متجاورة، وبالمقابل 
الغربّية  بالضفة  الفلسطينيين  من   %97 حوالي 
وستوفُّر  متجاورة.  فلسطينّية  بأراض  سيدمجون 
تقارُب  أراضي  فلسطين  لدولِة  األراضي  مبادلُة 

مساحة الضفة الغربّية وقطاع غزة قبل 1967.
إسرائيل،  سيادة  تحت  األردن  غوُر  سيكوُن 
المائّية  الموارِد  على  السيطرة  من  تمكينها  ويتم 
الحكومة  مع  التفاوُض  وعليها  والمعدنّية، 
عمِل  باستمراِر  يسمُح  اتفاٍق  حول  الفلسطينّية 
والخاضعة  المملوكة  الزراعّية  الشركاِت 
وسيتغّير  تمييٍز،  ودون  باستمراٍر  للفلسطينيين 
مساُر الجداِر األمنّي متوافقًا مع الحدوِد الجديدِة، 

وُتبنى معابٌر حدودّية حديثٌة وفّعالة.
حماس مدعوٌة لنزِع سالحها، ونزِع سالح قطاع 
سكان  على  تحسيناٌت  تدخَل  ولن  بالكامل،  غزة 
إسرائيل،  مع  الناِر  إطالق  وقِف  بعد  إال  غزة 
الدولّي  للمجتمِع  وُيسمح  للحكِم  هيكلٍة  ووجود 
في  تدمَر  لن  استثمارات  في  جديدٍة  أمواٍل  بتقديِم 
إسرائيل  وستحتفظ  بالمستقبل،  متوقعٍة  نزاعاٍت 
أساسّية  تعد  التي  اإلقليمّية،  المياه  على  بسيادتها 

ألمنها وتوفُّر االستقراَر للمنطقِة.
وأما العقدُة الكأداُء المتصلُة بحق عودة الالجئين، 
فالخطُة تقوُل بوضوٍح »يجب حلُّ مشكلِة الالجئين 
وُطرحت  إسرائيل«.  دولة  خارج  الفلسطينيين 
ثالثة حلول لالجئين الفلسطينيين الذين يبحثون عن 
مكان إقامة دائم، إما االستيعاُب بدولِة فلسطين، أو 
بموافقة  حاليًا  المضيفة  بالبلدان  المحلّي  االندماج 
خمسة  قبول  على  بالموافقِة  وأخيرًا  البلدان،  تلك 
 50( سنوات  عشر  حتى  عام،  كلَّ  الجٍئ  آالف 
ألف مجموع الالجئين(، في دول منظمِة التعاوِن 
بإعادة  المشاركة  على  ستوافق  التي  اإلسالمّي 
توطين الالجئ الفلسطينّي )األمر خاضع لموافقة 

تلك البلدان(.
مساحة  من  الفلسطينّي عن %12  التنازل  بمقابل 
تنازَل مصر عن  الخطُة  تتضمن  الغربّية  الضفة 
الدولِة  لصالِح  سيناء  أراضي  من  كم2   770
المتوسط  ساحل  على  تمتد  المقترحة  الفلسطينّية 
لتوسيع  العريش  مدينة  حدود  حتى  رفح  من 
إسرائيل  تنازل  مقابل  بحرّية.  وإنشاءات  الميناء 
)وادي  النقب  غرب  لمصر  موازية  مساحة  عن 

فيران(.

رفض وترحيب وتَحفُّظ حول الخطة

رفٍض  بين  الخطِة  من  المواقُف  تباينِت  وإذ 
أبدى  فقد  أوروبّي،  وترحيٍب  وإيرانّي  تركّي 
التام  رفضه  عّباس  محمود  الفلسطينّي  الرئيس 
ليست  حقوقنا  وكلُّ  للبيع،  ليست  »القدُس  قائاًل: 
تمر،  لن  المؤامرة  وصفقة  والمساومة.  للبيع 
ذهبت  كما  التاريخ  مزابل  إلى  شعبنا  وسيذهبها 
قضيتنا  على  والتآمر  التصفية  مشاريع  كّل 
العادلة«، وأضاف: »إّن االستراتيجية الفلسطينّية 
االحتالل  »إلنهاء  الكفاح  استمرار  على  ترتكز 
وعاصمتها  الدولة  استقالل  وتجسيد  اإلسرائيلي 
القدس الشرقية«، وأشار إلى االستعداِد للتفاوض 
وشّدد  كمرجعّية،  الدولّية،  الشرعّية  أساس  على 
على التمسك بالثوابت الوطنّية التي صدرت عن 
وتابع:  عام 1988،  الفلسطيني  الوطنّي  المجلس 
»لن نتنازَل عن واحٍد منها«. وقال رئيس مجلس 
ترامب  خطة  الطراونة  عاطف  األردني  النواب 
الفلسطينية  للقضية  أسود  ويوم  »مشؤومة،  بأنه 

يذكرنا بوعد بلفور«.
اإلسرائيليين  ودعت  تحفظها  موسكو  وأبدت 
والفلسطينيين للشروع بمفاوضات مباشرة إليجاد 
وزير  نائب  وقال  للطرفين«،  مقبولة  »تسوية 
الخارجية الروسّي ميخائيل بوغدانوف »ال نعرف 
ما إذا كان المقترح األمريكّي مقبواًل للطرفين أم 
ال. علينا أن ننتظر ردود فعل األطراف المعنية«. 
لألمم  العام  األمين  باسم  المتحدُث  تعهد  أممّيا 
للتوصِل  المتحدة بمساعدِة إسرائيل والفلسطينيين 
والقانون  الدولّية  المنظمِة  قراراِت  وفق  لسالٍم 

الدولّي واالتفاقات الثنائّية.

وقالت:  المهرجان،  على  الجماهيري  باإلقبال 
»في عروضنا السابقة بإقليم الجزيرة لم نالحظ 
هذا اإلقبال على الفن المسرحي، لكن هنا األمر 
مختلف وهو محط احترام، ويجب علينا أن ندعم 
هذا الشعب ونقدس روحه هذه وارتباطه بثقافته 

وفنه«.

وتمنت شفين النجاح للفرق المسرحية الناشئة في 
الشهباء على اعتبارها تجربة فريدة من نوعها، 
وتقديم  الخروج  الشابة  المسرحية  الفرق  وقدرة 
أعمااًل وصفتها بالجيدة ضمن هذا المهرجان في 

هذه الظروف.

ساريا غوالنشفني خليل
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

 أطّباء في
زمن الحرب

وخزة قلم

حسن باران

 إرشادات زراعّية

 »َصدأ القمح« أعراضه

وُطرق ُمكافحته

لإلصابة  الشتوية  احملاصيل  تتعرّض 
التي  والفطريات  األمراض  من  بالعديد 
وسالمته،  احملصول  جودة  على  تؤثر 
وسوف نركز على أهم التوصيات الفنية 

وطرق عالج األمراض ومقاومتها.

دأ األصفر: إّن مرض الصدأ  ـ مرض الصَّ
تصيب  التي  األمراض  من  األصفر 
أصناف  وبعض  القمح  محصول 
احملصول  جودة  على  ويؤثر  الشعير، 
وسالمته إذا لم يتم مقاومته والتعامل 
الفوري معه، وتظهر أعراضه عند إصابة 
الفطر واألوراق والسنابل بدرجة أقل في 
األوراق، ومن املمكن أن يصيب »عصافات 

احلبوب« في احلاالت الوبائية.

بقعاً  الفطر  ينتج  األوراق:  صدأ  ـ 
مسحوقية تسمى بثرات مرتفعة قليالً 
اليد  في  أثاراً  تترك  الورقة  سطح  عن 
مسحوق  شكل  على  مالمستها  عند 
هنا  ومن  احلديد،  صدأ  يشبه  فاحت  بني 
الشكل  دائرية  البثرات  التسمية.  أتت 
مهما  بعضها  مع  تلتحم  ال  ومبعثرة 

تقاربت.

بثرات  الفطر  ينتج  الساق:  صدأ  ـ 
سطح  عن  قليالً  مرتفعة  مسحوقية 
الورقة، عند مالمستها تترك أثراً في اليد 
على شكل مسحوق بني داكن. البثرات 

مبعثرة ليس لها شكل منتظم.

ـ الصدأ األصفر )اخملطط(: ينتج الفطر 
عن  قليالً  مرتفعة  مسحوقية  بثرات 
عند  اليد  في  أثراً  تترك  الورقة  سطح 
مالمستها على شكل مسحوق أصفر. 
وذات  متالصقة  غير  مبعثرة  البثرات 
منتظم  توزيع  لها  دائري،  شبه  شكل 
هيئة  على  دقيق  تنظيم  في  ومرتبة 
خطوط طولية مع محور الورقة؛ ولذلك 

يسمى هذا النوع بالصدأ اخملطط.

على  يظهر  املرض  إّن  اإلصابة:  أعراض 
صغيرة  مسحوقية  بثرات  شكل 
ومستديرة الشكل، صفراء اللون مرتبة 
محور  مع  ومتوازية  طولية  خطوط  في 
أثر  تترك  باليد  مسحها  وعند  الورقة، 
أصفر عليها. »البثرات اليوريدية« تظهر 
تتحول  ثم  السنابل؛  في  القنابع  داخل 
املوسم،  أواخر  في  تيليتية  بثرات  إلى 
وهي ذات لون بني مسود ومغطاة ببشرة 

العائل.

حيث أّن اإلصابة حتدث عن طريق »األبواغ 
من  الرياح  حتملها  التي  اليوريدية« 
مناطق بعيدة عن طريق الهواء، كما أنه 
نسبياً  املنخفضة  احلرارة  درجات  ياُلئم 
اجلّويّة  والرّطوبة  1٥م٥   -  10 الـ  من 
البيئية  الّظروف  توفر  وعند  العالية، 
املُثلى ينتشر املرض بصورة وبائية ويزيد 
واإلفراط  النباتية  الكثافة  حدتها  من 

بالّتسميد اآلزوتي والرّي.

مكافحة املرض: ملكافحة أَمراض الّصدأ 
الّطرق  من  أكثر  أو  واحدة  اتّباع  ميكن 

التاّلية:

ـ زِراعة أصناف لها درجة مقاومة تتميز 
بالثّبات لفترة طويلة حتت ظروف احلقل.

ى به. ـ الزراعة في املوعد املُوصَّ

ـ زراعة األصناف املُعَتمدة حسب األماكن 
اجلُّغرافية )السياسة الّصنفية(.

املوّصى  الزّراعية  باملعامالت  الّتقيد  ـ 
بها.

ـ استخدام بذار من مصادر موثوقة.

ـ استخدام املبيدات اآلمنة واملوصى بها 
من قبل دوائر اإلرشاد الزراعي؛ وذلك في 
من  احلد  بهدف  فقط؛  الوبائية  احلاالت 
لتقليل مستوى  اإلصابة  وتطّور  انتشار 

الفاقد إلى أقل مستوى ممكن.

وعند حدوث اإلصابة في الّظروف اجلّوية 
ودرجات حرارة  اخملتلفة من رطوبة جوية 
باملبيدات  الرّش  يجب  فإنّه  مالئمة؛ 
ستروبي،  »بايفيدان،  مثل:  املُتخصصة 

فلنت، كوليس، سكور، وامستار«.

من عبِق األرض

رضوان أمحد

صاحبتها  التي  المرور  حركة  في  الزيادة  إن 
المحصلة  هي  األفراد  على  مختلفة  مشكالت 
والتوسع  المتزايد  السكاني  للنمو  النهائية 
سوء  نتيجة  وكذلك  والتجاري,  الصناعي 
في  كثافتهم  وتباين  للسكان  الجغرافي  التوزع 
ارتفاع  ذلك  جانب  إلى  المختلفة،  المناطق 
التي  الحضرية  المناطق  إلى  الهجرة  معدالت 
إلى  إضافًة  المدينة,  أعباء  زيادة  إلى  أدت 
تعود  والتي  للمدن  العمراني  التخطيط  سوء 
ما  خاصًة  سابقة،  وظروف  ماٍض  تاريٍخ  إلى 
تعلق منها بالتخطيط والتنظيم القديم للمدن, في 
حين إن بعضها يكون نتيجة عوامل وظروف 
وإغفال  الحالي,  بالتنظيم  متعلقة  حاضرة 

الجهات المعنية.    

أزمة املرور بقامشلو إىل أين؟

تعاني  التي  المدن  إحدى  قامشلو  مدينة  وألن 
كان  ما،  حد  إلى  كثيفة  مرور  أزمة  من  اليوم 
العام  اإلداري  مع  لقاًء  روناهي  لصحيفتنا 
عبد  قامشلو  مدينة  في  جودي  منطقة  لكراج 
الكراج  الملك عثمان، والذي يدير شؤون هذا 
منذ سبعة أعوام, حيث صّرح لنا عن أوضاع 
»الوضع  قائاًل:  عام  بشكل  والمرور  الكراج 
أكثر من  السابق  للكراج كان جيدًا في  األمني 
اآلن بكثير,  حيث أنه في الوقت الحالي ليس 
هناك جهة معنية مساعدة ومعاونة لشؤون هذا 
الكراج, فالكثير من السيارات الغير تابعة لهذه 
بعد  هنا  إلى  الخاصة  سياراتهم  ينقلون  الجهة 
قامشلو  مدينة  في  الترافيك  قبل  من  التصريح 
قدمنا  فقد  السوق,  في  السيارات  ركود  بمنع 
مشكلة  جانب  إلى  المشكلة  هذه  لحل  تقريرًا 
وغيرها,  كالنظافة  الكراج  داخل  التنظيم 
وطالبنا بتعيين عنصر أمني للحفاظ على أمن 
وسالمة السائقين والمواطنين من هذه السيارات 
تابعة  والغير  لنا  بالنسبة  والمجهولة  الخاصة 
للكراج, إلى بلدية قامشلو الشرقية، وآخر لنقابة 

الرئيسة  أوضحت  لكي-  كركي  روناهي/ 
المشتركة للجنة الكادحين في كركي لكي على 
للعمال ومساعدتهم في  العون  يد  لمد  سعيهم 
تخطي العقبات، إن كانت في العمل أو لتأمين 
يعملون  بأنهم  وأكدت  كما  لهم،  العمل  فرص 
على الحفاظ على حقوقهم وتسيير أمورهم من 

كافة النواحي.

الفكرة األساسية في تشكيل النقابات هي تأمين 
العمل  العمال ورب  بين  االجتماعي  التفاوض 
حقوق  العمل،  ظروف  األجور،  مسائل  حول 
أي  بالعمال،  متصلة  أخرى  وقضايا  العمال، 
العمال تتمحور حول الوصول  نقابة  أن مهمة 
العمل  ورب  العامل  بين  مناسبة  صيغة  إلى 
حق  يهضم  أن  دون  من  الطرفين  يرضي  بما 
العامل، أو تعرضه لألذى من قبلهم نتيجة هذه 
أمرًا  أصبح  قد  ذكرناه  ما  جميع  المطالبات، 
خاصة  لجان  تأسيس  منذ  آفا  روج  في  واقعًا 
لهم  وتقدم  العاملة  الطبقة  بقضايا  تهتم  بالعمال 

االستغالل  على  القضاء  سبيل  في  العون  يد 
ومحو فكرة الرأسمالية التي تأسست من أجلها 
العالم،  حول  الكادحة  والطبقة  العمال  نقابات 
في هذا اإلطار كان لصحيفتنا لقاًء مع الرئيسة 
لكي  كركي  في  الكادحين  للجنة  المشتركة 

لتوضح لنا آلية عمل اللجنة.

تنظيم العامل 
وتعريفهم بحقوقهم..

المدافعة عن حق  اللجنة  أبرز سمات هذه  من 
العمل  على  الحصول  في  ومساعدته  العامل 
كان  إن  عمله،  رأس  على  وهو  ومتابعته 
العمل يخص اإلنتاج أو الصناعة وغيرها من 
األعمال، فهذا من أبسط حقوقه بل ومن أبرز 
العاملة،  الطبقة  لحماية  بنودنا  عليه  نصت  ما 
هذا ما قالته الرئيسة المشتركة للجنة الكادحين 

في كركي لكي مريم إبراهيم.
الكادحين  لجنة  تأسيس  »منذ  مريم:  وأضافت 
في  للعامل  وإنصافنا  لكي  كركي  ناحية  في 
مختلف النواحي لم نلَق إال االستحسان هذا ألننا 

نرى بأننا قدمنا لهم ما يحتاجون، وما يؤمنهم 
تنظيم  هو  عملنا  فطبيعة  حقوقهم،  ويضمن 
العمال من جميع الشرائح من فالحين وعمال 
الذين  والعمال  البلديات،  عمال  موسميين، 
يختصون بالصناعة واإلنتاج، ومنحهم بطاقات 
عن  يزيد  ما  البطاقات  عدد  بلغ  حيث  نقابية، 
ألف بطاقة نقابية، باإلضافة إلى دفاتر الصحة، 
فقد منحنا قرابة 400 دفتر صحة تشمل ثالثة 
أرباع العمال من كافة الشرائح، باإلضافة إلى 
أماكن  إلى  وباستمرار  دورية  بجوالت  قيامنا 
عملهم وتعريفهم بالنقابة وحثهم لالنتساب إلى 
النقابة للحفاظ على حقوقهم، كما وإنه من ضمن 
عملنا تنظيم العمال وتدريبهم وعقد اجتماعات 

ضمن النقابة وخارجها«.

حل الخالفات بني العامل واإلدارة

ونوهت مريم بأنه بالنسبة لتدريب العمال فهو 
األفضل  وتقديم  الواجب  أداء  حول  يتمحور 
وتعريفهم بحقوقهم، كما وإننا نتواصل مع عدة 
منهم،  للعاطلين  العمل  فرص  لتأمين  جهات 

ونسعى لحل وفض الخالفات هنا داخل النقابة 
التي تظهر بين العامل واإلدارة.

واختتمت الرئيسة المشتركة للجنة الكادحين في 
الحقيقة  »في  قائلًة:  إبراهيم  مريم  لكي  كركي 
فيها  نهتم  محلية  بأنها  الكادحين  لجنة  تتسم 
بالمطالبة والدفاع عن حقوق العمال في أقسام 
تفقدنا  المحلية  السمة  وهذه  معينة،  صناعية 
الطبقة  تخص  مطالب  نطرح  أن  على  القدرة 
العاملة بشكل أوسع، وهي الضمان االجتماعي 
العمل،  عن  توقفه  حين  العامل  حق  تأمين  أو 
ولكن ومنذ تأسيس لجنة الكادحين ونحن نسعى 
الخطوات  هذه  أن  كما  الحقوق،  هذه  لتأمين 

سوف ُتنفذ في المستقبل القريب«.

 أزمة المرور بقامشلو تتفاقم فما هي الحلول؟؟؟

لجنة الكادحين في كركي لكي: حماية حقوق العمال من أهم مساعينا

روناهي/ قامشلو- يرتبط المرور ارتباطًا وثيقًا بموضوع التنمية, فحركة االنتقال من 
مكان آلخر سواًء للفرد أو للمواد لها أهميتها في تحقيق مطالب التطور االقتصادي 
المجتمعات، وتشمل هذه  أغلب  منها  تعاني  عالمية  واالجتماعي, وهي مشكلة 
المشكلة مدينة قامشلو أيضًا, التي شهدت أزمة سير  خانقة، وخاصًة في اآلونة 
األخيرة دون ظهور بوادر وُسبل لحلول جذرية وملموسة من ِقبل الجهات المعنية 

والمختصة. 

السائقين في مدينتي الحسكة وقامشلو, لكن إلى 
اآلن ليس هناك أذان صاغية لمشكلتنا هذه«.

باصات  إن  بالذكر  يجدر  بأنه  عثمان  وتابع 
الداخلي في قامشلو تحمل أكثر من الحد  النقل 
يسبب  مما  أيضًا  المواطنين,  من  به  المسموح 
أزمة المرور وتشتت التنظيم الداخلي إذ أنه ال 
يتم توقيف هذه الباصات بالرغم من اكتظاظها 
على  األفراد  من  المطلوب  الحد  يتجاوز  بما 
الحواجز وال يتم تفتيشها على عكس السيارات 
العمومية التي يتم تفتيشها, وأكد بأنه يجدر أن 
أكثر  ومرورية  أمنية  إجراءات  هناك  يكون 

للحفاظ على سالمة المواطنين جميعًا.    
واختتم عبد الملك عثمان اإلداري العام لكراج 
منطقة جودي حديثه بالقول: »مناشدتنا لألسايش 
وجميع الجهات المعنية أن تكون هناك خطوات 
جديدة وأفضل في العام الجاري، وأن ال ُتهمل  

مطالبنا، وإنما النظر إليها بعين االعتبار«.  

اإلجراءات املُنّفذة.. 
واملتداولة للمستقبل

في  العام  اإلداري  مع  التقينا  ذاته  السياق  وفي 
مديرية الترافيك في إقليم الجزيرة فيصل عثمان 
الظاهرة،  هذه  أسباب  لنا جانب من  برز  الذي 
من  ُاتخذت  التي  اإلجراءات  إلى  باإلضافة 
»بعد  قائاًل:  المشكلة  هذه  من  للحد  قبلهم 
لها  تعرضت  التي  األخيرة  الصعبة  الظروف 

الشعور  انفجارات وتزعزع  قامشلو من  مدينة 
على  الخوف  وسيطرة  المنطقة  في  باألمان 
احتياطية  إجراءات  أخذ  علينا  تحتم  المواطنين 
تشييد  مثل؛  المواطنين  سالمة  على  للحفاظ 
الحواجز الفرعية, التي تسببت نوعًا ما بأزمة 
مرور على الطرقات الرئيسية أيضًا, وقد تلقينا 
الكثير من شكاوي األهالي وأصحاب المحالت 
فيها  ناشدوا  الذين  قامشلو  سوق  في  التجارية 
من  للحد  واألسايش  الترافيك  وأيضًا  البلدية، 

هذه األزمة«.
بعض  عن  روناهي  لصحيفتنا  عثمان  صّرح 
أزمة  لحل  قبلهم  من  اتخذت  التي  اإلجراءات 
هذه  على  »بناًء  قائاًل:  قامشلو  بمدينة  السير 
كإدارة  نحن  اجتمعنا  والمتطلبات  الشكاوي 
عامة في مديرية الترافيك والبلديات للنظر بعين 
االعتبار في هذه األزمة ومحاولة وضع الحلول 
المناسبة لها في ظل األخطاء التي تعتمد أحيانًا 
من قبل المواطنين أيضًا, مثل رصف السيارات 
الجانب  في  وبخاصًة  الطرقات  جوانب  على 
بحد  مشكلة  تعتبر  والتي  الشارع،  من  األيسر 
ذاتها لنا نحن كإدارة تنظيم المرور والترافيك, 
كحل  األماكن  بعض  في  »الُقمع«  شّيدنا  كما 
أولي للحد من هذه المشكلة, إضافًة إلى تأسس 
ثالثة كراجات ومنها؛ كراج نوروز الذي يسع 
170من السيارات ألصحاب المحالت التجارية 
في سوق قامشلو, كما أنه يتم العمل في الوقت 
المنطقة  في  آخر  كراج  تأسيس  على  الراهن 
نصيبين  ناحية  المدينة  طرف  على  الواقعة 
أجور,  بدون  نقل,  سيارة   500 يسع  والذي 

بسيارات  الخاص  العمومي  جودي  وكراج 
من  البلدية  عانت  والذي  للمواطنين،  األجرة 
في  وتعزيزها  استثمارها  في  المتاعب  بعض 

ظل الظروف الشتوية«.
الحلول  كل  ومع  »لكن  قائاًل:  عثمان  وأضاف 
الواقع,  أرض  على  وُطِبقت  وِضعت  التي 
التزال هناك أزمة سير شديدة في مدينة قامشلو 
هنا  والسؤال  عام,  بشكٍل  الجزيرة  إقليم  وفي 
يتوجه للجمارك المسؤولة بكيفية إدخالهم الحد 
المناسب من السيارات والشاحنات التي تتناسب 
مع طرق المدينة, وليس تفاقم العدد الذي سبب 
الكثير من المشاكل في ظل المساحة المحدودة 
للمدينة, كما أن خطط تشييد الجسور واألنفاق 
الظروف  بسبب  مؤجلة  قامشلو  مدينة  في 
فقد  العسكرية  للسيارات  وبالنسبة  الراهنة, 
فرعية  حواجز  من  األمنية  الظروف  حتمت 
وغيرها تجولها في الطرق العمومية والرئيسية 
محتم  المدينة  تأسيس  تنظيم  ألن  المدينة؛  في 
األزمة،  هذه  الجميع  على  تفرض  بطريقة 
باإلضافة لعدم توفر مساحات كافية في الوقت 
الكراجات  من  المزيد  وبناء  لالستثمار  لحالي 
العمومية, لكن يتم التخطيط والعمل عليها بشكل 

أفضل لأليام المقبلة«. 

التقّيد بقوانني الرتافيك 
حل لألزمة...

في  الترافيك  لمديرية  العام  اإلداري  واختتم 
مناشدًا  حديثه  عثمان  فيصل  الجزيرة  إقليم 
جميع السائقين والمواطنين قائاًل: »نرجو التّقيد 
القوانين  بهذه  التقّيد  تم  فإن  الترافيك  بقوانين 
سنتفادى الكثير من هذه الصعوبات والحد من 
السير, كون كل من يحصل على شهادة  أزمة 
السواقة يتعرف على هذه القوانين أواًل ومن ثم 

يستلم الشهادة«.
محاولة  الترافيك  بقوانين  التقيد  اعتبار  يمكننا 
للوصول إلى حل جذري لهذه الظاهرة المزعجة 
أو على األقل تخفيف حدتها لتكون أقل إزعاجًا, 
في  المروري  االزدحام  معالجة  أساليب  ألن 
المدن قد تحتاج إلى وقت طويل على األرجح 

قبل أن تأتي بنتائج ملموسة ودائمة. 

تقرير/ نشتيمان ماردنلي 

تقرير/ ليكرين خاني

إعداد/ مصطفى الخليل

االقتصاد والليرة الّسورية إلى أين؟!
أّثرت األزمة الّسورية على قّطاعات االقتصاد كافة؛ ِمّما كان له آثار سلبية عديدة؛ كان أهمها انخفاض قيمة الليرة 
الّسورية التي تعتبر العملة الوطنية داخل سوريا أمام العملة األجنبية التي تشهد ذلك االنخفاض الكبير إذا ما كان 
الّدوالر  يعادل  كان  حيث  سوريا؛  األزمة في  اندالع  قبل  أي  2010م؛  عام  قبل  الّسورية  الليرة  قيمة  المقياس هو 
االمريكي بحدود الـ 45 ليرة سورية، أّما اآلن فقد تجاوز حدود األلف ليرة سورية للدوالر الواحد في األسواق الّسوداء.

وانخفاض  الدوالر  قيمة  في  االرتفاع  ذلك  كل 
على  كثيرة  سلبّية  آثار  له  السورية  الليرة  قيمة 
المعيشي  الوضع  وعلى  عام؛  بشكل  االقتصاد 
األزمة  تلك  ظل  في  سوريا  في  المترّدي 
الحديث  وعند  الّسوريين  على  الكبيرة  وتبعيتها 
عن  لمحة  ُنعطي  أن  علينا  يجب  االقتصاد  عن 

االقتصاد الّسوري قبل األزمة.

االقتصاد الّسوري َقبل األزمة

االقتصاد  شهد  الّسورية؛  األزمة  اندالع  قبل 
استقرارًا نسبيًا، إذ بلغ معّدل الّنمو الّسنوي للنّاتج 
إجمالي  ووصل   .%5 نحو  اإلجمالي  المحلي 
للفرد إلى 2,835 دوالرًا، وهذا  الناتج المحلي 
عربية  بلدان  في  المعيشي  معدل  يماثل  المعدل 
يعتبر  ولكنه؛  والمغرب.  مصر  منها  عديدة 
مثل  أخرى  عربية  دول  مع  بالمقارنة  منخفض 

الّسعودية وقطر واإلمارات وشمال افريقيا.
تأمين  في  األهم  القطاع  راعة  الزِّ قّطاع  ويعتبر 
المكان  يحتل  يزال  وال  في سوريا،  الفرد  دخل 
المحلي،  الناتج  إجمالي  نفسه، ويمثل 19% من 
ويساهم هذا القطاع في تشغيل 26% من مجموع 
الّسكان العاملين حسب إحصائيات عام 2011. 
حد  إلى  السوري  النظام  يسيطر  كان  حين  في 
مثل  سوريا  في  الّثقيلة  الّصناعات  على  كبير 
واستخراج  األسمدة  وِصناعة  الّنفط  استخراج 
كيزة األساسية  الرَّ ُتعتبر  التي  الباطنية  الّثروات 

لتمويل الحكومة والَعمالة.

االقتصاد ِخالل األَزمة

أما حال االقتصاد بعد عام 2011م فكانت بداية 
وصل  الذي  المستوى  إلى  والوصول  الّتدهور 
إليه في الوقت الحالي بعد أكثر من تسع سنوات 
من األزمة والحروب، فقد تأثر قطاع الطاقة من 
تداعيات األزمة إذ انخفض اإلنتاج فيه انخفاضًا 
حادًا، ليتراجع إنتاج النفط الخام من 386 ألف 
آالف  تسعة  إلى   2010 عام  في  باليوم  برميل 
شهد  وكما   2014 .عام  اليوم  في  فقط  برميل 
والمرافق  والّتعدين  الّتحويلية  الّصناعات  قطاع 
النّاتج  إجمالي  من   %27.9 شكَّل  الذي  العاملة 
تراجعًا  األرجح  على   2010 عام  في  المحلي 
حادًا؛ نظرًا إلى الّدمار الذي حل بالبنية الّتحتية، 
وتعطل شبكات اإلمداد التي كانت توفر الوقود 
من  الكثير  قامت  كما  الخام،  المواد  ومدخالت 
نشاطها  بنقل  المجال  هذا  في  العاملة  الشركات 
إلى بلدان مجاورة، منها تركيا على وجه الّتحديد؛ 
تمدُّ  كانت  التي  والمعامل  المصانع  وكذلك 
انتقل  منها  ,والكثير  بالبضائع  المحلية  األسواق 
الُمرتزقة  يد  على  والّسرقة  للّتدمير  تعّرض  أو 
الَمدعومين من تركيا على وجه الخصوص في 
والمصانع  المعامل  تلك  أصبحت  حّتى  حلب، 

تحمل الماركة اّلّتركية.

أسباب انهيار االقتصاد وانخفاض 
قيمة اللرية

النهيار االقتصاد وانخفاض العملة الّسورية َأمام 
الُعمالت اأُلخرى أسباب عديدة ومنها: 

ـ السياسات الّنقدية للمصرف المركزي الّسوري 
التي أثبتت فشلها على مدار سنوات؛ مثل إفراغ 

خزينة الّدولة لتمويل الحرب في المنطقة.
مالّية  موارد  لتأمين  وطنية  بدائل  وجود  عدم  ـ 
لرفد خزينة الدولة، وهذا ما أصابها بالعجز عن 
الّتجارة  لعمليات  المطلوب  األجنبي  النقد  تأمين 

الخارجية والّتحويالت المصرفّية.
ـ انتشار الفساد والّنهب والّسرقات من المؤسسات 
ضمن  المستويات  أعلى  وبلوغه  الحكومية، 
بالليرة  الّثقة  فقدان  ـ  العالمي.  الفساد  مؤشرات 

ِبدايًة أبعد اهلل عنكم المرض وِزيارة 
الدوائر  علقة  وكذلك  الّطبيب، 
والمؤسسات الخدمّية، فالّداخل إليها 
أما  مولود.  منها  والخارج  مفقود، 
تزداد  فبزيارتهم  األطباء،  بعض 

مرضًا، وهمًا وغمًا. 
بعض أطباء هذه األيام حاله كحال 
تراه  مهنته،  في  لديه  خبرة  ال  من 
وكافة  االحتماالت  كافة  يجرب 
الّتوقعات، فإذا به يكتب لك روشيته 
طويلة عريضة، كذا نوع من الّدواء، 
بأنواعها  الحبوب  إلى  اإلبر  من 
لك:  يقول  وكأّنه  الّتحاميل،  إلى 
بالّضبط  مرضك  أفهم  لم  »صحيح 
ولم أستطع تشخيصه تمامًا، لكن ال 
تقلق، خذ هذه الروشيته ودعك من 
الّدرويش  الّشعب  لماذا  لكن  ذلك، 
لحكمة  واالستسالم  بالموت  يفكر 
للعالج،  دمشق  إلى  الذهاب  أو  اهلل 
إلى طبيب  يسلم جسده  أن  بداًل من 
عدد  لدينا  العلم  مع  قامشلو..؟؟  من 
والعيادات،  األطباء  من  به  بأس  ال 
أطباء دمشق  أليس  والّسؤال اآلخر 
هم من خريجي الجامعات الّسورية، 
من  تخرجوا  ممن  أَيضًا  وأطباؤنا 
الفرق  ليش  طيب  الجامعات،  نفس 
على  المهنّية،  والخبرة  بالعلم 
أّن  يقولون  المهنّية،  الخبرة  سيرة 
يهمهم  تحديدًا  قامشلو  أطباء  بعض 
من  أكثر  وعدد  وِسعرها،  المعاينة 
ممتازة  غّلة  وبالّتالي  المراجعين 
الدكانة  يسكر  ما  قبل  الّدوام  بنهاية 
تبعه قصدي العيادة، أحدهم قال لي 
أن هناك عيادات بدون ذكر أسماء، 
واحدة  دفعة  المراجعين  يدخلون 
المال،  وكسب  الوقت  الستغالل 
واحد،  بحجر  عصفور  من  أكتر 
يعني  جدًا...  تجاري  عقله  الطبيب 
عالماشي  مراجع  مراجع،  يشخص 
لمسة ونظرة واذهب إلى الصندوق 
ما  هنا،  السؤال  المعاينة.  وادفع 
لهذا  والجبارة  العظيمة  القدرة  هي 
معاينة  بإمكانه  والذي  الطبيب؟ 
واحدة،  بجلسة  مريض  من  أكثر 
واحدة..  ولمسة  واحدة...  بنظرة 
المهم  هيك...  مو  سوبرمان  لو 
كل  لماذا  الروشيته،  إلى  وبالعودة 
األدوية  من  نوع  كذا  يكتب  طبيب 
حقل  المريض  هل  الواحدة؟  للحالة 
من  يزيد  الطبيب  أم  مثاًل؟  تجارب 
خبرته على حساب صحة المواطن 
بعض  يخبرنا  ولماذا  وجيبه... 
األطباء بالّذهاب إلى صيدلي معين 
من  نوع  هناك  هل  غيره...  دون 
كمية  من  الطبيب  إلى  تعود  الّنسبة 
يجوز  قد  أيضًا؟  المباعة  األدوية 
الصيدلية،  سيرة  وعلى  ذلك... 
طبيبًا  كان  لو  بأّنه  أحدهم  يقول 
زمان  من  المصلحة  ترك  قد  لكان 
أربحله  ثانية  شغلة  اشتغل  وراح.. 
المرضى  »معظم  يقول:  ..ألنه 
لجملة  طبيب  زيارة  يحبذون  ال 
األسباب التي ذكرناها آنفًا.. ال توجد 
نفسه،  يتعب  ال  الّطبيب  خبرة... 
المعاينة  بالجملة،  المرضى  يعاين 
بالمشرمحي  يعني  الّثمن،  غالية 
ما  طّيب  الّزيارة،  من  فائدة  في  ما 
مباشرًة  يذهب  أن  :الحّل  الحل؟ 
مرضه  له  ويصف  الّصيدلي  إلى 
والخبرة  العادة  وبحكم  وجعه،  أو 
أن  الّصيدالني  يستطيع  الُمتراكمة، 
الُمناسب، وما في  الّدواء  يصف له 
معقول  يعني  حدا،  من  أحسن  حدا 
رأس  على  الّدواء  يجّرب  الّطبيب 
يعمل  ما  والّصيدلي  المريض، 

مثله.. معقول هالكالم!!!؟؟؟

األموال  رؤوس  أصحاب  وتهريب  الّسورية، 
الخارج؛ خوفًا من فرض مزيد من  إلى  أموالها 

اإلتاوات عليها لتمويل الحرب.
إيران  على  المفروضة  األمريكية  العقوبات  ـ 
التي تعتبر أبرز داعمي االقتصاد السوري خالل 
على  يسيطر  والذي  األخيرة  الّثمانية  السنوات 

كافة القطاعات االستثمارية في سوريا.
الحكومة  أمريكية جديدة على  تطبيق عقوبات  ـ 
والذي  َقيَصر«  »بقانون  يسمى  ما  أو  الّسورية 
الُمتعاملين مع  لكل  المفروضة  بالعقوبات  يشمل 
إعادة  عملية  يدعمون  من  أو  الّسوري  الّنظام 
كبيرًا  ضغطًا  يسبب  مما  سوريا؛  في  اإلعمار 

على االقتصاد الّسوري.
الّدوالر  مقابل  الّسورية  الليرة  قيمة  هبوط  يعود 
أيضًا إلى األزمة في سوريا التي ألحقت ضررًا 
كبيرًا في الصناعة في البالد وتحويل السوريين 

أموالهم إلى الخارج بدافع الخوف.
اأَلوضاع الَمعيشيِّة في ظلِّ األزمِة االقتصاديِّة

االقتصادية  األزمة  حقيقة  ُيدرك  أصبح  ميع  الجَّ
السورية التي يعيشها المواطن إلى جانب األزمة 
سوريا،  بها  تمرُّ  والتي  واإلنسانية  السياسية 

مستوى  إلى  المعيشية  مستوى  انخفضت  حيث 
سوريا  في  يعيش  الّراهن  الوقت  وفي  متدٍن؛ 
منهم  و%33  الفقر،  خط  تحت  سكانه  من   %83
يعيشون حالة انعدام األمن الغذائي؛ وتلك األرقام 
الُمتَّحدة  األمم  عن  صادرة  تقارير  آخر  وفق 
المواد  أسعار  ارتفاع  ذلك  يقابل  2019م،  لعام 
األساسية والّضرورّية في الحياة؛ وبخاصة التي 
يتم إنتاجها بالخارج، ويتعمد استيرادها على قيمة 
الّدوالر في األسواق العالمية مثل الّسكر، الّشاي، 
الّسيارات،  تبديل  قطع  إلى  باإلضافة  واألرز، 

وغيرها من المواد.

الحّل اإلسعايف لَِتدهور االقتصاد

إلنقاذ  إسعافية  حلول  هناك  أنَّ  محللون  يرى 
بشكل  قيمتها  تتدهور  التي  والعملة  االقتصاد 
في  الّتداول  عمليات  بوقف  تتمثل  حيث  يومي؛ 

تهريب  ومنع  الحدود  ضبط  السوداء،  السوق 
ومنع  األسعار  ضبط  البلد،  خارج  العملة 

االحتكار.

الحلول الّداِئة إلِنقاذ االقتصاد

الّسوري.  االقتصاد  إلنقاذ  عديدة  حلول  وهناك 
ولكن؛ تحتاج إلى وقت طويل لَتطبيقها وهي:

وتفعيل  الَمسؤولين،  ِكبار  بين  الفساد  ُمحاربة  ـ 
من  الُمستهِلك  وِحماية  األسعار  على  قابة  الرَّ

االرتفاع الجنوني لألسعار؛ ومنع االحتكار.
األسعار  ِبضبط  الّتضخم  على  الّسيطرة  ـ 

بين  الُمنافسة  أبواب  وفتح  عليها،  والّسيطرة 
المستوردين ودخول منتجين ُجدد.

واضحة  إصالحّية  اقتصادّية  ُخطة  وضع  ـ 
نظام  واعتمار  محلّية،  وِبخبرات سورّية وطنّية 
االقتصاد االجتماعي الذي ُيعتبر من أهمِّ األسباب 
نظام  واعتماد  الُمنهارة،  االقتصادات  ُتنِقذ  التي 
الّتعاون  على  تحّض  التي  الّتعاونية  الّجمعيات 
واإلنتاج المحلي ومنع االحتكار ومشاركة جميع 

المجتمع في بناء االقتصاد.
الُمتوسطة والّصغيرة، أي دعم  ـ َدعم المشاريع 
شريحة واسعة من المجتمع، فتلك المشاريع تقوم 
احتياجات  تؤمن  والتي  الالزمة  المواد  بإنتاج 
الّسوق دون الحاجة إلى االستيراد، والّناتج سيتم 
ستخّف  وبالّتالي  المحلية؛  السوق  في  تصريفه 

الحاجة لالستيراد أي للّدوالر.
ـ إعادة بناء البنية التحتية الالزمة، التي توفر جزء 
تخفيف  وبالّتالي  للمواطن؛  الخدمات  من  كبير 
األعباء المعيشية عليها. ـ اإلسراع بإعادة تأهيل 
مقّومات االقتصاد من زراعة وتجارة وصناعة؛ 
الّسوق  احتياجات  األكبر من  القسم  تؤمن  والتي 

المحلية وتحقق االكتفاء الّذاتي.
فرص  لتأمين  االستثمارات  لجذب  بيئة  خلق  ـ 
عمل لليد العاملة؛ والتي تعتبر في الغالب عاطلة 
عن العمل، الّتركيز في االستثمارات على قطاع 

الّصناعة.
تمر  التي  االقتصادية  الظروف  هذه  ظّل  وفي 
على المنطقة ويعيشها الشعب الّسوري وصعوبة 
االقتصاد  تحمي  متسارعة  خطوات  تطبيق 
وانخفاض  الُمتزايدة  االنهيار  من  والعملة 
للمواطن.  الّشرائية  والقدرة  المعيشي  المستوى 
الّسوري  الّشعب  معظم  يحير  الذي  السؤال 
األيام  في  السورية  والليرة  السوري  االقتصاد 

القادمة إلى أين؟!.

عبد الملك عثمان   فيصل عثمان  


