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األجهزة  من  األولية  االستجابة  فريق  ويعد 
بعد  الرقة،  منطقة  في  تشكلت  التي  المهمة 
تحريرها من مرتزقة داعش على يد قوات 
الفريق  عمل  ويعتمد  الديمقراطية،  سوريا 
األساسي على التدخل في أوقات الطوارئ 
مهماً  دوراً  يلعب  فيما  المدنيين،  ومساعدة 
لضحايا  الجماعية  المقابر  عن  الكشف  في 

مرتزقة داعش .
األقسام  أحد  الغواصين  قسم  ويعتبر  هذا 
قسم  ويتكون  للفريق،  التابعة  الهامة 

الغواصين من تسعة أفراد وانتشل 74 جثة 
ألشخاص غرقوا في نهر الفرات منذ نهاية 

عام 2018.
فريق  قائد  تحدث  الخصوص  وبهذا 
عن  الخميس  ياسر  األولية  االستجابة 
من  يتكون  والذي  الغواصين  قسم  أهمية 
وتقديم  اإلنقاذ  على  مدربين  عناصر  تسعة 
الوقت  في  والتدخل  األولية  اإلسعافات 

المناسب.
تفادي  بهدف  المتخذة  اإلجراءات  وعن 

إدارة مخيم كري سبي... استبدال خيم 
غير صالحة واستعدادات لفصل الشتاء

روناهي/ الرقة- بهدف تفادي وقوع حاالت الغرق أنشأ قسم الغواصين في فريق االستجابة األولية مفرزة طوارئ على ضفة نهر الفرات للتدخل فوراً 
وحماية المقبلين على السباحة في النهر من الغرق.

مهٌن راجت خالل األزمِة السورّيِة

ثائرة قادمة من كتالونيا 
للتعرف عىل ثورة المرأة 

بروج آفا عن كثب

الجمال جرح والدة 
جديدة لـ مئة عام من 

العزلة

إنهاء جسر العكريشي 
بات وشيكًا

شريحة مهمشة يف منبج، 
فهل ستتغري واقعها بعد 

الوعود؟!

تدابري يتخذها قسم الغواصين بالرقة لتفادي وقوع حاالت غرق

أفرزت األزمة السوريّة عن مشاكل بالجملة، أولها ما يتعلق مباشرة بتدهور في الوضع المعيشّي؛ ما جعل األهالي يميلون 
إلى مهن بديلة، إال أّن الحروب عادة تظهر طبقة تُعرف بتجار الحرب، ولم تكن الحرب السوريّة استثناًء من هذه القاعدة وهم 
المستفيدون من الحرب ومن يتعاملون بالممنوعات سواٌء على سبيل المهنة كالتزوير وتسهيل السفر والسمسرة أو التعامل 

مباشرةً بتجارٍة الممنوعاِت...«5

 األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة في 
سيما  ال  كبيرة،  نسبة  يبلغون  وريفها  منبج 
التي  الحرب  جراء  إلصابات  تعرضوا  الذين 
لم ترحم صغيراً أو كبيراً أو رجالً أو امرأة، 
بـ  البعض  فأصيب  سنوات.  لعدة  واستمرت 
الطائرات  حمم  بسبب  مستديمة  »إعاقة« 
طيلة  الزمته  التي  المفخخات  أو  األلغام  أو 
حياته الباقية، فأثرت بشكٍل كامل على شؤون 

حياتِهم اليومية...«6

تيمناً  كتالونيا«  »بيريتان  بـ  نفسها  لقبت   
أقاصي  من  وجاءت  بيريتان،  بالشهيدة 
التي  البطولية  بالمقاومة  انبهاراً  البالد 
أبدتها المقاتالت في الدفاع عن عفرين أمام 
قدمنها  التي  والتضحيات  التركي  االحتالل 
من  سوريا  وشرق  شمال  تحرير  أجل  من 

متطرفي داعش...«3

ماركيز  غارسيا  غابرييل  كتابات  أثرت 
الكتاب  من  الكثير  في  السحرية  وواقعيته 
آخرهم  وليس  العالم،  أصقاع  مختلف  من 
الذي  كورنياوان  إيكا  اإلندونيسي  الكاتب 
بلدة  جرح«  »الجمال  روايته  في  صاغ 
ماركيز  بناها  التي  ماكوندو  لبلدة  مشابهة 
من  عام  »مئة  األشهر  روايته  في  بإحكام 
العزلة«. ويعالج كورنياوان من خالل بلدته 
على  وثورته  بالده  بتاريخ  متعلقة  قضايا 

االستعمار...«8

العكيرشي  في  الشعب  بلدية  اقتربت 
جسر  إنهاء  من  الجنوبي  الرقة  بريف 
لمياه  وعبارة  الغربي  العكيرشي 
السيول؛ تفادياً لوقوع فيضانات شهدتها 
البلدة العام الماضي أدت لعدة وفيات من 

سكانها...«2

فاروق الماشي: ال بد من تحرك دويل 
إلنهاء ملف أسرى داعش

أكد الرئيس المشترك لهيئة الشؤون االجتماعية والعمل في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
الجوار؛  ودول  المنطقة  على  كبيراً  خطراً  يشّكل  الهول  مخيم  أّن  الماشي  فاروق  سوريا 
الستمرار عمليات القتل وغيرها من عمليات اإلجرام التي تحصل داخل المخيّم. وشدد على 
وبقية  المخيم  داخل  الدواعش  عائالت  بين  بالفصل  المتحدة  واألمم  الدولي  المجتمع  قيام 
النازحين؛ ليتسنّى لإلدارة الذاتية اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها أن تعيد تأهيل النازحين 

السوريين ضمن المخيم تمهيداً إلعادتهم لحياتهم الطبيعة في مناطقهم...«9

تعمل إدارة مخيم مهجري كري سبي على استب�دال مجموعة من الخيم غير المخصصة، إلى جانب إجراء توسعة 
 لفصل الشتاء. وأوضحت اإلدارية بمخيم مهجري كري سبي نارين عبد الرحمن أن 

ً
للمخيم المذكور استعدادا

 يحتاج إلى الدعم من قبل المنظمات اإلنساني�ة واإلغاثي�ة مع اقتراب حلول فصل الشتاء الذي 
ً
المخيم حاليا

 في حال لم يتم االستجابة لمتطلبات المخيم المتزايدة...«2
ً
سيجعل الوضع أكثر سوءا

قال  الغرق  حاالت  وقوع 
على  الفريق  »يعمل  الخميس: 
توعوية  بروشورات  نشر 
إنقاذ  مفرزة  إنشاء  إلى  إضافة 
على ضفة نهر الفرات بجانب 
بشكل  تعمل  القديم،  الجسر 
دائم من التاسعة صباحاً وحتى 

السابعة مساًء«.
عدد  »أن  الخميس  وبيّن 
الغواصين المناوبين في مفرزة 
أفراد,  ثالثة  هم  الطوارئ 
معدات  المفرزة على  وتحتوي 

إنقاذ وإسعاف أولية. 
االستجابة  فريق  قائد  وأشار 
األولية ياسر الخميس  في ختام 
التي  الغرق  إلى حاالت  حديثه 
األيام  »خالل  مؤخراً  حصلت 
اشتداد  بعد  الماضية  القليلة 
الغرق  حاالت  زادت  الحرارة 
نتيجة األقبال على السباحة في 
الغواصين  انتشل  حيث  النهر، 
بالغرق  وفاة  حاالت  أربعة 
وإنقاذ طفل يبلغ من العمر 12 

عاماً«.
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العكيرشي  في  الشعب  بلدية  اقتربت   - الرقة 
بريف الرقة الجنوبي من إنهاء جسر العكيرشي 
لوقوع  تفادياً  السيول؛  لمياه  وعبارة  الغربي 
فيضانات شهدتها البلدة العام الماضي أدت لعدة 

وفيات من سكانها.
تواصل بلدية الشعب في العكيرشي بريف الرقة 
مياه  وعبارة  جسر  إنشاء  على  العمل  الجنوبي 
السيول في البلدة بكلفة تقديرية 70 مليون ليرة 
سورية ومدة إنجاز 45 يوماً بالتعاون مع دائرة 

الخدمات الفنية في مجلس الرقة المدني.

وأشار اإلداري في بلدية الشعب في العكيرشي 
أن  الراكان  المحسن  الجنوبي عبد  الرقة  بريف 
مشروع إنشاء الجسر هو أحد مشاريع الربعية 
الثانية لهذا العام, ونسبة إنجاز المشروع وصلت 
القريبة  الفترة  خالل  العمل  نهاية  آمالً   % لـ50 

القادمة.
الرقة  بريف  العكيرشي  بلدة  أن  إلى  ويشار 
بأحد  فيضان  الماضي  العام  شهدت  الجنوبي 
من  وفيات  عدة  بحدوث  تسبب  السيول,  وديان 

أهالي البلدة.

ووجهاء  شيوخ  وجه   - العيسى  صالح  الرقة/ 
للتضامن  المدينة  لتجار  دعوات  الرقة  عشائر 
إيجابية؛  بمبادرات  الرقة, والخروج  أهالي  مع 
المدينة  أهالي  على  المادية  األعباء  لتخفيف 
الليرة  صرف  لسعر  الكبير  االنخفاض  ظل  في 

السورية أمام الدوالر األمريكي.

حديثهم  وفي  الرقة  عشائر  ووجهاء  شيوخ 

مع  بالتضامن  الرقة  تجار  طالبوا  لصحيفتنا؛ 
المادي  الجشع  وراء  االنجرار  وعدم  أهلهم, 
تعاني  التي  السيئة  المادية  الظروف  هذه  ضمن 
العملة  قيمة  انخفاض  بسبب  المنطقة  منها 

السورية.
رمضان  الشيخ  »العلي«  عشيرة  وجيه  وأكد 
الذي  المناسب  الوقت  هو  هذا  »إن  الرحال: 
األزمة  هذه  أمام  للتاجر  الحقيقي  الوجه  يظهر 

لهم  ما ال طاقة  األهالي  تحمل  التي  االقتصادية 
به, وأن للرقة وأهلها اليوم حق ودين على التجار 
ويجب اليوم الوفاء بهذا الدين ومراعاة الظروف 

المادية لألهالي التي باتت سيئة للغاية«.
تكون  البضاعة  غالبية  »إن  الرحال:  وأضاف 
التاجر  لكن؛  التجار.  عند  شهور  منذ  مخزنة 
مالحقاً  سعرها  ويرفع  الموضوع  هذا  يتجاهل 

سعر الدوالر«.
»وجوب  إلى  العلي  عشيرة  وجيه  وأشار 
األهالي  تنقذ  إيجابية  بمبادرات  التجار  انطالق 
في  الكبير  االرتفاع  به  ألقاهم  الذي  الوضع  من 
األسعار الذي تشهده األسواق بعد انخفاض قيمة 
الصرف للعملة السورية أمام العمالت األجنبية 
الرئيسية  العملة  يعد  الذي  الدوالر  وخصوصاً 
التي يستخدمها التاجر في استيراد المواد الغذائية 

والصناعية«. 
تركي  محمد  الشيخ  السبخة  عشيرة  شيخ  ونوه 
السوعان إلى »أن التضامن والتكافل االجتماعي 
هو السبيل الوحيد للحفاظ على النسيج االجتماعي 
وعدم جعل الهم الوحيد للتجار فقط الربح المادي 

بغض النظر عن أي مصالح أخرى لألهالي«.

التجار  السوعان  تركي  محمد  الشيخ  وطالب 
بتقديم يد العون وطرح مبادرات تظهر أن التاجر 
هو من األهالي ويجب أن يكون في خدمتهم, وأن 
يقدم مشاريع تخفف األعباء المادية على أهالي 

المنطقة.
محمد  الشيخ  السبخة  عشيرة  شيخ  ووجه 
السكوت  بعدم  لألهالي  رسالة  السوعان  تركي 

النفوس  ضعاف  التجار  بعض  استغالل  عن 
واللجوء  األسواق  تشهدها  التي  الحالية  للفترة 
بوادر  أي  ظهور  حال  في  المعنية  للمؤسسات 
التجار,  بعض  بها  يقوم  احتكار  أو  استغالل 
لتلك  األهالي  لجوء  عدم  حال  »وفي  واختتم: 
لنا نحن شيوخ  اللجوء  المؤسسات وجب عليهم 
العشائر، ونحن سنقوم بالتواصل مع المؤسسات 

لردع هذه الظاهرة«. 

بشارة  اللبناني  الباحث  كشف  ـ  األخبار  مركز 
خير هللا أطماع تركيا وإيران في المنطقة مشدداً 
تتصدر  موحدة  عربية  قيادة  غياب  أن  على 
قائمة األسباب التي جعلت الدول اإلقليمية مثل 

تلك الدولتين التوغل في المنطقة العربية.
صرح الباحث السياسي اللبناني بشارة خير هللا 
الدور  حول  الديمقراطي  االتحاد  حزب  لموقع 
الُمزعزع  اإليراني  والدور  التوسعي  التركي 
الدول  في  وتحديداً  األوسط  الشرق  منطقة  في 
العربية بأن من أهم األسباب التي جعلت الدول 
المنطقة  اإلقليمية مثل تركيا وإيران تتوغل في 
من  ابتداًء  دولنا  في  دورها  ويتعزز  العربية 
سوريا والعراق وليس انتهاًء بليبيا هو غياب أو 
األقل  على  أو  موحدة  عربية  قيادة  وجود  عدم 
لنفوذ  مجلس قيادة عربي متجانس يضع حدوداً 

الدولتين القسري في المنطقة«.
الدولتين  أن  إلى  حديثه  سياق  في  بشارة  ولفت 
)تركيا وإيران( لهما أطماع توسعية في المنطقة 
سنحت  ما  متى  نفوذهما  توسيع  إلى  وتسعيان 

أكبر في  للعب دور  الفرصة وأينما ُوجدت  لهم 
منطقتنا انطالقاً من أجنداتها.

وأشار خير هللا إلى أن الدول لديها مصالح ُعليا 
مآسي  تهمها  وال  خاللها،  من  إال  تتعاطى  وال 

الشعوب واألثمان الباهظة التي تدفعها.

واختتم الباحث السياسي اللبناني بشارة خير هللا 
واألهداف  المصالح  جنون  إن  بالقول:  حديثه 
اليوم  ونحن  وإيران،  تركيا  أصاب  التوسعية 
ظل  في  األهداف  هذه  ثمن  ندفع  مجتمعاتنا  في 
لبنان وسوريا  المشتعلة في  المحاور  صراعات 

والعراق واليمن وليبيا.

إنهاء جسر العكريشي بات وشيكًا

شيوخ عشائر الرقة يدعون التجار لوقف استغالل األهالي يف هذه الظروف

باحث لبناني: »غياب قيادة عربية موحدة ساهم يف توغل 
تركيا باملناطق العربية«

مذكرة دعوى
تبليغة رقم/946/ لعام/2020/ 

على السيد محمد جندي بن أحمد الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ من يوم االثنين 2020/9/14 للنظر بالدعوى 
أساس /996/ المقامة عليك من السيد إبراهيم محمد 

الحمود.
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم أساس/2122/ لعام 2020م 
على السيد معتصم الطه بن خليل الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية  في الرقة وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع 2020/9/24م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد ماجد الصالح  

بطلب: تثبيت عقد بيع.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية  في الرقة

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم أساس/2122/ لعام 2020م 
على السيد أيهم الطه بن خليل الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية  في الرقة وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع 2020/9/24م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد ماجد الصالح.

بطلب: تثبيت عقد بيع.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية  في الرقة

مذكرة دعوى
تبليغة رقم /949/ لعام/2020/ 

على السيد عبد الهادي الجزار بن عبد الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ من يوم االثنين 2020/9/14 للنظر 
بالدعوى أساس /1000/ المقامة عليك من السيد 

صالح معروف العبد. 
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس \٧36\ لعام 2020
طالب التبليغ: مجيد قارد وحيد

المطلوب تبليغه: خالد عبدالعزيز 
الموضوع: فراغ سيارة

الحضور أمام ديون العدالة في كوباني الساعة 
\10\ صباحاً من يوم الخميس الواقع في تاريخ 

2020/9/24
وإذا لم تحضر في الموعد المحدد ستجري في حقك 

المعاملة القانونية. 
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم أساس/2122/ لعام 2020م 
على السيد منتصر الطه بن خليل الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية  في الرقة وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع 2020/9/24م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد ماجد الصالح  

بطالب: تثبيت عقد بيع.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية  في الرقة

مذكرة دعوى
رقم األساس \549\ لعام 2020
طالب التبليغ: نور الدين يوسف 

المطلوب تبليغه: اوسب محمد مهاجر 
الموضوع: اعتراض الغير 

الحضور أمام ديون العدالة في كوباني الساعة \10\ 
صباحاً من يوم االثنين الواقع في تاريخ 2020/9/14
وإذا لم تحضر في الموعد المحدد ستجري في حقك 

المعاملة القانونية. 
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم أساس/2122/ لعام 2020م 
على السيدة وفاء الطه بنت خليل الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية  في الرقة وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع 2020/9/24م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد ماجد الصالح  

بطالب: تثبيت عقد بيع.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية  في الرقة

سند تبليغ صادر عن هيئة ديوان العدالة االجتماعية 
بالرقة

رقم القرار وتاريخه 2020-6-22/649
طالب التبليغ: محمد المجبل  ابن عبد العزيز.
مطلوب تبليغه: مصطفى الخلف ابن ياسين

خالصة القرار: 
1ـ إلزام المدعى عليه مصطفى الخلف ابن ياسين 

بتسليم المنقوالت واالكسسوارات الخاصة بالسيارة 
نوع سونغ- شاحنة صغيرة للمدعي محمد المجبل 
ابن عبد العزيز وهي زوج من اإلطارات ومدخرة 
وصندوق سيارة مغلق/كبوت/  واإلكسسوارات 

الخارجية للعجالت- طوس عجالت وذلك عينا وأين 
تعذر تسليمها عيناً إلزام المدعى عليه بدفع ثمنها 

للمدعي ويقدر ثمنها عند الوفاء.
2- تظمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

قراراً وجاهياً بحق الجهة المدعية وبمثابة الوجاهية 
بحق الجهة المدعى عليها صدر وأفهم علماً 

بتاريخ2020/6/22م قابالً للتمييز.

مذكرة دعوى
تبليغة رقم/951/ لعام/2020/ 

على السيد محمد صبحي الظاهر   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ من يوم االثنين 2020/9/14

للنظر بالدعوى أساس /963/ المقامة عليك من 
السيد فارس صبحي الظاهر. 

بطلب: تثبيت بيع سيارة 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية. 
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
تبليغة رقم/953/ لعام/2020/ 

على السيد محمود الحسين بن مرعي الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 
الساعة /10/ من يوم االثنين 2020/9/14للنظر 
بالدعوى أساس /96٧/ المقامة عليك من السيد 

عبدهللا الحميد بن محارب. 
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

تبليغ اإلخطار التنفيذي عن طريق الصحف
تقرر لدى هيئة التنفيذ المدني بمحكمة كوباني )مقاطعة 
كوباني( في الملف التنفيذي رقم )115( لعام 2020م 

والمتكون بين:
طالب التنفيذ: عماد محمد بوزات.
المنفذ ضده: أحمد حسن أحمد.

تقرر تبليغ  المنفذ ضد اإلخطار التنفيذي عن طريق 
النشر بأحد الصحف اليومية وذلك بسبب جهالة موطنه 

ومكان إقامته الحالية.
مضمون التبليغ هو تنفيذ القرار القضائي المتضمن ما 

يلي: 

ـ إلزام المنفذ ضده بدفع ٧٧00 دوالر أمريكي   
500 دوالر تعويض باإلضافة الرسوم والمصاريف 

٧500ل.س
علماً يجب تنفيذ المذكور أعاله ضمن مدة 15 

خمسة عشرة يوم تبدأ من اليوم التالي للتاريخ النشر 
بالصحيفة أصوالً وإال سوف تتخذ بحق المنفذ ضده 

كافة اإلجراءات القانونية أصوالً.

مذكرة دعوى
تبليغة رقم/950/ لعام/2020/ 

على السيد عمر خليل بن سامي+ فخري خليل بن 
سامي    

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ من يوم االثنين 2020/9/14 
للنظر بالدعوى أساس /963/ المقامة عليك من السيد 

محمود محمد خير الحسن. 
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس \895\ لعام 2020

طالب التبليغ: فرحان شيخ إبراهيم 
المطلوب تبليغه: حمد طاهر كدال

الموضوع: فراغ سيارة
الحضور أمام ديون العدالة في كوباني الساعة \10\ 
صباحاً من يوم األحد  الواقع في تاريخ 2020/10/4
وإذا لم تحضر في الموعد المحدد ستجري في حقك 

المعاملة القانونية. 
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني.

مذكرة الدعوى
رقم األساس \٧68\ لعام 2020

طالب التبليغ: بوزان عبدي بن سعيد 
المطلوب تبليغه: محمود عبدو بركل

الموضوع: فراغ سيارة
الحضور أمام ديون العدالة في كوباني الساعة \10\ 
صباحاً من يوم االحد الواقع في تاريخ 2020/9/2٧
وإذا لم تحضر في الموعد المحدد ستجري في حقك 

المعاملة القانونية. 
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة إخطار
تبليغة رقم/921/ لعام /2020/ 

على السيد حسين العباس بن محمد الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ من يوم االثنين 2020/9/14 للنظر بالدعوى 
أساس /620/ المقامة عليك من السيد علي مطر بن 

احمد. بطلب: تثبيت بيع سيارة 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ
صادر عن هيئة ديوان العدالة االجتماعية بالرقة 
الغرفة األولى رقم القرار وتاريخه 852/2٧-٧-

2020
طالب التبليغ: ريم العليان بنت نومان.

مطلوب التبليغة: محمد جمعة عبد االدريس. 
خالصة القرار: 

1ـ التفريق بين الجهة المدعية الزوجة والمدعى عليها 
الزواج لعلة الغياب واعتبار بائن بينونة صغرى وإلزام 

الجهة المدعية الزوجة بالعدة الشرعية من تاريخ 
صدور القرار.

2- إلزام المدعى عليه برد المصاغ الذهبي 
والبالغ/45/غ عيار 21عيناً أو نقداً وبالعملة السورية 

وقد التحصيل.
3- إلزام المدعى عليه بدفع نفقة للزوجة وتقدرها 

المحكمة 15000 خمسة عشرة ألف ليرة سوريا وذلك 
ألربعة أشهر سابقة لالدعاء عن كل شهر تنقلب لنفقة 

عدة في حالة نفاذ التفريق.
4- إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.

مذكرة دعوى
تبليغة رقم/952/ لعام/2020/ 

على السيد حسين علي حاج دخيل الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ من يوم االثنين 2020/9/14 
للنظر بالدعوى أساس /965/ المقامة عليك من السيد خالد العمر بن 

حميدي.  بطلب: تثبيت بيع سيارة 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.    

مذكرة دعوى
رقم األساس \٧12\ لعام 2020
طالب التبليغ: محي الدين علي 

المطلوب تبليغه: فهمي حسن السينو
الموضوع: فراغ سيارة

الحضور أمام ديون العدالة في كوباني الساعة \10\ صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في تاريخ 2020/9/8- 

وإذا لم تحضر في الموعد المحدد ستجري في حقك المعاملة القانونية. 
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
رقم األساس \٧43\ لعام 2020
طالب التبليغ: فهد حدو بصراوي 

المطلوب تبليغه: محمد عصمت رزو
الموضوع: طلب مبلغ

الحضور أمام ديون العدالة في كوباني الساعة \10\ صباحاً من 
يوم االثنين الواقع في تاريخ 2020/9/21

وإذا لم تحضر في الموعد المحدد ستجري في حقك المعاملة 
القانونية. 

ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
رقم األساس \893\ لعام 2020

طالب التبليغ: إبراهيم بوزان محمد 
المطلوب تبليغه: عبدالسالم حجي بن مصطفى 

الموضوع: تسجيل سيارة
الحضور أمام ديون العدالة في كوباني الساعة \10\ 
صباحاً من يوم األحد الواقع في تاريخ 2020/10/4
وإذا لم تحضر في الموعد المحدد ستجري في حقك 

المعاملة القانونية. 
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
تبليغة رقم/954/ لعام /2020/ 

على سيد: أحمد الحسين بن الراشد   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ من يوم االثنين 2020/9/14
للنظر بالدعوى أساس /1006/ المقامة عليك من 

السيد محمد الحساني بن شريف. 
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية. 

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
تبليغة رقم/94٧/ لعام/2020/ 

على السيد أحمد ملون بن فيصل الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ من يوم االثنين 2020/9/14 للنظر بالدعوى 
أساس /998/ المقامة عليك من السيد محي الدين 

قراجه بن زكريا. 
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم أساس/2122/ لعام 2020م 
على السيدة أروى الطه بنت خليل الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع 2020/9/24م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: ماجد الصالح  

بطالب: تثبيت عقد بيع.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية  في الرقة

مذكرة دعوى
تبليغة رقم/948/ لعام/2020/ 

على السيد عبد الدرويش بن حسين الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ من يوم االثنين 2020/9/14 للنظر 
بالدعوى أساس /961/ المقامة عليك من السيد عبد 

هللا االحمد بن محمد. 
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

إدارة مخيم كري سبي... استبدال خيم غير صالحة 
واستعدادات لفصل الشتاء

أشهر أمراض فصل الخريف وطرق الوقاية منها
مع حلول فصل الخريف يجب العناية بالصحة بشكل 
جيد، حيث تنتشر بعض األمراض في هذا الوقت من 
العام، خاصة بالتزامن مع موسم انتشار حبوب لقاح 
بأمراض  اإلصابة  في  تتسبب  والتي  البرية  النباتات 
لبداية  مزامناً  الخريف  فصل  يعتبر  كما  الحساسية، 
الدراسة في الكثير من الدول العربية، مما يؤدي إلى 
المدارس،  في  الطالب  بين  المعدية  األمراض  انتقال 
نتيجة انتشار الجراثيم والميكروبات التي تنمو وتنتشر 
بشكل أكبر في األماكن المزدحمة، وفيما يلي نتطرق 
من  الوقاية  وطرق  الخريف،  فصل  أمراض  إلى 

اإلصابة بها.

أمراض فصل الخريف

يتعرض  الخريف  فصل  في  واإلنفلونزا:  البرد  1ـ 
اإلنسان إلى بعض األمراض منها البرد واإلنفلونزا، 
والتي تحدث بسبب انتشار الفيروسات وتقلبات الجو 
التي تحدث نتيجة انتقال الطقس من الحار إلى البارد، 
الشائعة  األعراض  بعض  واإلنفلونزا  للبرد  ويكون 

مثل ارتفاع درجة الحرارة والزكام.
تنتشر  اللقاح  حبوب  بسبب  األنف:  حساسية  2ـ 
الحساسية الموسمية في فصل الخريف، والتي تتسبب 
أعراض  في  وتظهر  األنف،  بحساسية  اإلصابة  في 
مثل العطس المستمر وانسداد األنف، مما يسبب ضيقاً 
في التنفس مع التعرض إلى الرشح والسيالن باألنف، 
األنف في فصل  المصاب بحساسية  يتعرض  قد  كما 
الخريف إلى السعال أو الربو الشعبي الناتج عن انتقال 

إفرازات األنف إلى الحلق والشعب الهوائية.
البلعوم  حساسية  أعراض  من  البلعوم:  حساسية  3ـ 
والتي تظهر في فصل الخريف، األلم الشديد في الحلق 
واالحتقان في األغشية المخاطية بالبلعوم، مما يؤدي 
أصعب  من  وتعتبر  البلع،  عند  بالحكة  الشعور  إلى 
فصل  خالل  اإلنسان  تصيب  التي  الحساسية  أنواع 

الخريف.
األذن  بحساسية  اإلصابة  عند  األذن:  حساسية  ـ   4
داخل  الشديدة  بالحكة  الشعور  من  المريض  يعاني 
التهاب  ومنها  المضاعفات  إلى  يعرضها  مما  األذن، 
بالصداع  الشعور  في  يتسبب  مما  الوسطى،  األذن 

المستمر واأللم الشديد.

أكثر  المدارس  في  األطفال  الجلدية:  األمراض  5ـ 
تظهر  التي  الجلدية  باألمراض  لإلصابة  عرضة 
خالل فصل الخريف، والتي تنتج عن انتقال الجراثيم 
بسبب االزدحام، وتنتقل العدوى سريعاً بسبب األيادي 
الملوثة لألطفال نتيجة اللعب أو التحرك في األماكن 

غير النظيفة وغير المعقمة.
على  بالمدراس  الفصول  ازدحام  يساعد  القمل:   6ـ 
نتيجة  تنتقل  حيث  بسهولة  والقمل  الجراثيم  انتشار 
أو  المصاب  الشخص  جلد  مع  المباشر  االلتماس 
القمل  ويفقس  المالبس،  من  المباشر  غير  االنتقال 
البيض بعد أسبوع وتصبح حشرة ناضجة جنسياً بعد 

أسبوع من الفقس.

طرق الوقاية من أمراض الخريف

ـ يجب االهتمام بالنظافة الشخصية بشكل جيد، وغسل 
اليدين وتطهيرهما باستمرار.

ـ الحرص على عدم وضع اليدين على األنف والعين 
بشكل مباشر حتى يتم الوقاية من انتقال الجراثيم.

ـ يجب الحرص على تناول الطعام الصحي المتوازن 
المختلفة،  والمعادن  الفيتامينات  على  يحتوي  الذي 
ولهذا يجب اإلكثار من تناول الخضراوات والفواكه.

ـ عند الوجود خارج المنزل يجب الحرص على حمل 
المناديل التي تحتوي على المواد المطهرة.

التي  المهمة  األشياء  من  الرياضة  ممارسة  تعتبر  ـ 
من  وحمايته  المناعي  الجهاز  تقوية  على  تساعد 
الدموية  الدورة  بتنشيط  تقوم  إنها  حيث  األمراض، 

بشكل جيد.
ـ االبتعاد عن األماكن المزدحمة والتي تجعل اإلنسان 
أكثر تعرضاً للجراثيم والميكروبات المسببة للعدوى.

االبتعاد  يجب  الرياضة  ممارسة  أو  االستحمام  بعد  ـ 
لنزالت  للتعرض  منعاً  الباردة،  الهواء  تيارات  عن 

اإلنفلونزا والبرد.
ـ يجب االهتمام بالتطعيمات الموسمية لألطفال، والتي 

تساعد على الوقاية من أمراض فصل الخريف.
والزنجبيل  النعناع  مثل  العشبية  المشروبات  تناول  ـ 
اإلصابة  من  الوقاية  على  تساعد  والتي  والقرفة، 

باألمراض.

إعالنات

عين عيسى/ حسام اسماعيل ـ تعمل إدارة مخيم 
مجموعة  استبدال  على  سبي  كري  مهجري 
إجراء  جانب  إلى  المخصصة،  غير  الخيم  من 
توسعة للمخيم المذكور استعداداً لفصل الشتاء. 
سبي  كري  مهجري  بمخيم  اإلدارية  وأوضحت 
نارين عبد الرحمن أن المخيم حالياً يحتاج إلى 
الدعم من قبل المنظمات اإلنسانية واإلغاثية مع 
اقتراب حلول فصل الشتاء الذي سيجعل الوضع 
أكثر سوءاً في حال لم يتم االستجابة لمتطلبات 

المخيم المتزايدة..

الثاني  في  سبي  كري  مهجري  مخيم  إنشاء  وتم 
العام  في  األول  تشرين  شهر  من  والعشرين 
على  األخير  التركي  العدوان  بعد  المنصرم، 
منطقة  واحتالل  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
رأس العين/ سري كانيه، وتل أبيض/ كري سبي.

ليتسعا  إنشاؤهما  تم  قسمين  من  المخيم  ويتألف 
من  المخيم  قاطني  عدد  ويتراوح  خيمة،  أللف 
المهجرين أكثر من 3500 مهجر ومهجرة، في 
حين تم إضافة ما يقارب األربعين خيمة من قبل 
المخيم،  في  العاملة  الالجئين(  )مفوضية شؤون 
وإنشاءها بشكٍل مؤقت كحالة إسعافيه وهي غير 
رقيقة  لكونها  تصنيعها  لرداءة  للسكن؛  صالحة 
جانب  إلى  الحرارة،  أو  البرودة  من  تقي  وال 
العمل على إجراء توسعة للمخيم، بعد أخذ موافقة 

صاحب األرض.
وبينت اإلدارية بمخيم مهجري كري سبي نارين 
عدداً  طلبت  المخيم  إدارة  أن  إلى  الرحمن  عبد 
مكان  واستبدالها  إلنشائها  الجديدة،  الخيم  من 
للسكن(،  تصلح  ال  )التي  األخيرة  الحالية  الخيم 
لمطالب  استجابت  الذاتية  اإلدارة  أن  وأوضحت 

إدارة المخيم، وتم تزويدنا بـ 150 خيمة حالياً.
حالياً  »نعمل  بالقول:  نارين  اإلدارية  وأردفت 

صاحب  موافقة   أخذنا  أن  بعد  التوسعة  لتنفيذ 
بالتعاون  المخيم«  بجوار  تقع  »التي  األرض 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  مع  والتنسيق 

الستيعاب  بالرقة،  المدنية  واإلدارة  سوريا، 
األعداد المتزايدة من النازحين المسجلين، والذين 

ينتظرون إتمام التوسعة ليستلموا خيامهم«.

إلى  يحتاج  حالياً  المخيم  بأن  نارين  وأوضحت 
واإلغاثية  اإلنسانية  المنظمات  قبل  من  الدعم 
سيجعل  الذي  الشتاء  فصل  حلول  اقتراب  مع 
االستجابة  يتم  لم  حال  في  سوءاً  أكثر  الوضع 
إدارة  بأن  وكشفت  المتزايدة،  المخيم  لمتطلبات 
الداعمة  المنظمات  مع  اجتماعاً  أجرت  المخيم 
والمتواجدة في المخيم لدعمه، وكانت ردة فعلهم 

إيجابية بالوقت الحالي.
في  سبي  كري  مهجري  مخيم  إدارة  وتسعى 
الوقت الحالي لتسريع  توسعة المخيم، واستبدال 
)غير الصالح( من الخيم بالوقت الحالي، وإتمام 
المشاريع األخرى المتعلقة باألعمال الخدمية مع 
والتنسيق  بالتعاون  الشتاء،  فصل  حلول  اقتراب 
مع اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، واإلدارة 
المدنية في الرقة، والمنظمات اإلنسانية واإلغاثية 

العاملة في المخيم.

عيادة روناهي

أعراض اإلصابة 
بفيروس كورونا 
من اليوم األول 

لغاية الشفاء

مؤشرات أولية لفيروس كورونا: متوسط 
أيام واألطباء  فترة الحضانة ما بين ٥-٦ 
تسبق  أولية  مؤشرات  من  يحذرون 
بالرئة  تظهر  وبعضها  بكورونا  اإلصابة 
واضح،  بشكل  األعراض  ظهور  قبل 
الفيروس  يحملون  المرضى  من  الكثير 
وتختلف  تتنوع  أعراض، حيث  أي  بدون 

أعراض الفيروس من شخص آلخر.
الجسدي،  الوهن  المؤشرات:  هذه  من  ـ 
حاسة  فقدان  واالكتئاب،  النفسي  التعب 
بطني،  ألم  الشهية،  فقدان  والتذوق،  الشم 
والتهاب  احمرار  أحياناً،  وغثيان  إسهال 

العنين وارتفاع درجة الحرارة .
كورونا: ما يسمى بـ)كوفيد19( ظهر في 
مدينة  في   ٢٠19 عام  من  األول  كانون 
الفيروس  حضانة  وفترة  الصينية  أوهان 
يوماً،  والعشرين  الواحد  إلى  أسبوع  من 
أن  الممكن  من  األعراض  ظهور  وعند 
ألى  تقسم  وهي  أسابيع  ثالث  إلى  تمتد 

مرحلتين:
1ـ مرحلة األولى أسبوع.  

٢ـ المرحلة الثانية أسبوعين. 
يتحسن  المصابين  من  المائة  في  ثمانون 
لديهم األعراض في المرحلة األولى، وهم 
صغار  من  وأغلبهم  قوية  بمناعة  يتمتعوا 
السن أو الذين ليس لديهم أمراض مزمنة.

المصابين  من  المائة  في  وهناك عشرون 
يدخلون المرحلة الثانية وتمتد هذه المرحلة 
أسبوعين بعد األسبوع األول من اإلصابة 
ويبقى خمسة عشر  في المائة منهم حاالت 
الصحية  الرعاية  إلى  وتحتاج  صعبة 
الخاصة في المشفى ولكن خمس في المائة 
تبقى حاالت حرجة جداً ومنهم ٣ في المائة 

يصلون إلى مرحلة الوفاة.
األمر يكون صعباً بالنسبة لمعظم المصابين 
ارتفاع  مثل  مزمنة  أمراض  لديهم  الذين 
ضغط الدم و داء السكري والتهابات الكبد 

والكلى ومشاكل قلبية وعائية.
الواحد  اليوم  في  المصاب  يتعافى  وغالباً 

والعشرين من بداية األعراض.
في اليوم الخامس يزيد الوجع أكثر فأكثر 
في منطقة الحلق وصعوبة في البلع ويفقد 
شديدة  آالم  يحدث  وكما  الشهية  المصاب 
في العضالت والمفاصل مع وهن وضعف 

عام.
درجة  بارتفاع  تبدأ  السادس  اليوم  في  أما 
مع  درجة   ٣٨ إلى  تصل  الجسم  حرارة 
الرعشة مع حدوث ألم شديد في العضالت 
واالكتئاب  واإلرهاق  والعظام  والمفاصل 
مثل  قوية  هضمية  أعراض  وتظهر 
اإلسهال واإلقياء ويحدث بحة في الصوت. 
وفي اليوم السابع األعراض تبقى أكثر شدة 
رعشة  مع  أكثر  ترتفع  الحرارة  ودرجة 
قوية وتزداد األعراض سوءاً حيث يعاني 
ويظهر  وبلغم،  شديدة  كحة  من  المصاب 
اإلسهال  مثل  الهضمي  الجهاز  أعراض 
واإلقياء الشديد، حيث يمثل هذا اليوم نهاية 
في  األعراض  تبدأ  ثم  األولى  المرحلة 

التحسن أو الدخول في المرحلة الثانية.
احتمالية  هناك  األولى  المرحلة  نهاية  في 
في  األعراض  تبدأ  المصابين  من   %٨٠
مناعي  بجهاز  يتمتعون  وهم  التحسن 
و٢٠%  السن،  من صغار  هم  وغالباً  جيد 
لديهم  األعراض  تستمر  المصابين  من 
في  تبدأ  والتي  الثانية  المرحلة  ويدخلون 
اليوم الثامن حيث يعمل الفيروس التهابات 
بالغة  صعوبة  يحدث  مما  الرئة  في  قوية 
أعراض  اصطحاب  مع  التنفس  في 
نفس  التاسع  اليوم  وفي  الهضمي.  الجهاز 
األعراض ولكن تبقى أكثر صعوبة حيث 
تظهر زرقان في الوجه وصعوبة بالغة في 
التنفس  إلى  المصاب  يحتاج  التنفس حيث 
العناية  في  )أوكسجين(  االصطناعي 
في  هللا  قدر  ال  الوفاة  يحدث  قد  المشددة، 
األعراض  تستمر  أو  عشر  السابع  اليوم 
والعشرين  الواحد  اليوم  إلى  المذكورة 

ويتحسن المصاب.

محمد صالح حسين
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محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

ثائرة قادمة من كتالونيا للتعرف على ثورة المرأة بروج آفا عن كثبمصطفى رمو.. مسيرة حافلة بالعطاء العبًا ومدربًا

حَولت بيتها لمشروع زراعي ناجح.. وتطالب اإلدارة بدعم المزارعات

روناهي/ منبج ـ بطل من الوزن الثقيل، التحق برياضة رفع األثقال منذ سن مبكرة، ليحمل اللعبة على كاهله العبًا ومدربًا. وتمكن خالل فترة قصيرة من 
تحقيق الكثير من األلقاب داخل وخارج بلده. عاد بعد تحرير منبج وريفها ليؤسس نادي منبج الرياضي لرفع األثقال الذي ما يزال معلمًا رئيسيًا ومصنعًا لنجوم 

اللعبة الحديدية، وخزينة غنية بألوان المجد القادمة في كل المحافل الرياضية. 

روناهي/ الشهباء- لقبت نفسها بـ »بيريتان كتالونيا« تيمنًا بالشهيدة بيريتان، وجاءت من أقاصي البالد انبهاراً بالمقاومة البطولية التي أبدتها المقاتالت 
في الدفاع عن عفرين أمام االحتالل التركي والتضحيات التي قدمنها من أجل تحرير شمال وشرق سوريا من متطرفي داعش.

روناهي/ جل آغا- حولت بقعة أرض ال تتجاوز الدونم لروضة غناء وجنة خضراء بيديها، فهي أم لخمسة أطفال تواجه معهم تقلبات الحياة التي 
تصفو لهم يومًا، وتكشر عن أنيابها أيامًا؛ ورغم ذلك لم تستسلم لقانون قيصر الذي وضعها أمام ظروف معيشية صعبة، لذا استطاعت أن تستغل 

وجود بئر ماءٍ في بيتها لتستفيد منه في زراعة الخضرة.

من  يملك  بما  إليه؛  بالبنان  يشار  الدوام  على 
من  حققه  لما  والتحدي،  واإلصرار  العزيمة 
إنجازات رياضية في رياضة األثقال السورية؛ 
الحب  كل  بادلها  لطالما  التي  منبج  من  انطالقاً 
صحيفتنا  أجرت  الصدد،  وبهذا  والتقدير. 
السابق  الدولي  البطل  مع  حواراً  »روناهي« 
األثقال  رفع  رياضة  في  السوري  والمدرب 
قلبه  فتح  الذي  رمو  مصطفى  الحديدي؛  البطل 
الرياضي،  مشواره  محطات  من  العديد  وسرد 
وقصة كفاحه وعشقه وآماله مع أبنائه النجوم في 

لعبة أكسبت سوريا الذهب في كل مكان.

ـ في البداية، نرحب بك في صحيفتنا »روناهي«، 
الرياضي  الجمهور  تعريف  باستطاعتك  وهل 

بقصتك مع رياضة رفع األثقال؟

محبتي  وكامل  الموقرة  وبصحيفتكم  بك  مرحبا 
أنا من مواليد  بالطبع،  المميزة.  لقراء الصحيفة 
لعبة  ومارست  1985م،  عام  في  منبج  مدينة 
رفع األثقال بسن صغيرة جداً حين كنت أدرس 
إليها بما تزخر به من كنوز  االبتدائية، وشدني 
ذهبية لخيرة الالعبين السوريين الذين كانوا من 
منبج وريفها. وكانت االنطالقة األولى من غرفة 
منزلنا. إذ؛ كان يحلو لي أحياناً أن أحمل األشياء 
أياً كان حجمها بطرق مختلفة. كما كان لتشجيع 
ذلك؛  من  وافراً  حظاً  الوقت  ذلك  في  زمالئي 
تختلف  وإرادة  قوة وتصميماً  أمتلك  ألنني كنت 

عن بقية اآلخرين.
لكن من المفيد القول، إن اللعبة الشعبية في العالم، 
هي بال أدنى شك كرة القدم. لكن؛ في مدينة منبج 
األولى،  فاللعبة  تماماً،  يختلف  فالحال  وريفها، 
هي رفع األثقال، خاصة وكان إلهامي الستكمال 
المخضرمين  اللعبة  أبطال  الرياضية،  مسيرتي 
السالل  محمود  أمثال؛  األثقال  رفع  في  الكبار 

وطالل نجار.

ـ متى كانت نقطة االنطالق نحو األلقاب، وكيف 
هي  وما  اللعبة؟  مع  مسيرتك  على  أثرها  كان 

البطولة األغلى على قلبك؟

باإلصرار  ومليئة  وشاقة  قاسية  البدايات  كانت 
والتضحية، حيث باشرت التدريب تحت إشراف 
المدرب وليد شيخ سمعو رحمه هللا. وكان يدفعني 
األمل أن أحقق أرقاماً كبيرة لمدينة منبج وريفها؛ 
على  اإلقبال  في  رغبتي  من  زاد  الذي  األمر 
التدريب لمدة ثالث سنوات خلت. أما انطالقتي 
الحقيقية األولى؛ فقد بدأت في سن الخامسة عشر 
بتحقيق أول بطولة لي على المستوى السوري، 
وهي التتويج بلقب بطل الجمهورية لثالثة أعوام 
ثم  ومن  2000-2002م،  عامي  بين  متتالية 
السوري  المنتخب  في  للمشاركة  دعوتي  تمت 
حصدت  العام  ذات  وفي  2003م،  العام  في 
ثالث ذهبيات في بطولة العرب التي أقيمت في 
سوريا. كانت لحظات سعيدة حين تغمرك النشوة 
التتويج،  منصة  على  وأنت  االنتصار  وروح 
ثمن،  بأي  يقدر  وال  يوصف  ال  شعورك  حيث 
األغلى  هي  بالطبع،  األولى،  البطوالت  ولعل 
صناعة  خيار  أمام  وضعتني  ألنها  حياتي؛  في 

تاريخي الرياضي الخاص بهذه اللعبة الصعبة.

مجال  في  واضح  وتميز  فارقة  عالمة  هناك  ـ 
التدريب في عهد اإلدارة المدنية بمنبج وريفها، 
فهل تحدثنا عن مسيرتك؛ كمدرب لرفع األثقال 

في المدينة وريفها في الوقت الراهن؟

بدء  مع  منبج  إلى  دمشق  من  عدت  بالطبع، 
تحريرها من مرتزقة داعش، وعلى الفور عملت 
على تأهيل صالة األلعاب الفردية الواقعة على 
بالتأكيد  صعبة  لحظات  كانت  جرابلس.  طريق 
أن تعيد ترميمها من جديد بعد الخراب الذي لحق 
بها. فاجتمعت مع االتحاد الرياضي لمناقشة هذا 
الشباب  لجنة  مع  مناقشته  تمت  ثم  ومن  األمر، 
بدورها  التي  منبج وريفها  والرياضة في مدينة 

الذي  التنفيذي  المجلس  الطرح على  رفعت هذا 
وافق بدون أي تردد.

تلك  في  وعملت  مجدداً  افتتاحها  تم  وبالفعل، 
األثقال  لرفع  منبج  نادي  تشكيل  على  اآلونة 
على مدى ثالث سنوات متواصلة. ولذلك؛ قمنا 
يمتلكون  الذين  الموهوبين  الشابة  الفئة  بجمع 
بجهود  وانطلقنا  الصلبة،  واإلرادة  القوية  البنية 
شخصية، مع توفير دعم مادي مقبول إلى حد ما 

من االتحاد الرياضي.

ـ ال شك كانت لك بصمة واضحة إثر مشاركتك 
في كادر االتحاد الرياضي، بصفة رئيس األلعاب 

الفردية؛ فكيف تنظر إلى هذه التجربة؟

يقبل  الرياضي  من  يجعل  فطري  دافع  هناك 
المسيرة  تاريخ  في  لترك بصمته  واضحاً  إقباالً 
للشباب لإلقبال  الرياضية؛ بما يضفيه من قدوة 
على ممارسة الرياضات. وبناء على ما سبق، تم 
تكليفي من قبل االتحاد الرياضي في منبج ريفها؛ 
»رفع  وتشمل  الفردية  األلعاب  رئاسة  بتولي 
والكاراتيه  والتايكواندو  البدنية  والقوى  األثقال 

وكرة الطاولة والشطرنج«.
قاعدة  بناء  من  قصيرة  فترة  خالل  واستطعنا 
كبيرة من الرياضيين على الرغم من اإلمكانات 
البسيطة لصناعة نجوم كبار ليس على مستوى 
المحلي في منبج وريفها، بل على مستوى شمال 
ال  والعالم.  اآلسيوية  والقارة  سوريا  وشرق 
مسيرة  تستكمل  أن  للغاية،  جميل  أمر  هذا  شك 
العطاء التي كنت قد قطعت منها شطراً؛ كالعب 

رياضي وشطراً آخر وأنت كمدرب أيضاً.

تسع  منذ  سوريا  على  الحرب  أثرت  كيف  ـ 
خاصة،  األثقال  رفع  رياضة  في  سنوات 

والرياضة السورية بشكل عام؟

رفع  أنشطة  على  كبير  بشكل  الحرب  أثرت 
بشكل  الرياضة  وعلى  األخص  على  األثقال 
الرياضة،  ممارسة  مقومات  فقدان  بسبب  عام؛ 
الوطني  بالجيش  يسمى  ما  فترة  في  خاصة 
ذلك،  من  وبالرغم  داعش.  ومرتزقة  السوري 
ضيقة  نطاقات  في  التدريب  من  مساحة  هناك 
وكان البعض يزاولها دون انقطاع في الحرب أو 
السلم. أما اآلن، فانتشار جائحة كورونا؛ أثرت 
بصدد  كنا  التي  المحلية  البطوالت  إقامة  على 
الرياضيين  لتشجيع  الفعاليات  من  عدد  إقامة 
في  األهم  الجانب  كبيرة.  إنجازات  تحقيق  على 
األثقال غير منتشرة  لعبة رفع  أن  الميدان،  هذا 
في مناطق شمال وشرق سوريا سوى في مدينة 
منبج وريفها، وهذا األمر يعيق من تمثيل منبج 
وريفها في المشاركات الخارجية. ومن منبركم 
اإلعالمي، أنا جاهز للعمل على نشر هذه اللعبة 

في أي منطقة من سوريا.

ـ كيف ترى مستقبل لعبة رفع األثقال في سوريا؟

وأراه  بخير،  األثقال  لعبة  مستقبل  أن  أعتقد 
نوعية  قفزة  هناك  وستكون  هللا،  بإذن  مزدهراً 
في غضون الفترة القادمة، وال سيما فيما يخص 
تضافر  هو  والسبب  السورية  األثقال  رفع  لعبة 
جهود االتحاد الرياضي في مدينة منبج وريفها 
للنهوض بواقع الرياضة واإلسهام في رقيها في 

كافة المجاالت.
نود  مطالبات  هناك  أن  القول  من  بد  ال  لكن 
أن  أهمها  المختصة،  الجهات  إلى  إيصالها 
الرياضة تحتاج للدعم المادي لتأمين مستلزمات 
اللعبة وأدواتها لضمان حد أدنى من االستقرار 
ضئيل.  المقدم  الدعم  ألن  لالعبين؛  المعنوي 
دول  مختلف  في  الرياضة  أن  نذكر  أن  وجلياً 
وهذا  االحتراف،  مستوى  إلى  وصلت  العالم، 

وشرق  بشمال  رياضتنا  في  نطبقه  أن  يعني 
رياضة  عن  نتحدث  كنا  إذا  خاصة  سوريا، 
الذين سطروا  الذهبية  لها رموزها  األثقال  رفع 
مجدهم الذهبي في كل المحافل الدولية بكل فخر 

واستحقاق.  

ـ هل نال البطل مصطفى رمو حقه من التكريم، 
وما هي اللحظة األسعد في حياتك؟

الشك أن التكريم قد يكون مطلوباً لالحتفاء بكل 
في  اإلنسان  حققها  التي  االنتصارات  مراحل 
الرياضي  حياته. لكن؛ أفضل تكريم، هو رضا 
مشاركتي  شك  من  ما  وربما  العطاء.  ذلك  عن 
في عام 2004م وحصولي على ثالث ميداليات 

نفسه؛  العام  وفي  بالجزائر،  بطولة  في  فضية 
كان  كما  للشباب،  آسيا  برونزية  على  حصلت 
عام  في  آسيا  غرب  بطولة  في  مشاركة  هناك 
2005 م، وفي عام 2006م كانت هناك مشاركة 
2007م  عام  وفي  العربية،  األندية  بطولة  في 
كانت هناك مشاركة في بطولة األندية اآلسيوية، 
وفي  ليبيا،  في  العرب  بطل  2008م  عام  وفي 
العام 2009 بطل بطولة البحر األبيض المتوسط 
في بيسكارا بإيطاليا. وفي العام 2010م بطولة 
بطولة  في  شاركت   2010 عام  وفي  العرب، 
الجنوبية بمشاركة  أقيمت في كوريا  التي  العالم 
الترتيب  على  وحصلت  العالم  في  142دولة 
12عالمياً. وفي العام 2011م بطولة العرب في 
مصر، وفي العام 2012م بطولة البحر األبيض 

المتوسط بمرسين في تركيا.
وال  حدود  ال  أنه  واحداً  شيئاً  تؤكد  هذا  كل 
ثمة  هناك  كانت  إذا  االنتصارات  لسكة  ضفاف 
إرادة وتصميم كبيرين، وبالطبع، أنا راض عن 
مسيرتي الرياضية، غير أن اإلصابة منعتني من 
المشاركة في األولمبياد في ذلك الوقت. أما الشق 
برئاسة األلعاب  السؤال، فأقوم حالياً  الثاني من 
الفردية في االتحاد الرياضي وهذا يدعوني للقيام 

بواجباتي تجاه الرياضة والرياضيين، كما أقوم 
البدنية،  اللياقة  في حصة  منبج  منتخب  بتدريب 
الفردية  األلعاب  بافتتاح صالة  وأقوم مساء  كما 
لتدريب الالعبين، وهذا يعني أني أقضي أغلب 
حياتي اليومية ضمن كواليس الرياضة لمدة 11 

ساعة. 

 ـ ما هي الرسالة التي توجهها عبر صحيفتنا 
لعشاق رياضة رفع األثقال؟

والتدخين  والسهر  الغرور  عن  االبتعاد 
وتوجيهات  بتعليمات  وااللتزام  والمنشطات، 
األثقال  رفع  عشاق  يتحلى  وأن  المدرب، 
متواضعين  يكونوا  وأن  العالية،  باألخالق 
وإنسانيين في تعاملهم مع اآلخرين. إن ممارسة 
رياضة رفع األثقال تعني الصبر والتحمل، وهي 
األكثر من غيرها التي تعتمد في جوهرها على 
األخالق. أما الرياضي في رفع األثقال الراغب 
منصات  في  اإلنجازات  على  الحصول  في 
انقطاع  التمرين دون  بمتابعة  فأنصحه  التتويج، 

وبشكل مكثف.

التي  كردستان  تحرير  حركة  فجر  بزوغ  مع 
إلى  الحركة  القائد عبد هللا أوجالن سعت  قادها 
تخلف  من  وإخراجها  وتطويرها  المرأة  تحرير 
الذكوري،  والمجتمع  األنظمة  واضطهاد  وظلم 
وكان لفكر وفلسفة القائد آبو الدور األبرز لدفع 
المرأة للبحث عن الحرية وتمثيل نفسها بهويتها 
ولتثقف نفسها من ناحية الفكر والعلم والمعرفة، 
فتكون صاحبة إرادة حرة وتتساوى مع الرجل 

في الحقوق.

مقاتالت عامليات يف ثورة روج آفا

أما ثورة روج آفا والشمال السوري التي تبنت 
إلى  ودعت  أوجالن  عبد هللا  القائد  وفلسفة  فكر 
الريادي فيها  الدور  للمرأة  أخوة الشعوب كانت 
عبر استفادتها من التجارب النضالية للمرأة في 
حركة تحرير كردستان، وقد برز وجودها في 
واإلدارية  والعسكرية  السياسية  الساحات  جميع 
آفا وشمال وشرق سوريا، وأصبحت  في روج 
وجودها  وتؤكد  واالتحادات  المؤسسات  تدير 
رمزاً  أصبحت  كما  المشتركة،  الرئاسة  عبر 
في  وخاصةً  قادتها  التي  المعارك  في  للمقاومة 
براثن  من  مناطقها  وتحرير  وكوباني  عفرين 
مرتزقة داعش عبر بطوالت وتضحيات قدمتها 
دفاعاً عن شعب وأرض روج آفا وشمال وشرق 

سوريا.
وبعد أن كانت للمرأة الدور الطليعي في انتصار 
وشمال  آفا  روج  في  لداعش  ودحرها  الثورة 
المرأة  وجهة  آفا  روج  أصبحت  سوريا  وشرق 

عمرها  من  الرابع  العقد  في  امرأة  األحمد  فاطمة 
أوالدها،  مع  وحيدةً  تسكن  آغا  جل  مدينة  أهالي  من 
حيث تركها الزوج وسافر دونما خبر أو أثر لمصير 
ما،  نوعاً  الذاتي  االكتفاء  من  حالةً  تعيش  مجهول؛ 

وتكسب رزقها بعرق جبينها.
لها  روناهي  صحيفتنا  زيارة  خالل  فاطمة  حدثتنا 
»وجدت  وقالت:  الصغير،  المنزلي  مشروعها  عن 
تعبت  لهم غيري؛  أحد  أطفال ال  أمام  بمفردي  نفسي 
بالزراعة  العامالت  ورش  مع  خارجاً  العمل  من 
والحصاد؛ فقررت استثمار هذه البقعة من األرض«.

تجهز أرضها لتزرع كافة 
أنواع الخضار

كان  الذي  البئر  »أصلحت  كالمها:  فاطمة  وتابعت 
معطالً، وطلبت مساعدة جارنا؛ ليحرث لّي هذا الدونم 
وخططت  األعشاب  من  نظفته  وبالفعل  بالجرار، 
لكافة  البذار  وأحضرت  متساوية،  لخطوط  األرض 
أنواع الخضرة كالبندورة والخيار والفليفلة والباذنجان 
وحتى بزر دوار الشمس والقرع الرومي والملوخية 
أوالدي  مع  وزرعت  األخضر؛  والنعناع  والباميا، 
كّل صنف من الخضرة بطرف معين، وهكذا إلى أن 

غطينا المساحة كلها«.
سقت فاطمة الخضرة كّل حين إلى أّن نمت وكبرت، 
واستعانت بالصيدلية الزراعية شراء المخصبات التي 
رغم  بالسماد  األرض  رشت  كما  نموها،  في  تساعد 

الحرة من جميع أصقاع العالم من قبل الثائرات 
واإلرادة  الحرية  عن  يبحثن  اللواتي  العالميات 
عن  الدفاع  في  شاركن  منهن  فالكثير  الحرة، 
العين  رأس  كانيه/  وسري  وكوباني  عفرين 
ومنهن من ضحين بأنفسهن في سبيل الدفاع عن 

ثورة روج آفا.
روناهي  صحيفتنا  التقت  الموضوع  هذا  وحول 
امرأة جاءت من أقاصي البالد للتعرف عن قرب 
بثورة المرأة في روج آفا، وهي إحدى الثائرات 
والتي  كتالونيا«  »بيريتان  بـ  نفسها  لقبت  التي 
حدثتنا  حيث  الشهباء،  إلى  كتالونيا  من  قدمت 
آفا  روج  ثورة  وتأثير  النضالي  مشوارها  عن 
التركي  االحتالل  جيش  قام  »حين  قائلةً:  عليها 
يشهدها  لم  شرسة  مقاومة  بعد  عفرين  باحتالل 
التاريخ ودامت 58 يوماً أبدى فيها أهالي عفرين 

وعلى رأسهم المناضالت والثائرات اللواتي قمن 
بالتصدي لالحتالل وضحين بأرواحهن في سبيل 
الدفاع عن األرض والشعب ببسالة وكتبن أروع 
البطوالت،  بهذه  كثيراً  فتأثرت  البطولة،  مالحم 
براثن  من  سوريا  وشرق  شمال  تحرير  إن  كما 
إرهاب داعش من الدوافع التي دفعتني للمجيء 

كي أتعرف على المرأة الكردية«. 

مفهوم الثورة يف روج آفا وكتالونيا

السوري  الشمال  إلى  قدومي  »بعد  وتابعت: 
ألتعرف على المقاتالت والمناضالت الكرديات 
تسمى  التي  المرأة  تدريب  مراكز  في  كثب  عن 
بمراكز مؤتمر ستار، والتعرف على كيفية قيامها 

بتنظيم المرأة لتطوير إمكاناتها العلمية والفكرية 
والمهنية على الرغم من الظروف والمعاناة التي 
الكبير  الفرق  السوري، الحظت  الشعب  يعانيها 

بين الثورة في روج آفا والثورة في كتالونيا«. 
لكنه  ثوري  فكر  هنالك  كتالونيا  في  بأنه  منوهة 
مضطهد من قبل األنظمة الرأسمالية، وأردفت: 
التي  العنصرية  التفرقة  من  يعاني  »فالشعب 
كبير  فرق  فهنالك  اإلسبانية،  الحكومة  بها  تقوم 
ومعظم  كتالونيا،  وإقليم  اإلسباني  الشعب  بين 
مقاطعة  إنها  العلم  الفقر مع  يعانون من  األهالي 
تمتلك موارد اقتصادية جيدة وخاصةً من الناحية 
جميع  على  تستولي  إسبانيا  إن  إال  السياحية، 
ال  المقاطعة  سكان  من  فالكثير  ولهذا  الموارد، 
تطالب  شعبية  مطالب  وهنالك  سكن،  يملكون 
المؤسسات  جميع  ألن  ضعيفة  لكنها  باستقاللها 
اإلسبانية،  للحكومة  عائدة  المجتمع  تمثل  التي 
سبيل  وعلى  الرأي،  في  استقاللية  تملك  ال  أي 
المثال فالمنظمات الحقوقية التي تدافع عن حقوق 
اإلسبانية،  الحكومة  تحت سقف  هي  الكتالونيين 
مطالب  من  أكثر  تتعدى  ال  إسبانيا  في  والثورة 
السبب  ويعود  أكثر،  ال  اقتصادية  بإصالحات 
إلى تأثير الرأسمالية على الفكر الثوري والوحدة 
سوى  يفكر  ال  شخص  كل  فأصبح  الوطنية، 

بتحسين وضع عائلته«. 

تجربة ثورة املرأة ستؤثر
 عىل كتالونيا

شمال  في  »أما  قالت:  آفا  روج  ثورة  عن  أما 
رأيت  الشهباء  في  وباألخص  سوريا  وشرق 
مقاومة  هنالك  بيت  كل  ففي  بعينها،  المقاومة 
وعمل يهدف للعودة لعفرين، واألهالي ينظمون 
بالتدريب والتوعية ليكونوا قادرين على  أنفسهم 

التصدي للعدو والسعي لتحرير جميع األراضي 
التي احتلتها تركيا والمرتزقة«. 

وختمت بيريتان كتالونيا حديثها عن ثورة روج 
آفا بالقول: »إني أرى بأن تجربة ثورة روج آفا 
العالمية  الثورات  كل  على  كبير  بشكل  ستؤثر 

ومن بينها كتالونيا«.
الشمال  في  يقع  كتالونيا  إقليم  أن  إلى  ونشير 
كيلو  ألف  وتقدر مساحته 32  الشرقي إلسبانيا، 
متر، ويعيش فيه أكثر من سبعة ماليين ونصف 
علماً  الكتالونيون  يمتلك  حيث  نسمة،  مليون 
بهم ونشيداً وطنياً إلقليمهم، ولغة خاصة  خاصاً 
مع اإلسبانية، إال أن مطالب المواطنين في اإلقليم 
كتالونيا  »دولة  ليصبحوا  الحدود  هذه  تتخطى 

المستقلة«.

شكوتها من عدم توفرها.

الغالء وتشجيع الجريان
 سبباً يف مرشوعها

»قانون قيصر وغالء األسعار وتشجيع الجيران كان 
سبباً في مشروعي«، بهذه الكلمات عبرت فاطمة عن 
فكرة مشروعها، وأردفت: »لم أتخيل أن ينجح هكذا 
فقد أصبحت أبيع منّه كّل يوم بما ال يقل عن 5000 

ليرة«.
لينتظروا  يحجزون  الجيران  أن  إلى  فاطمة  وأشارت 
لثقتهم  سعيدة  يجعلها  مما  الباميا؛  شراء  في  دورهم 
بالماء الذي تسقي به خضرتها؛ فغيرها يسقيها من مياه 

المجارير، حسب تعبيرها.
تصنع  بأنّها  تباع، وضحت  ال  التي  الكميات  عن  أما 
منها مؤنة للشتاء، فكّل شيء له تدبير عندها  عدا عن 
على  له  قدرة  وال  يحتاج  من  لكّل  الخضرة  توزيعها 
أقطفها  لدي  الفائضة  تقول: »الخضرة  الشراء، حيث 
وأبعث أوالدي يوزعونها في كّل أسبوع مرة لتطرح 
بها البركة، ويزداد رزقي ورزق عيالي، فنحن نشعر 

بالجائع ألنّنا تذوقنا مرارة الفقر والجوع«.

كيف تصنع فاطمة التوابل باملنزل؟

حقلها  في  معها  روناهي  عدسة  تجولت  وقد  هذا 
الممتدة  األخضر  النعناع  فرشات  لنرى  الصغير؛ 
تفوح برائحتها الطيبة التي تعبق بالمكان؛ فحدثتنا عن 
»أقطفه  أشارت:  حيث  اليابس،  للنعناع  عملها  كيفية 

أنا وأوالدي ونقطع الورق، وننشره في الغرفة؛ حتّى 
بيتي  وأمون  ناعماً،  يصبح  حتى  نفركه  ثم  ينشف 
العطارة  لمحالت  الباقي  وأبيع  حاجتي،  وأخذ  منّه 

والتوابل«.
وذكرت فاطمة بأّن فكرة زراعة النعناع تعود البنتها 
»رغد الفاضل« ذات العشر أعوام؛ حيث جلبت الطفلة 
عود أخضر من الجيران، وطلبت من أمها زراعته، 
وبالفعل زرعتها، وبذلك فرحة العائلة كبرت مع ازدياد 

تمدد النعناع باألرض، واتساع مساحته وجماله.
تنظفها  )الفليفلة(، حيث  األحمر  البهار  إلى  باإلضافة 
وتنشرها في غرفة تصلها الشمس والتهوية الجيدة إلى 
تحافظ  حتّى  بالزيت  وتدهنها  تسحقها،  ثم  تنشف،  أن 

على لونها األحمر، بحسب قولها.

أوالدها وجاراتها يقدمون
 لها يد العون

أما ابنها »محمد الفاضل« ذو االثني عشر ربيعاً؛ فقد 
حدثنا وبدا منهمكا بقطف الباميا قائالً: »قطفها صعب 
ألبس  لذا  األيدي،  يحسس  مشوك؛  حاٍف  ورقها  ألّن 

الكفوف وأساعد أمي في قطفها«.
التي كانت  فاطمة  النشيطة  المزارعة  كما وأوضحت 
تقطف الباذنجان بأنّها تجهز مونتها الشتوية من إنتاج 
وننشره،  ونملحه  ونسلقه  »نحفره  وبينت:  مزرعتها، 
المحشي  أكلة  طبخ  في  الشتاء  في  استعمله  وبذلك 

ألوالدي بمساعدة جاراتي لي في حفرها«.
والثالثين  الخامسة  ذات  المصطفى  سناء  الجارة  أما 
لجارتها في قطف  كيفية مساعدتها  لنا  عاماً وضحت 
الملوخية قائلةً: »أشتري مونتي من جارتي وصديقتي 

بالزراعة وأنصح  أفهم  أني  بعملنا؛ كما  ونتعاون معاً 
صديقتي دائماً بمكافحة الحشرات والدودة لكي تحافظ 

على نجاح موسمها«.
التي  المشكالت  بعض  من  تعاني  بأنّها  فاطمة  أكدت 
ألن  الكهرباء  وانقطاع  األسمدة  كنقص  تواجهها؛ 
البئر ال يمكن أن يضخ بدونها، وفيما إذا كانت تطمح 
لتوسيع مشروعها فأكدت: »جربت الزراعة الصيفية 
وسأكررها مع الخضرة الشتوية، وهكذا سأستفيد من 

األرض موسمين«.
والفول،  والخس  والبصل  البقدونس  بأن  موضحةً 
التي  الشتوية  الزراعية  المحاصيل  أهم  من  والثوم 

ستضعها في خطتها الزراعية.

تربية الحيوانات من 
مشاريعها أيضاً

اللواتي  دجاجاتها  إلى  مبتسمةً  فاطمة  وأشارت  كما 
ينتظرن وجبة الغداء على حد تعبيرها: »أربي الدجاج 
في بيتي؛ فهو مشروع ناجح، ترقد الدجاجات لمرتين 

في كّل سنة، فأبيع فراخها وبيضها«.
الدواجن  تربية  في  تجربتها  ستوسع  بأنها  مضيفةً 
واألغنام، ففي زاوية من بيتها تجلس غنمتها الوحيدة، 

وخروفها الذي تفكر ببيعه استعداداً لمصاريف الشتاء 
من تدفئة وغيرها.

وختاماً ناشدت فاطمة األحمد وجاراتها اإلدارة الذاتية 
وتقديم  للمرأة  بفتح مشاريع  في شمال وشرق سوريا 
القروض، والمساعدات الالزمة لها، ولكل المزارعات 

بالمنطقة. 
امرأة تشعر بالراحة والتفاؤل وأنت تكلمها؛ فهي مثال 
للمرأة الناجحة التي ال تنحني لمصاعب الحياة، وتعتمد 

على ذاتها.

تقرير/ نورى إبراهيم

تقرير/ غزال العمر

حوار/ آزاد كردي
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بشكل  سوريا  وشرق  شمال  في  الشعب  عانى 
عام والمرأة بشكل خاص مأساة تبعات الحرب 
وأخواتها  كداعش  األعداء  هدف  كان  حيث 
وانحسار  المرأة  قمع  هو  مسبق  وبتخطيط 
دورها. رقي أي مجتمع من المجتمعات يقاس 
الجماعات  حاولت  فيه،  المرأة  رقي   بدرجة 
الدول  مع  وبتواطئ  المتوحشة  التكفيرية 
المستعمرة ألرضنا أن ترجع المرأة إلى قرون 
عن  عاجزة  اليدين  مكبلة  تكون  وأن  الظالم 
إحدى  في  محشورة  مهينة  ذاتها  عن  التعبير 
الزوايا الضيقة تعيش على هامش الحياة كجثة 
هامدة، وطبعا كل ما يقال عن المرأة ال يمكن 
المجتمع  نصف  فهي  واحد  مقال  في  اختزاله 
اإلبداع  رمز  وهي  اآلخر  النصف  وتربي 
والخلق، وإن كانت سقيمة الذهن والنفس فكيف 

لها أن تعطي لطفلها أو لبيتها أو لمجتمعها. 
حيث حصرت المرأة  في غمار الحرب  ضمن 
منهم  محاولة  اقتصادية  خدمية  نفسية  حروب 
ولكن  المقاومة  عن  وثنيها  إرادتها  إلخضاع 
أبت المرأة عاشقة الحرية أن ترضخ ألهدافهم 
بالتالي  إلرادتهم،  إخضاعها  في  الخسيسة 
الخالية من كل  إخضاع شعب كامل لخططهم 
المرأة  بهرت  لقد  بصلة،  لإلنسانية  يمت   ما 
العيش بكرامة  العالم بإصرارها على  الكردية 
على أرضها، وأثبتت نفسها في كافة مجاالت 
المرتزقة  ضد  القتال  ساحات  وفي  الحياة، 
التي أرعبت العالم الذي كان قد أصبح عاجزا 
وببسالة  قاتلت  الكردية  المرأة  أن  إال  أمامها، 
كوباني  وكانت  األشرار  هؤالء  وجه  في 
وانتصارها خير دليل على مدى شجاعة المرأة 
الكردية التي أمست هي وكوباني رمزان يرفع 

يحتدم التوتر في شرق البحر األبيض المتوسط 
تدخل  إذ  والنفوذ،  الطاقة  حروب  سياق  في 
منعطف  في  اليونانية   – التركية  المبارزة 
دقيق يالمس االنزالق إلى مواجهة محدودة، 
ويتزامن االندفاع الفرنسي من ليبيا إلى لبنان 
حيال  األوروبي  الموقف  توحيد  مع  والعراق 
من  ذلك  ويرسم  التركي،  العسكري  التمدد 
مسرح  على  للقوة  جديدة  معادلة  شك  دون 
الملتهب  األوسط  الشرق  يمثل  مضطرب 
إلى  لذا تسعى واشنطن  خلفيته االستراتيجية. 
حلف  تماسك  من  األدنى  الحد  على  الحفاظ 
شمال األطلسي حتى ال تستفيد روسيا البوتينية 
من المتغيرات ومن رقصة التحالفات، وهكذا 
األميركية  الرئاسية  االنتخابات  أبواب  على 
مكاسب  إلحراز  طرف  من  أكثر  يتزاحم 
الموارد  اكتشاف  لناحية  ملموسة  استراتيجية 
المتوسط،  شرق  في  الوفيرة  الهيدروكربونية 
وينذر ذلك باختبارات للقوة ولنزاعات عديدة 

ضمن هذا المدى المهم من العالم.
عن  األلمانية  فيلت«  »ذي  صحيفة  وكشفت 
طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
من جنراالته افتعال حادث عسكري مع أثينا 
بإغراق سفينة أو إسقاط طائرة مقاتلة يونانية، 
لكن  بشرية،  خسائر  في  التسبب  دون  من 
الرواية  هذه  وتؤشر  ذلك  رفضوا  الجنراالت 
الداخلي  البعدين  بين  الترابط  إلى  تأكدت  إن 
ال  الذي  أردوغان  حسابات  في  والخارجي 
أو  محسوبة  باستفزازات  القيام  عن  يتورع 
شعبيته  تعزيز  بغرض  محدودة  مواجهات 
بالده  مصالح  عن  دفاعا  بالضرورة  وليس 
العليا، ومن دون شك إن وجود العبين يحكمهم 
إقليما  المتوسط  من شرق  يجعل  المنطق  هذا 

فاروق الماشي: »ال بد من تحرك دولي إلنهاء 
ملف أسرى داعش«

عالء الدين خالد كالو: »تركيا تحاول بسط 
سيطرتها على كامل ليبيا«

المرأة في شمال شرق سوريا وإثبات الذات

معادلة القوة الجديدة في شرق المتوسط

نجالء محمد

خطار أبو دياب

أكد الرئيس المشترك لهيئة الشؤون االجتماعية 
والعمل في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 
خطراً  يشّكل  الهول  مخيم  أّن  الماشي  فاروق 
الستمرار  الجوار؛  ودول  المنطقة  على  كبيراً 
عمليات القتل وغيرها من عمليات اإلجرام التي 
تحصل داخل المخيّم. وشدد على قيام المجتمع 
عائالت  بين  بالفصل  المتحدة  واألمم  الدولي 
الدواعش داخل المخيم وبقية النازحين؛ ليتسنّى 
لإلدارة الذاتية اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها 
أن تعيد تأهيل النازحين السوريين ضمن المخيم 

تمهيداً إلعادتهم لحياتهم الطبيعة في مناطقهم.

مخيم الهول يشكل خطراً كبرياً عىل 
املنطقة والعامل

الشؤون  لهيئة  المشترك  الرئيس  حديث  جاء 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  والعمل  االجتماعية 
مع  لقاء  خالل  الماشي  فاروق  سوريا  وشرق 
الخطر  مدى  عن  للحديث  هاوار  أنباء  وكالة 
الذي يشّكله مخيم الهول على المنطقة في ظّل 

صمت دول العالم إلعادة مواطنيها المحتجزين 
اإلجراءات  وكذلك  السجون،  وضمن  داخلة 
الممكن اتخاذها في حال حصول اإلدارة الذاتية 

على أي دعم بهذا الخصوص.
حيث تحدث بالقول: »إّن مخيم الهول هو أكبر 

المنطقة؛  مستوى  على  سكاني  تجّمع  وأخطر 
ينتمون  نازح  ألف   70 من  أكثر  يحوي  لكونه 
ألكثر من 54 دولة، ويحملون الفكر الظالمي 
التكفيري. يشّكل المخيم عبئاً كبيراً على عاتق 
اإلدارة الذاتية بالرغم مّما تعانيه من نقص الدعم 

والحصار الذي تتعّرض له في ظل االحتياجات 
المتزايدة للنازحين واألهالي بشكل عام«.

وتابع الماشي حديثه بقوله: »على المجتمع الدولي 
واألمم المتحدة المساهمة كحد أدنى بالفصل بين 
عائالت الدواعش داخل المخيم وبقية النازحين 
جديدة  إجراءات  اتخاذ  الذاتية  لإلدارة  ليتسنّى 
السوريين  النازحين  تأهيل  تعيد  أن  شأنها  من 
ضمن المخيم تمهيداً إلعادتهم لحياتهم الطبيعة 
محتجزي  بين  الفصل  عملية  إّن  مناطقهم.  في 
السوريين  النازحين  وبقية  األجانب  المخيم 
العمل على  الذاتية من  اإلدارة  ضمنه؛ ستمّكن 
النازحين  لدى  الداعشي  الفكر  على  القضاء 
والتمهيد  المخيم  ضمن  القاطنين  السوريين 
في  لالنخراط  الطبيعية  حياتهم  إلى  إلعادتهم 

المجتمع من جديد«.
وأشار الماشي إلى أّن مخيم الهول يشّكل خطراً 
الستمرار  الجوار  ودول  المنطقة  على  كبيراً 
اإلجرام  عمليات  من  وغيرها  القتل  عمليات 
يخفى  ال  حيث  المخيّم،  داخل  تحصل  التي 
الداعشيات،  النساء  بعض  إجراءات  أحد  على 
اللواتي الزلن يمارسن عمل ما تسّمى بالحسبة 

والترويج للفكر الداعشي بشكل منّظم واقتراف 
الجرائم بحّق بعض النازحين اآلخرين وحرس 
لها دور فعّال جدّاً  الذاتية كان  المخيم، اإلدارة 
حاجيات  وتأمين  واالستقرار  األمن  ضبط  في 
الدولي  التحّرك  معتبراً  النازحين،  آالف 

ضرورة إلنهاء هذا الملف.
الشؤون  لهيئة  المشترك  الرئيس  واختتم 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  والعمل  االجتماعية 
بقوله:  حديثه  الماشي  فاروق  سوريا  وشرق 
نداء  من  بالرغم  المخزي  الدولي  »الصمت 
جهات  عدة  ومخاطبتها  مراراً  الذاتية  اإلدارة 
وحقوقية  إنسانية  منظمات  وممثلي  دولية 
للمساهمة بإنشاء محكمة للدواعش المحتجزين 
زال  ال  المخيمات؛  في  وعوائلهم  السجون  في 
سيد الموقف. وعلى دول العالم أجمع ومنّظمات 
من  والتنسيق  العمل  ضرورة  اإلنسان  حقوق 
أجل إنشاء محكمة دولية لمحاسبة أسرى داعش 
في السجون أو العمل على إيجاد صيغة معيّنة 
لمواطنيها  دولة  كل  استعادة  خاللها  من  يتّم 
المحتجزين في السجون وفي المخيمات بمناطق 

اإلدارة الذاتية«.

التحالف  لحزب  اإلعالمي  المستشار  أشاَر 
الشهباء  فرع  السوري  الديمقراطي  الوطني 
عالء الدين خالد كالو بأن الدولة التركية تمارس 
اتفاقاً  تعقد  ان  تريد  إذ؛  الوجهين.  على  اللعب 
لبسط  -السراج(؛  )الوفاق  الحكومتين  كلتا  مع 
سيطرتها على كامل أ الليبية سياسة ، وبالتالي 

نهب ثرواتها والسيطرة على خيراتها.
الضوء  بعد  جاء  التركي  االحتالل  دولة  تدخل 
األخضر من اإلدارة األمريكية، حيث وأنه بدون 
سبع  جلب  أردوغان  استطاع  لما  الضوء  هذا 
المسيّرة  الطائرات  ومئات  عسكرية  فرقاطات 
ليبيا؛  إلى  مرتزق  ألف   17 ونقل  والمدرعات 
الخارجية  فالسياسة  داعشي،  آالف  ثالثة  بينهم 
القديمة  مستعمراتها  استعادة  تحاول  التركية 
التدخل  مع  تدخلها  خالل  من  تسعى  وأيضاً 
القطري لالستحواذ على ليبيا وتحويلها إلى بنك 
مال لصالح »اإلخوان« لتمويل مشروعهم في 

المنطقة وما جاورها.

ثورات الربيع العريب انقلبت
 إىل خريف

اإلعالمي  المستشار  تحدث  السياق  هذا  وفي 
السوري  الديمقراطي  الوطني  التحالف  لحزب 
فرع الشهباء عالء الدين خالد كالو لوكالة فرات 
ثورات  ضمن  من  ليبيا  »كانت  فقال:  لألنباء 
إلى  انقلبت  والتي  سميت،  كما  العربي  الربيع 
كان  المضمون  ألن  العربي؛  الخريف  ثورات 
العربي  المجتمع  أقنعوا  التسمية،  عن  يختلف 
لها مخطط  العربي وإذ كان  الربيع  بأنها ثورة 
مخطط  لبناء  دول؛  عدة  قبل  من  وضعه  تم 
جديدة.  مقبلة  سنة  لمئة  مصالحهم  تخدم  جديد 
وأعترف  القذافي  وأزاحوا حكم  ليبيا  في  بدأت 
وكانت  الثورة  بهذه  مباشرة  األمن  مجلس 
القرارات الدولية سريعة تجاهها إلى أن تشكل 
بدأت  وهنا  ليبيا  في  االنتقالي  الوطني  المجلس 
تظهر الخفايا المبيتة للشرق األوسط من خالل 
تشكيل آلية المجلس الوطني االنتقالي في ليبيا، 
الجليل  عبد  حاج مصطفى  يترأسها  كان  حيث 
نظام  أركان  أحد  وكان  الجليل  عبد  ومصطفى 
القذافي، على أساس أن هذا المجلس وفي هذه 

دستوراً  سيكتب  سنتين  لمدة  االنتقالية  المرحلة 
جديداً ويكون هناك انتخابات وبأن يفسح المجال 
سياسية  أحزاب  بتشكيل  الحريات  إلعطاء 
وجدنا  لكن؛  الليبي.  المجتمع  في  ديمقراطية 
خالل  االنتقالي  الوطني  المجلس  بأن  العكس 
هذه المرحلة كان فيه نخب ورموز سياسية من 
النظام السابق وفيها أشخاص كان يمثلون القوة 
اإلقليمية والدولية. ولذلك؛ لم ينخرطوا فيما كان 
األشخاص  هؤالء  فبدأ  الليبي  المجتمع  يريده 
لهم  يطلب  ما  وتنفيذ  مكتسباتهم  على  الحفاظ 
أو  االسالمي  أو  العربي  الوطن  من  سواًء 

األوروبي وغير ذلك«.
ولم  االنتخابات  »جرت  بقوله:  كالو  وأشار 
كانوا  الذين  الثوار  عليهم  أطلق  ما  فيها  ينجح 

خارج  فخرجوا  الديمقراطي  بالتغير  يطالبون 
اللعبة السياسية والذين كانوا يناشدون ويطالبون 
ضمن  أخرى  ومظاهرات  معارك  فجرت  بها 
وضعه  إلى  المسار  لتصحيح  الليبي  المجتمع 
أستطاع  المرحلة  هذه  وفي  وهنا  الديمقراطي 
اإلخوان المسلمين فتح خط وطريق لهم ضمن 
هذه الفوضى، أمثال البلحاج ومجموعته ومؤيديه 
وفي هذه اللحظة استطاع مشير حفتر أن يظهر 
ويستقطب  المجتمع   وضع  ويهدأ  الساحة  إلى 
االنتخابات  ضد  قاموا  والذين  الجماهير  هذه 
وضد النخب السياسية التي كانت تدير المجلس 
هناك  فأصبحت  االنتقالي  والمجلس  التشريعي 
قوة عسكرية بعد هذه التظاهرات. وفي الجانب 
حكومة  مسؤول  السراج  فايز  برز  اآلخر؛ 

المشير  تدعم  دول  فهناك  ليبيا،  في  الوفاق 
المشير حفتر هو من  بأن   علماً  حفتر مباشرةً 
أركان النظام السابق أيضاً، وبدأ يشكل فصائل 
ليبيا  في  لذلك أصبح  برلمان  عسكرية وشكلوا 
عسكريتين  وقيادتين  وحكومتين  برلمانين 

السراج وحفتر«.
السراج  بدأ  انه  »وبما  بالقول:  كالو  وتابع 
بضخ النفط فأصبحت األموال تصب في البنك 
شرعية  لها  باعتبار  طرابلس  في  المركزي 
الذي  والبرلمان  حفتر  منها  وحرمت  دولية 
قبائلي وبما  بنغازي وهنا جرى خالف  يخص 
فيها  تكثر  لها  التابعة  والمدن  بنغازي  يخص 
القبائل أو المعروف بالبدو، قبائل البوادي كانوا 
من  محرومون  القذافي  معمر  سيطرة  بفترة 

بأنهم  العلم  مع  السلطة  رجاالت  ومن  الحقوق 
قبائل طرابلس،  لديهم حضارة ومثقفين بعكس 
لحدود  لمحاذاته  الشرقية  المنطقة  اختار  حفتر 
ألن  بالتحديد  المنطقة  هذه  حفتر  اختار  مصر 
هذه المنطقة الغربية محاذية لحدود مصر بغية 
له فكان هناك أسباب  المباشر  المصري  الدعم 
لخالف اقتصادي بالدرجة األولى حول توزيع 

الخيرات«.

الكل متفق عىل طرد تركيا وإخراجها

ونوه كالو بقوله: »في شباط 2019 بدأت قوات 
حفتر بالزحف إلى طرابلس والسيطرة عليها هنا 
بدأت القوات التركية بالتدخل عسكرياً، وبدأت 
بنقل المرتزقة السوريين من خالل جسٍر جوي 
خسائر  حفتر  قوات  تكبدت  هنا  من  ليبيا  إلى 
كبيرة وتراجعت وخسرت ترغوال ونزح أكثر 
من مئة ألف نازح وخسرت الكثير من المناطق 
لصالح السراج، كان الدور الروسي في سهولة 
وصول قوات المرتزقة إلى ليبيا أساسياً. التدخل 
كانت  األراضي  واحتالل  سوريا  في  التركي 
برضاء روسي والمقايضات التي خرجت كلها 
كانت من مخرجات آستانا، إال أن تركيا باتت 
وبالنسبة  الوجهين  على  اللعب  سياسة  تلعب 
له  فسهل  الساحر  على  السحر  انقلب  لروسيا 
األمور بغية التخفيف من هذه القوات وإرسالها 
إلى طرابلس لعدة أسباب، منها تخفيف الضغط 
التركي في سوريا ونقل المجموعات المرتزقة 
إلى ليبيا للتخلص منهم هناك، وتركيا هنا أخذت 

دورها من الناحية العملية والدبلوماسية.«
التحالف  لحزب  اإلعالمي  المستشار  واختتم 
الشهباء  فرع  السوري  الديمقراطي  الوطني 
»الوضع  قائالً:  حديثه  كالو  خالد  الدين  عالء 
اآلن وفي ظل كل هذه األمور هو كالتالي تركيا 
ومرتزقتها يسيطرون على االقتصاد، وبالمقابل 
المجتمع  فوجد  اقتصادياً  تراجع  الليبي  الشعب 
القيام  بنغازي  أو  طرابلس  في  سواًء  الليبي 
بطرد  ينادي  والكل  واالحتجاج  بالمظاهرات 
القوة العسكرية التركية الغريبة والوصول إلى 
على  الوطنية  الثروات  وتوزيع  ليبيا  في  حل 

مجمل الشعب الليبي.« 

لهما الجبين.
لحمل  أكبادها  وفلذة  أبنائها  دفعت  والمرأة   
من  واإلنسان  األرض  تحرير  أجل  من  السالح 
عقائدهم  زرع  حاولوا  الذين  والتوحش،  الظالم 
السوداء في عقول الناس وغسل أدمغة األطفال 
حالل  اإلنسان  دم  سفك  بأن  وإقناعهم  والشباب 
أن  من  بالرغم  هذا  شرعي،  المرأة  واغتصاب 
المرأة ليس من طبيعتها حب الحرب، أما النساء 
فقد فرض عليهن الحروب والمؤامرات، بهدف 

سلب إرادتهن وبالتالي سلب إرادة شعب كامل.
الشعوب،  ضمير  في  ثقافية  خزينة  هي  المرأة 
ألنها  باألرض،  مرتبط  كائن  أكثر  إنها  حيث 
زغاريد  مدّتنا  كم  مقابل  دون  تعطي  كاألرض 
أمهاتنا بشجاعة مضاعفة في القتال ضد أشرس 
عدم  على  أبنائهم  أمهاتنا  حثّت  وكم  األعداء، 
محبة  ليس  القتال،  على  والثبات  المعركة  ترك 
والحق  اإلنسان  عن  دفاعاً  ولكن  للحرب  منهن 
الحرب  في  تتألم  من  أكثر  فالمرأة  والحقوق، 

إصرار  فلديها  الحرب،  في  تصمد  من  وأكثر 
بأن  نجد  هكذا  الهدف.  بلوغ  عن  يتزحزح  ال 
معاناتها  رغم  سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة 
من الحروب والويالت، بقيت صامدة وتمسكت 
بأرضها وزرعت في روح أطفالها حب الوطن 
ساحات  جميع  في  الرجل  جانب  إلى  وحاربت 
القتال، وضحت بالغالي والنفيس خدمةً ألرضها 
الطريق  وستكمل  حقها  عن  ودافعت  وكرامتها 

حتى النهاية.  

خاضعا لنزوات شخصية ومصالح متضاربة.
في آخر التطورات وبعد تغييرات في الموقفين 
األلماني واألميركي لغير صالح تركيا، لوحظ 
بالتهدئة  االنطباع  إعطاء  يحاول  أردوغان  أن 
دون  من  أثينا  مع  للحوار  “مستعد  إنه  ويقول 
تحت  تقني  “حوار  على  ويعّول  شروط” 
األطلسي”،  شمال  حلف  عام  أمين  إشراف 
رئيس  ويؤكد  حذرا  أكثر  تبدو  اليونان  أن  بيد 
آخر  في  ميتسوتاكيس  كيرياكوس  وزرائها 
تركيا  عدوانا  تواجه  “بالده  أن  تصريحاته 
وأفعاال تتحدى ميثاق األمم المتحدة مما يتطلب 
ردا دوليا”. وهذا يعني أننا أمام حوار طرشان 
بعض  تتنازعان  أنهما  وأثينا خاصة  أنقرة  بين 
متراكمة  تاريخية  ملفات  مع  البحرية  المناطق 
جزر،  ملكية  إيجه،  بحر  حول  الحدود  )تحديد 
قبرص(، وألن  القاري وجزيرة  الجرف  مدى 
البحر  شرق  في  للغاز  كبيرة  حقول  اكتشاف 
“نهم”  أثار  األخيرة  السنوات  في  المتوسط 

الدول المشاطئة له وزاد من حدة التوترات.
تصعيدا  األخيرة  األسابيع  في  المنطقة  شهدت 
وقع  على  وأثينا،  أنقرة  بين  التوتر  في 
مخاوف  زادت  وأحداث  متبادلة  قوة  عروض 
مع  التوتر  ذلك  إلى  ويضاف  األوروبيين، 
في  ونجد  ليبيا  في  المفتوح  والصراع  قبرص 
كل النزاعات انخراطاً تركياً، بينما كانت هناك 
من  ونوع  األوروبية  المواقف  في  انقسامات 
الضوء األميركي البرتقالي لتركيا )بهدف صد 
بين  التقارب  من  المزيد  ومنع  الروسي  النفوذ 
أن تطورات  بيد  بوتين وأردوغان(،  الرئيسين 
حديثة زادت من عزلة تركيا التي لم تجد في كل 
دول الجوار المتوسطي حليفا إال حكومة الوفاق 
بين  وتقارب  تنسيق  هناك  بينما  طرابلس،  في 
باقي دول الجوار )اليونان وقبرص وإسرائيل 
ومصر مع دعم فرنسي( المنضوية في “منتدى 

غاز شرق المتوسط”.
التحييد  ظل  في  أنه  أردوغان  الرئيس  اعتقد 
الشخصية  العالقة  خالل  من  لواشنطن  العملي 
يمكنه  ترامب،  دونالد  الرئيس  نظيره  مع 

القيصر  مع  ليبيا  في  جديدة”  “آستانا  ترتيب 
على  سطوته  وفرض  بوتين  فالديمير  الجديد 
الموقف  وحدة  غياب  في  وقبرص  اليونان 
مختلفة  كانت  البيدر  حسابات  لكن  األوروبي، 
دور  بلعب  العربية  مصر  جمهورية  قيام  مع 
المد اإلقليمي في شرق المتوسط من خط سرت 
– الجفرة إلى اتفاق تعيين الحدود البحرية مع 
االقتصادية  المناطق  جزئيا  حدد  الذي  اليونان 
تمديد  عن  أثينا  وإعالن  لليونان،  الخالصة 
ستة  من  األيوني  البحر  في  اإلقليمية  مياهها 
عمليا  ذلك  وأسقط  بحريا  ميال   12 إلى  أميال 
المنع  وهذا  والسراج  أردوغان  اتفاق  مفاعيل 
الستفراد اليونان بفرض األمر الواقع أو القضم 
أحرج كثيرا الجانب التركي خاصة بعد انخراط 

فرنسا العلني في دعم أثينا.
الرئيس  انبرى  التركي  الرئيس  مواجهة  وفي 
سياسته  ربط  الذي  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
ألوروبا  متوسطي  رهان  باعتماد  الخارجية 
والقيام بتحركات تعزز هذا االتجاه، كما تشهد 
اليونان،  وقبالة  ليبيا  في  الفرنسية  التحركات 
في  ماكرون  للرئيس  األسبوع  هذا  وجولة 
المتابعين  غالبية  فسرها  والتي  والعراق  لبنان 
الفرنسية  المواجهة  تندرج في غمار  أنها  على 

شك  ال  ومّما  المتوسط.  شرق  في  التركية   –
واالهتمام  لبنان  نحو  الفرنسي  االندفاع  إن  فيه 
للصراع  ترجمة  يشكالن  بالعراق  الفرنسي 
حول  وتحديدا  وجوارها،  المنطقة  في  الدائر 
إلى  إضافة  أخرى،  وثروات  الطاقة  مصادر 
حوض  في  استراتيجية  وحسابات  رهانات 
الصعود  مواجهة  في  وخصوصا  المتوسط، 
التركي وتحاشي رسم معادلة القوة الجديدة من 
دون وجود حيوي فرنسي وأوروبي في منطقة 

تمثل عمليا العمق االستراتيجي للقارة القديمة.
استنادا إلى التوازنات الجديدة في شرق المتوسط 
يصعب تصور السماح بحرب تركية – يونانية 
أو مواجهة فرنسية – تركية أو مصرية – تركية 
ألن ذلك سيأخذ أبعادا تخرج عن السيطرة، هكذا 
إحياء  في  أردوغان  مشروع  بين  تنافسا  نشهد 
الجديدة” ومشروع ماكرون إلعادة  “العثمانية 
يشاع  كما  يحظى  ال  الذي  األوروبي  الدور 
لكن  إيراني.  اعتراض  وعدم  أميركي  برضا 
يمكن القول إن الكثير من الدول الغربية تتالقى 
إسرائيل  وأمن  الغربية  المصالح  ضمان  حول 
واحتواء التمدد التركي… أما المصالح العربية 
المعادلة  في  والدخول  عليها  التركيز  فيتوجب 

الجديدة للقوة.

 اإلدارة الذاتية لشمال
 شرق سوريا...عمر

قصير وإنجازات كبيرة

الذكرى  مرت  أيلول  من  السادس  في 
السنوية الثانية لإلعالن عن اإلدارة الذاتية 
التي  الذكرى  هذه  سوريا،  وشرق  لشمال 
متر على شعوب شمال وشرق سوريا وهم 
حتصى  وال  تعد  ال  التي  إجنازاتها  يعيشون 
يتجاوز  لم  الذي  عمرها  من  الرغم  على 
أثبتت  السنتني  هذين  وخالل  السنتني، 
يكن  لم  ما  الكثير  وحققت  كعبها  علو 
متوقعاً من أشد املتفائلني بها، وفي جميع 
السياسية  النواحي  كافة  ومن  اجملاالت، 
والثقافية  واخلدمية  واالقتصادية 

والعسكرية وبخاصة محاربة اإلرهاب.

اإلدارة  حاربت  املاضيتني  السنتني  وخالل 
عدة  على  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
الداخلية،  اجلبهة  على  وبخاصة  جبهات، 
حيث قدمت بعض الدول اإلقليمية كتركيا 
التي احتلت الكثير من املدن في الشمال 
غير  عملت  ذلك  إلى  وباإلضافة  السوري، 
بني  الداخلية  الصراعات  تأجيج  على  مرة 
أبناء شمال وشرق سوريا، وخلقت مشاكل 
الطائفية  النعرات  إثارة  وحاولت  كثيرة 
واالستقرار  واألمان  الهدوء  حالة  وضرب 
في  السم  ودست  املنطقة،  لشعوب 
والكرد  العرب  بني  األحيان  من  الكثير 
تعيشها  التي  الظروف  استغالل  عبر 
التي  واالستقرار  األمن  لزعزعة  املنطقة، 
فمرةً  الذاتية.  اإلدارة  مناطق  تعيشها 
النائمة  الداعشية  خالياها  عبر  حاولت 
خالل  من  استمرارها  لسبل  وقدمت 
بني  حتدث  التي  واملفخخات،  التفجيرات 
الفينة واألخرى، ومرة أخرى عبر استهداف 
الشخصيات الوطنية التي أبت أن تسلم 
جعلت  عندما  احملتل،  للعدو  وطنها 
التهام  العربية  العشائر  شيوخ  هدفها 
بالدرجة  والكرد  الدميقراطية  قوات سوريا 
تنطلي  لن  األالعيب  هذه  ولكن  األولى، 
تدرك  باتت  التي  املنطقة  شعوب  على 
اإلجرامية،  األعمال  هذه  خلف  يقف  من 
وبات  أالعيبهم،  جميع  اكتشفت  حيث 
األول  العدو  هو  من  للجميع  املعروف  من 
لهم، ومن هو الذي يحاول ضرب وحدتهم 
من  أم  الداخل  من  كان  سواء  وتكاتفهم، 

اخلارج.

التي  اخملاطر  حجم  تدرك  الذاتية  اإلدارة   
بشتى  وجودها  إثبات  وحتاول  تنتظرها، 
اإلدارة  يديها،  بني  التي  املمكنة  الوسائل 
في  جدارته  أثبت  وطني  سوري  مشروع 
الدميقراطية  األمة  وفكر  بقيادة  اإلدارة، 
يحافظ  مشروع  وهو  الشعوب،  وأخوة 
وحتقيق  السورية  األراضي  وحدة  على 
العدالة  يحقق  مركزي  ال  دميقراطي  نظام 

والرفاهية جلميع أبناء الشعب السوري.

تنتظر  وطموحة  كبيرة  تطلعات  هناك 
حتقق  أن  استطاعت  حيث  اإلدارة،  هذه 
كافة  من  الرغم  على  عديدة،  إجنازات 
التي تعترضها، وهذا ما يؤكد  الصعوبات 
املضي  على  قادرة  الفتية  اإلدارة  هذه  بأن 
تظهر،  التي  األخطاء  كل  جتاوز  في  قدماً 
حتى حتقيق جميع األهداف التي وضعتها 
تخطط  ما  إلى  للوصول  أعينها  نصب 
يسوده  متقدم  حضاري  مجتمع  وإلى  له، 
هدفه  واالزدهار،  والعدالة  واألمان  األمن 
إدارة أموره بشكل ذاتي ثلث يكون الشعب 
فيه هو الذي يقود نفسه بنفسه، والهدف 
األسمى له حتقيق كل ما يتمناه الشعب 

في شمال وشرق سوريا. 

واإلدارة الذاتية لطاملا اتخذت من مبدأ أخوة 
ينتظرها  األساسية  الركيزة  الشعوب 
فرد  كل  يدركه  ما  وهذا  زاهر،  مستقبل 
إجنازات  حققت  ولهذا  املنطقة،  أبناء  من 
واإلدارية  اخلدمية  الصعد،  كافة  على 
مطالبة  الذاتية  واإلدارة  واملؤسساتية، 
اآلن برفع اجلاهزية القصوى، والعمل على 
أجل  من  حدثت،  التي  النواقص  تدارك 
شمال  شعوب  وطموحات  آمال  حتقيق 
السوري  والشعب  بخاصة،  سوريا  وشرق 
قادرة  اإلدارة  بأن  أمل  وكلنا  عام،  بشكل 
على املضي بثبات لتحقيق أهداف الثورة.

عين الحدث

رفيق إبراهيم
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

كريم خان الزندي هو مؤسس الحكومة الزندية 
الذي أسسها في إيران حيث بسط سيطرته على 
كامل األراضي اإليرانية باإلضافة الى البصرة 
من  سنة  وعشرون  ثمانية  لمدة  حكمها  وقد 

أثرت كتابات غابرييل غارسيا ماركيز وواقعيته 
مختلف  من  الكتاب  من  الكثير  في  السحرية 
أصقاع العالم، وليس آخرهم الكاتب اإلندونيسي 
إيكا كورنياوان الذي صاغ في روايته »الجمال 
بناها  التي  ماكوندو  لبلدة  مشابهة  بلدة  جرح« 
عام  »مئة  األشهر  روايته  في  بإحكام  ماركيز 
خالل  من  كورنياوان  ويعالج  العزلة«.  من 
على  وثورته  بالده  بتاريخ  متعلقة  قضايا  بلدته 

االستعمار.
في  كورنياوان  إيكا  اإلندونيسي  الروائي  يحكي 
الخيالية  البلدة  قصة  جرح«،  »الجمال  رواية 
هاليموندا عبر مئة سنة تقريباً من خالل حكايات 
العائدة من الموت وبناتها األربع، في إطار من 
بلدة  من  كورنياوان  يجعل  السحرية.  الواقعية 
غرار  على  يهندسها  التي  المتخيلة  هاليموندا 
المتخيلة عند ماركيز في مئة عام من  ماكوندو 
العزلة، ميداناً روائياً يعرض فيه تاريخ إندونيسيا 
المعاصر، وما تعرضت له من حوادث مفصلية 

طيلة القرن العشرين.
ينسج كورنياوان في روايته، الصادرة بترجمة 
للبلدة  القاهرة،  الخان  دار  عن  شافعي  أحمد 
من  عدد  تاريخ  مع  يتقاطع  قد  نضالياً،  تاريخاً 
المدن اإلندونيسية في محطات منه، فالمدينة تقع 
تحت سطوة االحتالل الهولندي الذي ارتكب في 
حق أبنائها الفظائع، وحين قامت الحرب العالمية 
ثار  ثم  الياباني،  االحتالل  تحت  وقعت  الثانية، 
أبناؤها وخاضوا حرب عصابات لتحرير بلدهم 
من المستعمرين، وأعلنت بعدها الجمهورية، ثم 

تعرض الشيوعيون فيها لمجزرة دموية.

شهرزاد إندونيسية

المنظر  وكان  قبرها،  من  آيو  ديوي  تنهض   
مرعبا لراعٍ صغير أصيب بالهلع. وبدأ كل شيء 
بجلبة صادرة عن قبر قديم ال يحمل شاهده كتابة 
ويكسوه العشب حتى ارتفاع الركبة، لكن الجميع 
كانوا يعلمون أنه قبر ديوي آيو التي توفيت عن 
اثنتين وخمسين سنة، ثم قامت بعد موتها بإحدى 
تلك  منذ  يعرف  أحد  يعد  فلم  سنة،  وعشرين 

اللحظة كيف يحسب عمرها.
ديوي  انشغلت  أيام  مدار  على  أنه  الالفت  من 
بزيارات األصدقاء القدامى الذين جاؤوا يريدون 
أن يسمعوا حكاياتها عن عالم األموات فأمكنها 
أن تتجاهل وجود مسخ مزعج في بيتها، وحتى 
على  اإلشراف  سنين  منذ  يقبل  لم  الذي  الشيخ 
دفنها إال على مضض جاء لزيارتها بتقوى مريد 
قيامها  إن  إخالص  في  لها  وقال  قديسة،  يزور 
أشبه بمعجزة ومن المؤكد أن هذا ال يحدث إال 

لمن طهر قلبه.
ديوي  بدأت  الزيارة  عن  الناس  كف  أن  وبعد 
تلحظ غرائب جمال، بعيدا عن اعتيادها الجلوس 
مستطلعة  الوسيم  أميرها  منتظرة  الشرفة  في 
الليل  منتصف  في  سمعت  النجوم،  في  قدرها 
صوت شجار صادر من غرفة نوم جمال، حيث 
ماخور،  جلبة  وكأنها  كبيرة  جلبة  هناك  كانت 
وزاد األمر تعقيدا عند اكتشاف السر من وراء 

ذلك.

تكمل  التي  الثانوية  الحكايات  من  العديد  يورد 
حكاية ديوي وتسد الثغرات التاريخية، من خالل 
ساهمت  مهمة،  تاريخية  منعطفات  إلى  الدخول 
ولعبت  اإلندونيسي  المجتمع  بناء  في  بقسطها 
ومواقفهم  الناس  تصورات  بلورة  في  دورا 
مثال  ذلك  من  بعينها،  مسائل  حيال  وأفكارهم 
حكاية ما – إيانج وما – جيديك، وكيف أن الفتاة 
الهولندي  المحتل  بيت  في  مأسورة  كانت  التي 
انتظرت ستة عشر عاما لتكون مع حبيبها الذي 

وفى بوعده لها وانتظرها طيلة تلك المدة.

االستعامر خلف جراحاً عميقة

دعا  حين  السحري،  التخييل  إلى  الكاتب  يلجأ 
جيديك، الذي تزوج ديوي وكانت بينهما حكاية 
الصخري،  التل  عن  للنزول  حبيبته  تراجيدية، 
الناس،  من  مرأى  على  هنا  عاشرها  أن  بعد 
ليذهبا معا إلى البيت ويتزوجا ثم يعيشا معا إلى 
األبد، فتقول ما – إيانج إن ذلك مستحيل، وإنه 
قبل أن تطأ الوادي بقدميها سيضعها الهولنديون 
تطير،  أن  تفضل  إنها  قالت  لذلك  القفص،  في 
وبررت ذلك بالقول إن َمن يؤمن بأنه قادر على 
الطيران يقدر على الطيران. وفعلت ذلك وغاب 
إلى  الروائي  يعود  لها.  أثر  كل  ذلك  بعد  من 
التاريخ، يحكي أنه بعد أن دك اليابانيون بعض 
هدفهم  باتجاه  الزحف  واصلوا  بقنابلهم،  المدن 
في تانجونج بريوك، وكان بعض كبار مسؤولي 
الراحلين..  أوائل  من  االستعمارية  الحكومة 
معركة  بعد  كراجان  إلى  يابانيون  مشاة  ونزل 
ماالنج  إلى  نصفهم  تحرك  الفلبين،  في  باتان 
وأطلقوا  هاليموندا،  إلى  اآلخر وصل  والنصف 

على أنفسهم اسم لواء ساكاجوتشي.
المحتلة  اليابانية  القوات  عليه  أقدمت  ما  يصف 
قد  اليابانية  الطائرات  كانت  حين  أفعال،  من 
بدأت تحلق فعال في السماء مسقطة القنابل على 
مصافي ميكسولي أولفادو النفطية التابعة لشركة 
النفط، وعلى سكن العمال، وعلى مكاتب مزارع 

الكاكاو وجوز الهند.

يصف الروائي انتهاء زمن االستعمار الهولندي 
لواء  كان  وكيف  الياباني،  االستعمار  وبداية 
ساكاجوتشي يتقاتل مع الجيش الهولندي الملكي 
في جزر الهند الشرقية، والمتمترس بقوة خارج 
باستسالم  خبرا  الجنرال  تلقى  حينما  المدينة، 
هولندا، وتهاوت على إثر لك جزر الهند الشرقية 
هاليموندا  ميجيير  اللواء  وسلم  واحتلت،  جميعا 

لليابان في قاعة المدينة.
في  المستعمر  وحشية  عن  تفاصيل  يورد 
بابتزاز  قام  وكيف  البلد،  أبناء  مع  التعامل 
العمل  على  وإجبارهن  واستغاللهن،  النساء، 
وتلويث  عنهن،  إنسانيتهن  ونزع  ماخور،  في 
على  وإرغامهن  كذلك،  وأرواحهن  أجسادهن 
تلبية الرغبات المرضية للجنود المحتلين. يحكي 
يفرض تصوره وشخصيته  أن كل محتل  كيف 
على المكان الذي يقوم باحتالله، وأنه حين رحل 
إلى  اليابانيون  الجنود  وجاء  الهولنديون  الجنود 
هاليموندا، وبقي وسط ذلك التغيير ماخور ماما 
حاجات  تلبية  على  يعمل  حاله،  على  كالونج 

الجنود المحرومين بطريقة منفرة.
والتعرية،  المواجهة  بجرأة  كورنياوان  يستعين 
اإلندونيسي  طريقة  على  الذات،  جلد  وأحيانا 
تاريخه  تجاه  المحتلين  ممارسات  على  الساخط 
وبلده، وذلك في إطار صياغته لعمله الروائي، 
بأسلوب  للتاريخ،  المختلف  تصوره  وتقديمه 
ويثير  روايته  ليبلور  بالهزل،  األسى  يمزج 
تلك  بكل  مّر  الذي  البلد  راهن  عن  التساؤالت 
المفارقات الحادة في العقود الماضية التي لعبت 
دورا كبيرا، وال تزال، في توجيه دفة األحداث، 
ورؤية اإلندونيسي المعاصر لنفسه وبلده وتاريخ 
في  له  ومتألما  الماضي،  من  معتبرا  ومستقبله، 

الوقت نفسه.
يشار إلى أن إيكا كورنياوان ولد بجزيرة جاوا 
الرواية  ويكتب  الفلسفة،  ودرس   ،1975 عام 
والقصة والمقال والسيناريو السينمائي. ترجمت 
أعماله إلى أكثر من 27 لغة، وكان أول كاتب 
إندونيسي يصل إلى القائمة الطويلة لجائزة مان 

بوكر عام 2016 بروايته »الرجل النمر«.

بالجملة،  مشاكل  عن  السوريّة  األزمة  أفرزت 
الوضع  في  بتدهور  مباشرة  يتعلق  ما  أولها 
مهن  إلى  يميلون  األهالي  جعل  ما  المعيشّي؛ 
بديلة، إال أّن الحروب عادة تظهر طبقة تُعرف 
بتجار الحرب، ولم تكن الحرب السوريّة استثناًء 
الحرب  من  المستفيدون  وهم  القاعدة  هذه  من 
سبيل  على  سواٌء  بالممنوعات  يتعاملون  ومن 
أو  والسمسرة  السفر  وتسهيل  كالتزوير  المهنة 

التعامل مباشرةً بتجارةٍ الممنوعاِت 

تجارة السالح

عندما  تداولها  يتمُّ  التي  السلعِ  أول  هو  السالُح 
السالح  بلٍد، وقد نشطت تجارةُ  الحرُب في  تقُع 
األمِن،  وغياِب  األزمِة  اندالعِ  منذ  سوريا،  في 
وتُمارس هذه التجارة علناً أو سراً تبعاً للمنطقِة 
كانِت  العاديين  للناس  وبالنسبة  الجغرافيِّة، 
الحمايِة  بغايِة  الخفيفة  األسلحة  القتناِء  الحاجةُ 
الشخصيِّة؛ نظراً لغياب األمن وارتفاع مستوى 
بالمقابل  للخطِف،  التعرض  واحتماالت  التهديد 
المسلحة  للمرتزقة  بالنسبة  السالح  تجارة  كانت 
كما  منه.  مختلفة  أنواعاً  وشملت  بكثير  أكبر 
الحدود  عبر  السالح  تهريب  عمليات  نشطت 

وتولى أمرها سماسرة مختصون.

الخطف 

تموز  من  اعتباراً  الحواجز  أولى مظاهر  بدأت 
لقطع  كافية  وكانت  خفيفة،  بأسلحٍة   2011
الطرقات  على  الحركة  سالمة  وتهديد  الطريق 
العامة، وبدأ حينها تحصيُل الغنائم من السياراِت 
عام  دخول  ومع  ومؤسساتها،  للدولة  التابعِة 
موارد  على  يحصلون  المسلحون  بدأ   2012
المختطفين  عن  اإلفراج  لقاء  كبيرة  ماليّة 
األجانب، والبداية من كتيبة الفاروق التي أسرت 
خمسة  مقابل  عنهم  وأفرجت  إيرانيين  ضباطاً 
الشمال  عاصفة  لواء  وحصل  دوالر،  ماليين 
دفعة  مقابل  الدوالرات  ماليين  عشرات  على 
إيرانيين آخرين، أُسروا في ريف حلب الشمالّي. 
استهدفت  التي  الخطف  مجموعات  وتشكلت 
ودفع  مفاوضات،  بعد  الفديات  ليدفعوا  األثرياء 
دعبول  سليم  الخاصة  القلمون  جامعة  صاحب 
60 مليون ل.س لدى اختطافه عام 2012. كما 

ُخطفِت الفتيات والنساء بصورةٍ خاصٍة.
حوادث  تصاعدت   ،2012 عام  بداية  في 
تمويل  بتهمِة  الصناعيين  مئاِت  وتهديدُ  الخطِف 
بوادر  بدء  ومع  الثورة،  تمويل  وعدم  النظام 
العمل،  عن  الصناعيين  توقف  الطرقاِت  قطع 
واُتخذت إجراءات قاسية لتأمين الطريق الدولّي، 
فكان االنتقال إلى طريق حلب - غازي عينتاب 
باستمالة  الحكومة  محاولة  تنجح  ولم  الدولّي 

وجهاء ريف حلب الشمالّي.
محمد  الصناعي  اغتيال  تمَّ   2011/11/5 في 

غلطُت وقت كنُت أظُن أنَك صاٍح وغير نائم..

»الجمال جرح« والدة جديدة لـ »مئة عام من العزلة«

مهٌن راجت خالل األزمِة السورّيِة
االستقالل  تمام  مستقالً  1779م،  الى  1751م 
دون منازع والسيما في العشرين السنة األخيرة 
والسلطان  بالحكم  منفرداً  كان  الذي  حكمه  من 
ال  أُمياً  خان(  )كريم  كان  بأجمعها،  إيران  في 
الناس  يستحث  كان  ذلك  رغم  يكتب  وال  يقرأ 
ويشجعهم على ترقي العلم، وكان مجلسه العالي 
اإليرانيين  بين  والخبراء وعاش  العلماء  مجمع 
وسهر  بهم  بار  رحيم  كأٍب  بل  فقط  كملكاً  ال 
يجلس  كان  أنه  عنه  أثر  وقد  مصالحهم؛  على 
كل يوم بضع ساعاٍت لسماع شكاوى المظلومين 
والفصل في شكاواهم ورد مظالم الناس ومعرفة 
روى  الحلم  شيمه  من  وكان  األهالي،  مطالب 
مبلغ  على  تدل  التي  التالية  القصة  )مالكولم( 

حلمه.
يُقال أنه ذات يوم بعد أن أتم أمور مجلس العدل، 
هَم بالعودة إلى بيته وهو شاعٌر بتعٍب من جراء 
برجٍل  وإذ  الرعية،  أمور  في  والنظر  العمل 
إليِه  يتقدم  شديداً  عدواً  يعدو  ساقيِه  عن  مشمر 

مقتحماً موكبهُ وصارخاً )العدل! العدل( فيسأله 
كريم خان بقوله..

من أنت؟
الرجل: تاجٌر وقد ُسِرَق جميع ما امتلكه.

كريم خان: كيف كان ذلك، وأين وقعت الحادثة؟ 
الرجل: كنت نائماً.

كريم خان: لماذا نمَت قال هذا في غضٍب وشدة..
صاحٍ  أنك  أظن   كنت  وقد  )غلطت،  الرجل: 

وغير نائم(.
كريم  تولى  ما  السديدة  اإلجابة  هذه  أزالت  وقد 
خان من الغضب واالمتعاض وأعجب بجسارة 
الرجل وصراحته، ولهذا لم يتأثر منه، بالرغم 
مما في جوابه من عتٍب الذعٍ. وقد أمر وزيره 
بأن يدفع للرجل قيمة ماله المسروق من الخزانة 
العامة، قائالً إنه يجُب بذل الجهود للعثور على 

هذا المال المسروق.

محمد حاج سليمان شاهبسني 

تقرير/ رامان آزاد

الويس واالستيالء على معامل الويس القريبة من 
سراقب ونُهبت، ومن بعدها أُحرقا معمال »علبي 
ويعمل   ،2011/12/14 في  للنسيج،  تكس« 
أبناء  من  جلهم  عامل  آالف  ثالثة  نحو  فيهما 
إدلب، وتوفي بسام العلبي نتيجةَ صدمة الكارثة 
أثرياء حلب واألسماء  اختطاف  بعدها  وليتوالى 
وجرت  الباهظة  الفديات  وُطلبت  المعروفة 
الغنائِم  تقاسِم  مرحلةَ  األزمةُ  ولتدخل  اغتياالت، 
والمبالغ الكبيرة، فالعمليات منتظمة تم فيها تقاسم 

األدوار بين المرتزقة.
وتملّك الخوُف صناعيي حلب، نتيجة التهديدات، 
وتوقفت الخطوط الحديديّة جراء أعمال التخريب، 
نتيجة  األوليّة  والمواد  بالمحروقات  واإلمداداُت 
آالف  الكبيرةِ  المعامِل  توقُف  وأحال  السرقة. 
العاملين للبطالة، فصاروا تلقائياً أفراداً مسلحين، 
كبيرة،  مبالغ  مقابل  العسكرة،  حالةُ  ابتلعتهم 

وتقاذف طرفا األزمِة االتهاَم بأعمال االغتيال.
مع نقل المسلحين إلى الشمال السورّي في 2018 
المرتزقة  واصل  التركّي  بالجيب  وحشرهم 
أعمال الخطف لكّلِ الفئات العمريّة، من الرجال 
وربما  الفدية،  على  الحصول  بغاية  والنساء، 

يحصلون عليها ويقتلون المختطف.

تجارة السفر والتهريب عرب الحدوِد

إلى  تدريجيّاً  المناطق  وتحّول  األزمة  بدء  مع 
األمن  عوامُل  اُفتقدت  مسلح،  صراع  ميادين 
انتشاِر  بسبِب  الطرُق  وانقطعِت  واالستقرار، 
في  العمل  وتوقف  الطرق،  على  الحواجِز 
قطاعات كثيرة، وضاقت سبل المعيشة، واتضح 
آلجال  ستطوُل  األزمةَ  أن  السوريين  من  لكثيٍر 
بعيدة، فالحرُب بوابةٌ كبيرة لطلِب الشباِب سواٌء 
الفصائِل  مع  القتال  أو  اإللزاميِّة  الخدمِة  ألداِء 
أقرَب  أوروبا  إلى  الهجرة  فكانِت  المسلحِة، 
الحلول، بالمقابل اكتفى البعُض بالنزوحِ الداخلّي، 

ولجأ آخرون إلى دوِل الجواِر.
الراغبين  أعاقت حصول  التي  الصعوبات  ومع 
ظاهرة  نشطت  نظاميٍّة،  تأشيرةٍ  على  بالهجرةِ 
وعمل  اإلنسانّي«،  »اللجوء  بمسّمى  الهجرةِ 
إلى  جواً  والوصول  السفر  تأميِن  في  السماسرةِ 
دول مثل السويد مقابل 15000 دوالر للشخص 
إلى  للوصوِل  أقل  المبالغ  كانت  فيما  الواحد. 
شواطئ اليونان أو إيطاليا أو تركيا برحلٍة بحريّة 
حوادث  ووقعت  دوالر،   8000-3000 كلفتها 
في  المطاطيّة  القوارب  انقالب  نتيجةَ  مؤسفة 
التركيّة  الحدود  على  تنشط  كما  البحِر.  عرِض 
مهنة تهريب األشخاص مقابل مبالغ ماليّة طائلة.

تزويُر الوثائِق

مع  ضروريّة  لحاجِة  تلبيةً  كان  الوثائق  تزويُر 
إلصداِر  العمِل  عن  الدولِة  مؤسساِت  توقِف 
الحصول  البعُض  أراد  فيما  المطلوبة،  الوثائق 
والسفِر  للعمِل  إضافيّة  بصالحياٍت  وثائق  على 
واإلقامة وحتى انتحال الصفات، وشمل التزويُر 
أو شهادات قيادة السيارات،  الشهاداِت الجامعيّةَ 
السفر وسندات  الشخصيّة وجوازات  والبطاقات 
يمكن  ما  وكّل  الخبرة،  والشراء وشهادات  البيع 
وفقاً  تُحدد  الوثائق  أسعار  وكانت  تزويره، 

ألهميتها، وقد ضبطت عدة مجموعات تعمُل في 
تزوير الوثائق، وفي المناطق التي يسيطر عليها 

المرتزقة نشطت عمليات التزوير.

تجارُة الجنِس

لمجرد  معركة  أنّها  الحرب  عن  يقال  ما  أقل 
البقاء، فالبندقية والقذيفة ال تُحاكم، ومع استمرار 
لنهايتها،  محتملة  آفاق  ودون  لسنواٍت  الحرب 
فيما  أخالقيّة،  غير  سويات  إلى  البعض  انحدر 
المخيمات  في  السوريين  الالجئين  حال  كان 
أسوأ؛ ما جعلهم عرضة لتّجار الجنس الرخيص. 
وباإلمكان مالحظة صفحات في مواقع التواصل 
ما  إلى  وصلت  والمسألة  التجارة،  لهذه  ترّوج 
يشبه تجارة بالرقيق األبيض، من جملتها ما حمل 
عنوان »الجئات للبيع«، ويعمُل في هذا المجال 
الفتياِت  لزواجِ  يرّوجون  مختصون  سماسرةٌ 
القاصراِت من أثرياء دول الخليج، ما يدر عليهم 
بمكاسَب ماليٍّة كبيرةٍ. وال يختلفون في فعلهم عما 
كان يقوم مرتزقة داعش فقط مع اختالف االسم 

»جهاد النكاح«.
بريف  الشرقيّة  الغوطة  منطقة  حصار  وخالل 
الغذائيّة عنها، وارتفعِت  دمشق، انقطعِت الموادُ 
األصوات المستنكرة تفّشي الجوع، وكان مفاجئاً 
أّن  المسلحين  لخروج  تسوية  إلى  التوصل  لدى 

المستودعاِت تغصُّ بالمواد اإلغاثيِّة.

تجارة العملة

السوريّة  العملة  صرف  سعر  اضطراُب  أدّى 
ألموالهم،  الشرائيّة  القيمة  الكثيرين  فقدان  إلى 
وتكبدهم خسائر كارثيّة، فنشطت ظاهرة تحويل 
السوُق  وشهدِت  واليورو،  الدوالر  إلى  األموال 
في  مسبوق  غير  حراكاً  سوريا  في  السوداء 

تصريف القطع األجنبّي.
وفي أولى سنواِت األزمة كان الفتاً ارتيادُ الناِس 
على مكاتب الصرافة، الستطالع سعر الصرف، 
فيبيعون أو يشترون وفقاً لمتغيرات السوق، كما 
أّن زيادة حركة الهجرة جعلت الناس تحتاج مبالَغ 
من العملة الصعبة بعد بيعهم ممتلكاتهم وتصفية 

أمورهم بالبلد.
حيّز  األمريكّي  العقوبات  قانون  دخول  وقبيل 
إلى  السورية  الليرة  سعر صرف  تدهور  التنفيذ 
 3500 عتبة  متجاوزاً  مسبوقة  غير  مستويات 
ل.س للدوالر، وال زال مصيرها يكتنفه الضباب، 

وال يمكُن التيقن من استقرارها.

تجارُة األعضاِء البرشيِّة

إلى  الكثيرة  والبحثيّة  الصحفيّة  التقارير  أشارِت 
مناطق  في  البشريّة  األعضاء  تجارة  ازدهار 
متفرقة وبخاصة التي تحتلها تركيا، وتنشط بهذه 
أن  الفتاً  وكان  طبيّة،  وطواقم  مافيات  التجارة 
معظم الذين أُسعفوا إلى المشافي التركيّة يموتون 
من غير أسباٍب موجبة، وتعود أجسادهم خاوية 
من األعضاء، مع شق طوالنّي من أسفل الرقبة 
حتى البطن. وفي منطقة عفرين المحتلة عشرات 
وُسرقت  إسعافهم  تّم  كرد  لمواطنين  األمثلة 

أحشاؤهم.
أوكار  أحد  داخل  ُعثر   2020/7/30 وفي 
النعمان  الغدفة بمنطقة معرة  المرتزقة في قرية 
العبوات  من  كبير  عدد  على  إدلب  جنوب 
)عيون  البشريّة  األعضاء  تحوي  التي  الشفافة 
بمادة  محفوظة  وكلى(  وأكباد  ورئات  وقلوب 
منزالً،  األطباء  أحد  حّول  فقد  “الكلوروفورم”، 

إلى مختبر طبي بدائي.
الفقر؛  لظروف  ونتيجة  خاصة  حاالت  وفي 
اضطر سوريون بالداخل وآخرون في مخيمات 
لبيع كلى، وباإلمكان رؤية إعالنات في  اللجوء 
الكلى،  شراء  وطلبات  الرئيسيّة  المدن  شوارع 
وال تخضع هذه اإلعالنات للمراقبة. وذكر موقع 
الحل سابقاً أن سعر الكلية يصل إلى ستة ماليين 
الظاهرة  هذه  عن  الحديُث  جرى  وقد  ل.س، 
ألف  نحو  ضبطت   2014 عام  في  فمثالً  علناً، 
قاله  لما  وفقاً  البشريّة  باألعضاء  اتجار  حالة 
رئيس قسم الطب الشرعّي بجامعة دمشق حسن 
نوفل. وتنافُس تجارةُ األعضاِء في سوريا تجارةَ 
الزواجِ من القاصراِت وعمالِة األطفال والتسوِل.

الكهرباء البديلة واألمبريات

أولى المشكالت التي انبثقت خالل األزمة السوريّة 
كانت مسألة تأمين بدائل للطاقة الكهربائيّة بأدنى 
حدودها لتأمين اإلنارة المنزليّة، بعد االستهداِف 
الممنهجِ لمحطاِت تحويِل الكهرباء وخروجها عن 
الشبكات وسرقة  التعديات على  الخدمة، وكذلك 
التي  بالمناطق  الكهرباء  وانقطعت  الكابالت، 
ساعاُت  زادت  أو  كليّاً،  مسلحاً  صراعاً  شهدت 
ساعة،  عشرين  وتجاوزت  الكهربائي  التقنين 
البحَث عن مصادر للطاقة  فاستدعِت الضرورةُ 
بكثافة  المحليّة  األسواَق  اكتسحِت  التي  البديلة، 
البطاريات  )المولدات،  قبيل  من  مسبوقة  غير 
الصغيرة، مصابيح اليد LED، رافعات الجهد، 

.)UPS ومصادر التغذية المستديمة
انقطاعِ  مشكلة  لتجاوِز  أوسع  خطوةٍ  وفي 
الكهرباء، ظهرت تجارة »األمبيرات« إذ يشتري 
ويبيع  عالية،  باستطاعة  كهربائيّة  مولدة  تاجٌر 
استقرار  لعدم  ونظراً  للمواطنين.  األمبيراِت 
يرتفع  قد  األمبير  فإن سعر  المحروقات؛  أسعار 
فجأة، فمثالً سعر األمبير الواحد وسطيّاً في مدينة 
محدودة  ساعات  مع  ل.س،   1800 اليوم  حلب 
قد  فيها  وانقطاعات  لفترة،  الكهربائيّة  للتغذية 
تستمر ألكثر من يوم بحّجة األعطال والصيانة، 
ويرتفع السعر أكثر تبعاً لنوع االشتراك )منزلّي 
التغذية  ساعات  عدد  واختالف  صناعّي(،  أو 

ومواعيدها.  

تجارة املساعدات اإلنسانّية

الغذائيّة  السالل  من  كبيرةٍ  كمياٍت  توزيع  يتم 
الحرب.  من ضحايا  والمنكوبين  النازحين  على 
عليها  يقوم  إذ؛  التوزيع.  بآليّة  تتعلق  والمسالة 
كثيٌر الفاسدين بالتعاون مع تجار الحرب، وتنظم 
جداول وهميّة بأسماء أشخاٍص غير موجودين، 
وبالمقابل قد تُحرُم عوائل هي بحاجة ماّسة لها، 
ولذلك من المستغرب أن تغرق األسواق المحليّة 
وقٍت  في  األنواع،  كل  من  اإلغاثيّة  بالمعونات 
فيما  نحو %43  سوريا  في  الجوع  معدل  وصل 
وصل إلى مستوى الفقر بحدود 86%، وإن كانت 
منطقة  من  انتشارها  في  تتفاوت  الظاهرة  هذه 
المناطق  كامل  في  موجودة  أنها  إال  أخرى  إلى 

السوريّة.
لدى خروج المواطن من مركز توزيع المعونات 
إليه  يتهافت  الخيريّة،  والجمعيات  اإلغاثيّة 
المشترون ويعرضون عليه شراءها فوراً، وتُباع 
ليرة  ألف   25-22 بمبلغ  الكاملة  السلة  حالياً 
توفر  فيمكن مالحظة  األسواق  في  وأما  سورية 
معلبات أو مواد غذائيّة عليها إشارات المنظمات 
المواد  هذه  »البسطات«،  على  تباع  الدوليّة، 
بالمفرق بأسعار منافسة نسبيّاً للسوِق، ولهذا تلقى 

الرواج.

مهٌن مختلفة

متحفاً  سوريا  تعدُّ  وتهريبها:  اآلثاِر  عن  التنقيُب 
تتعدد فيه الحقب التاريخيّة، وقد راجت  تاريخيّاً 
واللقى،  اآلثار  عن  التنقيب  مهنة  األزمِة  خالل 
مافيات  وتعمل  المتاحف،  على  السطو  تّم  كما 

وعفرين  تركيا،  إلى  اآلثار  بتهريِب  متخصصة 
في ظل االحتالل التركّي نموذٌج لهذه المهنة.  

التحطيب الجائر: مع غياب الرقابة وبخاصة في 
المناطق التي تحتلها تركيا نشطت عمليات قطع 
فحم  إلى  وتحويله  الجائر  والتحطيب  األشجار 

وأيضاً عفرين هي نموذج هذه المهنة.
نتيجة  حياتهم  األشخاص  عشرات  يفقد  األدالء: 
خرائط  تتوفر  ال  حيث  المزروعة،  األلغام 
سيطر  التي  بالمناطق  وبخاصة  لها،  تفصيليّة 
بإرشاد  األدالء  فيقوم  داعش،  مرتزقة  عليها 

الناس، وكذلك لتجنِب حواجِز التفتيِش.
في  الدخان  بسطات  انتشار  الدخان:  تجارة 
األماكن العامة والباعة المتجولين غير مسبوق، 
فالمهنة سهلة ال تحتاج أي مؤهالت، فقط موداً 
ومقبولة  ويوميّة  مباشرة  األرباح  فيما  للمادة، 
محالت  انتشرت  كما  للمعوزين،  بالنسبة  نسبيّاً 

تجارة الجملة للدخان األجنبّي.
العمل التطوعّي: في المنظمات الدوليّة كان أمل 
كثير من المواطنين الذين انقطعوا عن وظائفهم 
وأعمالهم أو أصابهم اإلفالس، وهذا النموذج من 
العمل استقطب المتعلمين وحملة الشهادات، وقد 
الحصول  أجل  من  ماليّة  مبالغ  منهم  كثيٌر  دفع 
القبول  أّن  إال  ثابتين،  ودخل  بدوام  وظيفة  على 
ظّل مقتصراً على البعض وفقاً لمبدأ المحسوبيّة، 
وبحسب الجهة التي تسيطر على األرض ومدى 

العالقات الشخصيّة.
للدوراِت  الترويج  انتشر  التعليمية:  الدورات 
التصميم،  )اإلعالم،  بمجال  المهنيّة  التعليميِّة 
مبالغ  مقابل  التقنيات…(  البرمجة،  اللغات، 
ماليّة كبيرةٍ، مع وعوٍد عريضة بتأمين مجاالت 
للعمل بعد االنتهاِء من الدورةِ، ومغريات بوجوِد 
التباع  كبيرةً  مبالغ  البعُض  وتكلف  شواغر، 
الحرب  بلِد  في  العمل  سوق  ولكن؛  الدوراِت. 
ضيقة ال تستوعبهم، فتنتهي اآلمال إلى سراٍب، 
الدورات،  بتنظيم  رسميّة  مؤسسات  تقوم  وقد 
وهي بمنأى عن المساءلة، ولكنها ضمنت بذلك 

استمرار عملها.
في  أسواٍق  بفتح  اإللكترونيّة:  والدعاية  التجارة 
مباشرةً  والتعامل  االجتماعّي،  التواصل  مواقع 
نسبيّاً،  األسواق  هذه  ازدهاِر  وسرُّ  الزبائن،  مع 
لفتح  الماليّة  األعباء  من  التهّرَب  تؤمن  أنّها 
المحالت التجاريّة واإلجراءات اإلداريّة المعقّدة 
ويمكُن  الرقابة،  وتجنّب  الماليّة  الضرائب  ودفَع 
الحصوُل على السلع مباشرة بدوِن وسيٍط أو كلفٍة 
مجانيتها  التجارة  هذه  باألسواق، وميزة  للتجوِل 
إال أنّها تتطلب متابعة مباشرة وتفرغاً. كما تتبُع 
بإنشاء  الدعائّي،  األسلوَب  هذا  المهِن  من  كثيٌر 
صفحات ألصحاب المهن الحرفيّة والمصلحين، 

وحتى المدرسين إلقامة الدورات التعليميّة.
في  قديمة  الظاهرة  هذه  لعل  بالتجول:  البيع 
مجتمعنا، إال أنّها زادت خالل األزمة، إذ تجوب 
الشوارع على مدار الوقت سيارات تبيع الخضار 
والفواكه، وقد تختص بمادة محددة في المواسم، 
لشراء  األحياء  في  يتجول  من  هناك  وبالمقابل 

المواد المستعملة.
بيع الدور: في ظل األزمة اضطر الناس لالكتتاب 
الغاز  مادة  مقدمها  وفي  الضروريّة  المواد  على 
وقد يلجا البعض لبيع دوره مقابل عوٍض مادّي 
محدٍد، وهذا العمل في معناه األوسع ينطوي على 
طابور  في  يافع  أو  طفل  يقف  كأّن  الوقت،  بيع 
لقاء  يبيع دوره  ثم  متقدماً،  الدور ويحتل مركزاً 

مبلغ مالّي.

المشهد الثقافي في 

شمال وشرق سوريا..

 واقع وطموحات )2(

شمال  عموم  في  الثقافية  احلياة  شهدت 
شرق سوريا تغييرات وحتوالت إيجابية والتي 
ميكن توصيفها »بالثورة الثقافية« مقارنة 
2011م،  عام  قبل  ما  لفترة  املزري  بالواقع 
واإلقصاء  والتهميش  االضطهاد  حيث 
السورية  واألنظمة  احلكومات  جانب  من 
املتعاقبة جتاه ثقافات شعوب شمال وشرق 

سوريا »الكرد، السريان...الخ«. 

األسباب  من  وجلملة  التغييرات  تلك  إن  إال 
فيها  يجاري  ملستوى  تتطور  أو  تصل  لم 
األحداث والتطورات املتسارعة في املنطقة 
بالظروف  األسباب  من  جزء  ويتعلق 
في  االستقرار  بعدم  ويتمثل  السياسية 
اخلارجي،  الغزو  وحمالت  واحلصار  املنطقة 
أصبحت  الذاتية  اإلدارة  فإن  وبالتالي 
الدفاع  أولوية  على  للتركيز  مضطرة 
بالقطاعات  مقارنة  العسكري  والقطاع 
اهتمام  هناك  كان  ذلك  ورغم  األخرى. 
الفت من جانب اإلدارة الذاتية للمؤسسات 
فأُنشأت  واإلعالمية،  واألدبية  الثقافية 
املراكز الثقافية والفنية وتأسست احتادات 
تأسست  كما  املناطق،  كل  في  املثقفني 
مرئية  كانت  إن  اإلعالم  وسائل  من  شبكة 
أو مطبوعة أو مسموعة، وتَوفرَ مناخ مالئم 
واإلعالمية  الثقافية  املنظمات  لتأسيس 
في  والعامة  اخلاصة  اجلهات  جانب  من 

املنطقة.

بالظروف  األسباب  من  اآلخر  اجلزء  ويتعلق 
الذاتية أو الداخلية، فعلى الرغم من ظهور 
وتأسيس عدد هائل من املؤسسات واملراكز 
الكثير  أن  إال  واإلعالمية،  واألدبية  الثقافية 
في  الضعف  من  تعاني  أصبحت  منها 
من  تتمكن  لم  مبعنى  أي  الوظيفي،  األداء 
على  وظهورها  تأسيسها  أهداف  حتقيق 
بعضها،  على  كاف  وقت  مرور  من  الرغم 
غاية  في  مسألة  أمام  أصبحنا  وبالتالي 
األهمية وهي الهدر واستنزاف في الطاقات 

من كافة جوانبه. 

ذاته أسباب  الوظيفي بحد  األداء  ولضعف 
تأسيس  وأبرزها  عليها،  التوقف  من  البد 
ضعيفة  قاعدة  على  املؤسسات  بعض 
واعتماداً على كوادر غير مؤهلة أو مختصة.

يؤثر  املنطقة  في  واحلرب  الثورة  ظروف  إن 
عموماً،  الثقافي  واملشهد  بالوضع  حتماً 
ومع ذلك هناك محددات ذاتية ميكن جتاوزها 
في سبيل االرتقاء بالواقع الثقافي في روج 
املطلوب  إن  وبالتالي  سوريا،  شمال  آفا- 

لتجاوز معوقات احلراك الثقافي، هو اآلتي:

ـ االهتمام بالنوع وليس الكم في العضوية 
واالحتادات  للمؤسسات  اإلداري  والعمل 

واملنظمات الثقافية واألدبية واإلعالمية.

ـ اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة فيما يتعلق 
من  الغرض  حتقق  لم  التي  باملؤسسات 
أو  قرار حل  الهدر، ومنها  إنشائها وتسبب 
بدائل مالئمة  وبناء  املؤسسات  تلك  إيقاف 
مبا  مجربة  ومؤهالت  خبرات  على  اعتماداً 
يتوافق مع أهداف ومبادئ الثورة اجلارية في 

شمال وشرق سوريا. 

املطابع  من  املزيد  جتهيز  في  اإلسراع  ـ 
يؤدي  مبا  طباعية،  خبرات  وتدريب  احلديثة 
الكتب،  إصدارات  من  املزيد  طباعة  إلى 
وإلى الدخول في مرحلة الصحافة الورقية 
اليومية، والتي ستساهم إلى حد كبير في 

تنشيط النشر الثقافي.

)بعيدة  استراتيجية  ثقافية  مراكز  بناء  ـ 
أكفاء  وإداريني  كوادر  واختيار  وجادة  املدى( 
كمراكز أبحاث ودراسات، بحيث تكون قادرة 
تصورات  ووضع  للواقع  اجلاد  التحليل  على 

وحلول واقعية قابلة للتطبيق. 

أهمية  له  الثقافي  بالواقع  النهوض  إن 
حضارة  ملستوى  مقياس  فهو  بالغة، 
الثورات  ملستوى  وكذلك  الشعوب، 
وجديتها. ولهذا ينبغي التعامل اجلاد واحلذر 
في هذا القطاع، بحيث يكون سبباً رئيسياً 
شمال  وثورة  الذاتية  اإلدارة  نحو  لالجنذاب 
واخلوف  عنه  االبتعاد  وليس  سوريا،  وشرق 
املنطقة  في  الناشئة  التجربة  هذه  من 

حتت أي حجة أو سبب ما.

الحديث الثقافي

دلشاد مراد

نثرتك على كل حروفي فال 
تتمردي 

وحلقي كالحمامة فوق 
أشعاري 

وأقفزي كاألطفال بين 
أبياتي 

فالقلب بعرفي محرابي 

أنت صالة الفرض لروحي 

يا معبد العشق 

وواحة كل أشعاري

يسكرني وجهك يا امرأة من 
نور ومرمر 

يبعثر دواويني ويبعثرني 

نور محياك تخفت األضواء 

وخدودك خلقت من التين 
والتوت الشامي 

وعيناك سحر فرعوني 

وشفاهك عقيق يماني 

صوتك عطر على جناح 
النسمات المسائية الرقيقة 

كعزف الكمان وأنين الناي 

لسوف تجدينني على بابك 
أغفو 

أال تعلمين 

أنك مجرة قلب السماء 

يا أسطورتي الكونية الكبرى 

أحبك لألبد

 لألبد

يا جمرة تحرق 
قلبي 

فيراز عثمان
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المشترك  الرئيس  صرح   - قامشلو  روناهي/ 
الجزيرة  إقليم  في  الحيوانية  الثروة  لمديرية 
اللقاحات  تقديم  عن  محمود  طاهر  محمد 
بالمجان على مربي المواشي في مناطق إقليم 
والتأكيد  اللقاحات،  كمية  إلى  وأشار  الجزيرة، 

على توزيعها ضمن المراكز كافة في اإلقليم.

»روناهي«  لصحيفتنا  كان  الخصوص؛  وبهذا 
الثروة  لمديرية  المشترك  الرئيس  مع  لقاء 
الحيوانية في إقليم الجزيرة محمد طاهر محمود 
للقاحات  المديرية  تأمين  عن  أفادنا  بدوره  الذي 
»قمنا  وقال:  المواشي،  مربي  على  وتوزيعها 
بتأمين اللقاحات للمربيين خالل السنة الماضية، 
مختصة  لجنة  هناك  كما  أيضاً،  الحالية  والسنة 

بحقن جميع مواشي المربيين«.

حامية املوايش من التسمم

67 االقتصاد والبيئةالمجتمع والشبيبة

محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

يميل البعض من األسوياء جسدياً إلى النظر إلى 
على  الهمم«  »ذوي  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
بأي عمل؛ فحرمته  القيام  إنسان عاجز عن  أنه 
من أبسط حقوقه الطبيعية، لكن ما يجهله معظم 
هؤالء أن هذا الفرد يمتلك من الموارد والطاقات 
أي  ممارسة  على  قادراً  تجعله  قد  ما  البشرية 
عمل، وبشكل مميز فقط إذا قدم له الدعم الكافي 

من الجهات المختصة.   
تام في مدينة منبج  في ظل غياب شحيح وشبه 
ما  إال  الشريحة،  لهذه  الراعية  للجهات  وريفها 
بهم،  تعنى  التي  المستقبل«  »جمعية  مثل  خال 
أنها رفضت اإلدالء بأي تصريح صحفي  غير 
الخاصة،  االحتياجات  لذوي  توجهاتهم  عن 
وإزاء الوضع الكارثي لم تتمكن أي جهة حتى 
وما  األمثل،  بالشكل  أعدادهم  إحصاء  من  اآلن 
الدعم  وما  يألفونها،  التي  اإلعاقات  نوعية  هي 

الذي يحتاجونه في هذه الظروف الخاصة.

غياب أي دور مؤثر لدعمهم

سيما  وال  سوريا  به  تمر  الذي  الراهن  الوقت 
مناطق شمال وشرق سوريا من ضائقة اقتصادية 
شاقة تجسد أثرها بانخفاض قيمة الليرة السورية 
أمام الدوالر إلى جانب فرض الواليات المتحدة 
األمريكية قانون قيصر، وقد ألقت هذه المؤثرات 
والصحية  المعيشية  التكاليف  ارتفاع  الكثير من 
على األسر خاصةً تلك التي فيها أفراد من ذوي 
الهمم، األمر الذي أثر سلباً في توفير عناية لهم 
تتناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم في ظل عدم 
معهم  تتعامل  التي  اإلنسانية  المنظمات  وجود 

بطريقة صحيحة ومناسبة لحالتهم الخاصة.
يواجه األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة 
مجموعة من التحديات التي يعانون منها أصالً 

شريحة مهمشة في منبج، فهل ستتغير واقعها
 بعد الوعود؟!

بالرغم من حداثة عهده مركز »العلم والتنوير« يجتهد لتثقيف المجتمع

روناهي/ منبج ـ األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة في منبج وريفها يبلغون نسبة كبيرة، ال سيما الذين تعرضوا إلصابات جراء الحرب التي لم 
ترحم صغيراً أو كبيراً أو رجاًل أو امرأة، واستمرت لعدة سنوات. فأصيب البعض بـ »إعاقة« مستديمة بسبب حمم الطائرات أو األلغام أو المفخخات 

التي الزمته طيلة حياته الباقية، فأثرت بشكٍل كامل على شؤون حياتِهم اليومية. 

روناهي/ الشهباء- بعد افتتاح مركز العلم والتنوير في ناحية تل رفعت يراود الزوار المكان من أجل القراءة واستعارة الكتب، حيث يجلس فيه كبار السن 
ويناقشون الكثير من المواضيع االجتماعية، مع مراعاة األمور الصحية لدرء انتشار فيروس كورونا مؤخراً. 

ألنّها  عائالتهم؛  وحياة  حياتهم  على  تؤثر  والتي 
بهم، مما  للعناية  إلى استخدام نمط معين  تحتاج 
في  الصعوبات  من  العديد  يواجهون  يجعلهم  قد 
التأقلم مع البيئة المحيطة بهم، في المقابل ينظر 
وهو  إليهم،  والعطف  الشفقة  بعين  األسوياء 
فبحسب  األشخاص،  يزدريه هؤالء  الذي  األمر 
اعتقادهم، أنه يثبط من معنوياتهم وال يوقد روح 
الحماسة في نفوسهم من أجل قيامهم بأي عمل، 
شديدة  فعل  ردة  إلى  اللجوء  إلى  يضطرهم  مما 
أنفسهم  عن  للدفاع  خطيرة-  تكون  وقد  وعنيفة- 

ضد هذا االتجاه المؤلم. 
أيضاً  يعانونها  التي  األمور  أصعب  من  ولعله 
مشكالت التعلم؛ بسبب قلة الخبرة الكافية لعوائلهم 
حول الطرق المناسبة للتعامل معهم منذ مرحلة 
الطفولة، ولذلك يصبح من الصعب تعليمهم، أو 
المعارف مع مرور  أنواع  تلقينهم ألّي نوعٍ من 

الوقت.
وكذلك يتعرض البعض منهم نتيجة قلة االهتمام 
لعدم النمو، مما يجعلهم غير قادرين على النمو 
أو  عقلياً،  النمو  هذا  أكان  سواًء  بشكٍل صحيح، 
بعضهم،  عند  الجسدي  النمو  يستمر  إذ  نفسياً؛ 
العقلي،  التطور  على  أي عالمات  بغياِب  ولكن 
مرحلة عمرية جسدية  في  يعيشوَن  يجعلهم  مما 

تختلف عن المرحلة العمرية العقلية. 

استحداث مكتب ذوي 
االحتياجات الخاصة

رجس  من  وريفها  منبج  مدينة  تحرير  ومنذ 
الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  سارعت  اإلرهاب؛ 
الشؤون  إنشاء لجنة  إلى  في مدينة منبج وريفها 
االجتماعية والعمل التي من أحد مهامها االهتمام 

والعناية بشريحة ذوي االحتياجات الخاصة.
تحرير  تلت  التي  المعارك  حدة  ارتفاع  ومع 
والرقة  الطبقة  مناطق  في  خاصةً  منبج  مدينة 
لمدينة  النزوح  ارتفعت حدة حركة  الزور  ودير 
الكبيرة  األعداد  هذه  إلى  يضاف  وريفها،  منبج 
نزوح موجة من العوائل في المناطق المجاورة 
»مناطق  السوري  النزاع  طرفي  بين  الساخنة 
يسمى  بما  التركي،  االحتالل  مرتزقة  سيطرة 
السورية«  الحكومة  ومناطق  الوطني  الجيش 
وهو  والقتال،  المعارك  جراء  من  هربت  التي 
األمر الذي زاد من معاناتهم اليومية؛ بسبب سوء 
التي  العوائل  تلك  سيما  وال  المعيشية  األحوال 

وباألخص  الهمم،  ذوي  من  أشخاص  تحتضن 
تلك العوائل التي تقطن في المخيمات. وبناًء على 
أنشئ مكتب  الفئة،  الكثيرة من هذه  هذه األعداد 
الشؤون  للجنة  التابع  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
التسهيالت  يقدم  الذي  بمنبج  والعمل  االجتماعية 

الممكنة لهذه الشريحة الهامة في المجتمع. 

توثيق قرابة 2900 حالة

»روناهي«  صحيفتنا  التقت  الصدد،  وبهذا 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  مكتب  في  باإلدارية 
بمنبج؛  والعمل  االجتماعية  الشؤون  لجنة  في 
أعمالهم  أبرز  عن  حدثتنا  والتي  حسون  صبا 
حيال هؤالء األشخاص في منبج وريفها، فقالت: 
منذ  والعمل  االجتماعية  الشؤون  لجنة  »عملت 
االحتياجات  ذوي  مكتب  استحداث  على  نشأتها 
المسجلين؛ ضمن  أسماءهم  يوثق  الذي  الخاصة 
وبناًء  تراتبي.  تسلسلي  بشكل  المكتب  سجالت 
على ذلك وثقنا قرابة 2900 حالة منهم، بمختلف 

»اإلعاقات«.
وصعوبة  أعدادهم  الزدياد  نظراً  بأنه  مؤكدةً 
الدوائية  واحتياجاتهم  أحوالهم  على  الوقوف 
والجسدية والمعنوية إلى جانب متطلبات اإلعاقة 
عن كثب، لم يتسَن لإلدارة المدنية في مدينة منبج 
»تكاليف  ألن  لهم؛  الالزم  الدعم  تقديم  وريفها؛ 
رعايتهم والعناية بهم باهظة جداً«، بحسب صبا. 

 

خطط مستقبلية قد تجد 
النور قريباً

مكتب  في  »نحاول  بالقول:  صبا  وأوضحت 
الشؤون  للجنة  التابع  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
سن  القادمة؛  الفترة  خالل  والعمل  االجتماعية 
المجلس  في  مناقشتها  بعد  والقوانين  التشريعات 
الشريحة  التشريعي من أجل ضمان حماية هذه 
سن  ذلك،  إلى  ويضاف  اجتماعياً،  المهمشة 
المدنية  اإلدارة  في  توظيفهم  أجل  من  تشريعات 
 %2 عن  نسبتهم  تقل  أال  على  الديمقراطية 

ناحية تل رفعت  العلم والتنوير في  افتتح مركز 
أمن  حيث  طوعي،  وبشكل  بسيطة  بإمكانات 
والطاوالت،  والمقاعد  الكتب  بعض  مؤسسيها 

ليفتتح بشكل رسمي بتاريخ 2020/8/24. 

متناسبة مع جميع
 الفئات العمرية

وتحتوي المكتبة ضمن المركز على كتب سياسية 
واجتماعية ودينية وأدبية وتاريخية، وعلى الرغم 

من صغرها فهي تناسب جميع الفئات العمرية.
أحد  مع  التقينا  المركز  عمل  على  ولالطالع 
علي  محمد  الحقوقي  وهو  بالمركز،  اإلداريين 
قائالً: »سعينا على  الذي حدثنا بهذا الخصوص 
نواة  نعتبرها  ونحن  متنوعة،  مكتبة  تكون  أن 
على  كبير  أمل  على  إننا  كما  المجتمع،  لتطوير 

أن تتكلل جهود األخوة المؤسسين ورواد المركز 
ونشر  الجهل  محاربة  في  يكمن  الذي  بالنجاح 

العلم«. 
المركز  حداثة  من  الرغم  على  بأنه  منوهاً 

انتشار جائحة  منها من  يعانون  التي  والظروف 
كورونا وتعرض الناحية لالنتهاكات، فقد بلغ عدد 
مئة شخص،  من  ألكثر  هذا  ليومنا  إليها  الرواد 
موضحاً بأنه من األمور اإليجابية أن هنالك كبار 

على  وذكر  بالقراءة،  يهتمون  الذين  من  السن 
العمر 85  من  يبلغ  مسن  المثال؛ شخص  سبيل 
للعلم  وعشقه  ولشوقه  االفتتاح  بداية  فمنذ  عام، 
قرأ أكثر من ألف صفحة عبر زياراته المتكررة 
من  الكثير  اهتمام  مدى  يظهر  وهذا  للمركز، 

األشخاص في المجتمع بالكتاب والقراءة. 

حاجتهم للدعم من أجل 
تطوير املركز

أما عن البدائل التي يقومون بها لألشخاص الذين 
يصعب عليهم القراءة ضمن المركز، أشار علي: 
»بسبب جائحة كورونا وكخطوة احترازية نعير 
الكتب للقراء كي ال يحدث ازدحام على المركز، 
وقد وزعنا أكثر من 100كتاب على القراء، كما 

توقفت الندوات والمحاضرات في المركز«. 
العلم  بمركز  اإلداري  لفت  حديثه  ختام  وفي 
والتنوير في ناحية تل رفعت محمد علي االنتباه 
الصعوبات  يواجهونها،  التي  الصعوبات  إلى 
التي يواجهونها قائالً: »نعاني العديد من العوائق 

تقرير/ آزاد كردي

تقرير/ شيار كرزيلي       

تقرير/ آزاد كردي

تقرير/ إيريش محمود

مديرية التموين وروزنامة من األعمال القادمة
روناهي/ منبجـ  منذ ارتفاع الدوالر في الفترة الماضية واستمراره دون هوادة إلى جانب متابعة المواد المنتهية الصالحية في المعابر واألسواق؛ فضاًل 

عن الجوالت التي يقومون بها لمتابعة حسن سير العمل، لم يمنع مديرية التموين من االنتقال من لجنة البلديات إلى لجنة االقتصاد.

الضغوط  الماضية  الوجيزة  الفترة  في  وزادت 
السكان  قبل  من  خاصة  التموين  مديرية  على 
جماح  كف  من  تتمكن  لم  أنها  يعتقدون  الذين 
السورية.  الليرة  مقابل  الدوالر  ارتفاع 
ويحّملونها عدم قدرتها على ضبط األسعار في 
األسواق؛ األمر الذي أفسح المجال للتجار كي 
المزيد،  ولمعرفة  عموماً.  باألسواق  يتحكموا 
المشترك  بالرئيس  التقت صحيفتنا »روناهي« 
لمديرية التموين في مدينة منبج وريفها؛ ضياء 

العساف.

حلقة متكاملة بني مديرية
 التموين واالقتصاد

بداية، وحول أسباب انتقال مديرية التموين إلى 
االقتصاد، حدثنا ضياء العساف عن ذلك قائالً: 
»يعد انتقال مديرية التموين إلى لجنة االقتصاد 

المؤسساتي  العمل  مسار  وفي  سليمة  خطوة 
التموين  مديرية  بوسع  إذاً  والصحيح.  المنظم 
نطاق  على  االقتصاد  لجنة  مع  التنسيق  اآلن؛ 
أوسع، فمثالً يمكن للتاجر الحصول على سجل 
تجاري من لجنة االقتصاد وهذا يسمح لمديرية 
التموين ضمن هذه اللجنة أن تتابع أعمال التاجر 
عن كثب بينما كان هذا األمر في السابق ال يخلو 
من صعوبة بالتنسيق بين لجنة البلدية والجهات 
األخرى، وبالتالي توفير كثير من الوقت والجهد 
خاصة في ما يتعلق بمراسالت الكتب الرسمية«.

العساف أضاف: »يضاف إلى ذلك انتقال لجنة 
التموين إلى االقتصاد؛ منحها مرونة في العمل 
تستطيع  فمثالً،  سلس،  وبشكل  اآلخرين  مع 
مديرية التموين معرفة أسعار البضائع عند تاجر 
ما عبر متابعته مع الجهات األخرى ذات الصلة 
باالقتصاد، وهذا يعني أن أي منشأة صناعية أو 
تجارية ال تقوم بالتعاون مع مديرية التموين بشكل 
السجل  مراجعة  التموين  لمديرية  يمكن  سلس، 
يسمح هذا  كما  الفور،  الصناعي على  التجاري 
االنتقال من تسيير مديرية التموين دوريتها على 
اإلدارة  مع  بالتعاون  والخاصة؛  العامة  األفران 
من  المالحظات  تقديم  وكذلك  للمخابز،  العامة 
شكوى أو تعليمات تجاه مادة الخبز، وبالمحصلة 
والجهات  التموين  بين  متكاملة  حلقة  هناك 

األخرى التابعة للجنة االقتصاد«.

أعامل قيد التنفيذ

الفترة  في  التموين  مديرية  خطط  أبرز  وحول 
القادمة، أشار الرئيس المشترك لمديرية التموين 
في مدينة منبج وريفها ضياء العساف قائالً: »ال 
أسابيع  ثالثة  لمدة  الدوالر  سعر  ثبات  أن  ريب 
السوق  ضبط  أتاح  سورية  ليرة   2000 على 
قليالً وبالتالي هناك استقرار ما ألسعار البضائع 
أن  القول  المفيد  ومن  األسواق.  في  والمنتجات 
تشكيل مؤسسات  تعمل على  االقتصادية  اللجنة 
األساسية  المواد  بيع  منها  الغرض  استهالكية؛ 
من  مالحظته  يمكن  األمر  وهذا  التكلفة،  بسعر 
خالل العمل على تجهيز مؤسسة استهالكية في 
األمر  نوروز«؛  »ماركة  باسم  الرابطة  شارع 
لجنة  بتشكيل  التموين  مديرية  ستقوم  الثاني، 
األساسية  للمواد  األسعار  تحديد  مهمتها  جديدة؛ 
بشكل أسبوعي، مما يعني إتاحة الفرصة لضبط 
األسعار في األسواق قليالً. األمر الثالث، ستقوم 
مديرية التموين بمتابعة عملها في المعابر ضمن 
المنتهية  البضائع  عن  للكشف  الرباعية  اللجنة 
التموين  مراقبي  عمل  أسهم  حيث  الصالحية، 
الضبوط  حدة  من  بعيد  حد  إلى  التخفيف  في 

والمخالفات تجاه المخالفين«. 

التموين  لمديرية  المشترك  الرئيس  واختتم 
حديثه  العساف  ضياء  وريفها؛  منبج  مدينة  في 
بالقول: »أعتقد أن هنالك مجال للعمل في الفترة 
االجتماعي  للواقع  صحيحة  قراءة  بعد  القادمة 

بقدرة  التفاؤل  وينبغي  للسكان.  واالقتصادي 
نحو  على  عملها  أداء  على  التموين  مديرية 

يرضي جميع السكان«. 

مديرية الثروة الحيوانية في إقليم الجزيرة 
تقدم اللقاحات للمربيين بالمجان

ارتفاع أسعار المستلزمات 

المدرسية رغم صناعتها محليًا؟!
وأضاف محمود: »من اللقاحات التي يتم تأمينها 
المواشي  لحماية  »انتروكسيميا«  هي  للمربيين 
من التسمم، ويتم حقنهم مرتين في السنة، وذلك 
منذ شهر شباط حتى شهر آذار في المرة األولى؛ 
والثانية تبدأ من شهر أيار إلى شهر حزيران من 
كل عام، ويتم أيضاً تأمين لقاح جدري للمواشي 
بهدف منع ظهور حبوب الجدري على المواشي، 
يظهر  المرض  بهذا  المواشي  إصابة  حال  وفي 
وهذا  الحرارة،  ارتفاع  منها  عالمات  عليهم 
المرض مميت في حال عدم االهتمام به، وهناك 
وتابع  للدواجن«.  )زيتي(  نيوكاسل  لقاح  أيضاً 
محمود بأنه يتم تقديم كافة اللقاحات لمربي الثروة 
الحيوانية بالمجان، كما هناك لجنة مختصة تابعة 
المربيين  مواشي  بحقن  متخصصة  للمديرية 
بالمجان أيضاً. وأشار محمود إلى كمية اللقاحات؛ 
قنينة،   /1450/ انتروكسيميا  لقاح  قائالً: »كمية 
وكل قنينة كافية لحقن 125 من المواشي، ولقاح 
جدري بلغ عددها /1400/ قنينة، ولقاح نيوكاسل 

/400/ قنينة، كل قنية سعتها 500 مم«.

تأمني كوادر للعمل ضمن 
مركز ديرك

وذكر محمود بأنه تم توزيع اللقاحات على كافة 
مراكز الثروة الحيوانية في إقليم الجزيرة، ويبلغ 
قامشلو،  »عامودا،  وهي:  مراكز  تسعة  عددها 
تل  ديرك،  لكي،  كركي  آغا،  جل  سبية،  تربه 
هناك عدة  كما  براك، وتل حميس«  تل  كوجر، 

وحدات مرتبطة لكل مركز«.
في  مغلق  ديرك  »مركز  قائالً:  محمود  وأكد 
الوقت الحالي؛ كون طاقم العمل قدموا استقاالتهم 
المعنية  الجهات  أطالب  كما  مجهولة،  ألسباب 
بتأمين كوادر لمركز ديرك، والوحدات المرتبطة 

بها«.

دراسة مرشوع مدجنة 
يف إقليم الجزيرة

ونوه الرئيس المشترك لمديرية الثروة الحيوانية 
في إقليم الجزيرة محمد طاهر محمود بأّن هناك 
ونحن  لإلدارة،  تابعة  مدجنة  لمشروع  دراسة 
الدراسة  برفع  قمنا  الحيوانية؛  الثروة  كمديرية 
إلى الجهات المعنية وفي حال تم الموافقة عليها 
طالب  كما  مدجنة،  مشروع  تنفيذ  يتم  سوف 
لهم  المواصالت  بتقديم  المعنية  الجهات  محمود 
كونهم يعانون من خدمة المواصالت أثناء حقن 

مواشي المربي.

تشتعل  المدرسية  واللوازم  المستلزمات  أسعار 
وارتفعت  الجديد  الدراسي  العام  قدوم  مع  لهيباً 
بأن  علماً  المنصرم؛  العام  عن  أضعاف  ثالثة 

مجمل المواد صناعة محلية سورية. 

ـ   2020 الجديد  الدراسي  العام  قدوم  بدء  مع 
كاهل  ترهق  مادية  تكلفة  تطلبه من  2021 وما 
بخصوص  قبلهم  من  شكاوي  لوحظ  األهالي، 
حقائب  من  المدرسية  اللوازم  أسعار  ارتفاع 
أنها  األمهات  إحدى  وتقول  وأقالم،  ودفاتر 
من  أبنائها  مستلزمات  شراء  على  اعتادت 
العام  بدء  قبل  المدرسية   واللوازم  القرطاسية 
اقترب  كلما  ترتفع  أسعارها  بفترة ألن  الدراسي 

موعد افتتاح المدراس.
أما صاحب إحدى المكتبات فقال: »إن المطروح 
حسب  سعره  يختلف  المكتبية  المستلزمات  من 

نتيجة حتمية  يأتي  األسعار  ارتفاع  النوعية وأن 
انطالق كل عام  الكبير عليها مع  اإلقبال  بسبب 
دراسي جديد, لكن الغريب أن األسعار ازدادت 
بمقدار ثالثة أضعاف عن العام الماضي، ولدى 
اللوازم  تلك  بيع  محالت  في  والتقصي  البحث 
تلك  أن  لدينا  تبين  أسعارها؛  ارتفاع  وأسباب 
الجزيرة،  إقليم  خارج  تصنع  بمجملها  المواد 
أن  بحجة  أسعارها  في  التجار  يتحكم  وبالتالي 
استيرادها يتم بالعملة الصعبة، رغم أنها صناعة 

سورية محلية، ويضاف إليها تكلفة النقل«.
والسؤال المطروح هنا؛ لماذا ال يتم تصنيع تلك 
اللوازم في إقليم الجزيرة؟، وال سيما أنها ستؤدي 
إلى خفض األسعار وتشغيل األيدي العاملة، كما 
مما  المنتج  من  الفائض  تصدير  في  ستفيد  أنها 
األسواق؛  إلى  الصعبة  العملة  دخول  عنها  ينتج 

للنهوض باقتصاد إقليم الجزيرة!!.

صبا حسون

محمد علي

اللجان  في  العامالت  أو  العاملين  إجمالي  من 
خاص  مركز  الفتتاح  نسعى  كما  والمؤسسات، 
مكتب  مع  بالتعاون  الخاصة  االحتياجات  بذوي 
ذوي  تأهيل  على  المركز  هذا  ليقوم  المنظمات، 
التأقلم مع  لمساعدتهم على  الخاصة  االحتياجات 
المجتمع المحيط بهم، من خالل دمجهم مع البيئة 
المحيطة بهم، ومساعدة أفراد عائالتهم على فهم 

كيفية التعامل معهم«. 
الفتتاحه،  الساعين  المركز  برامج  أبرز  وحول 
الرعاية  خدمات  توفير  يتضمن  بأنه  صبا  بينت 
العالجي  التدخل  جانب  إلى  والتأهيلية،  الصحية 
المبكر ليصبحوا قادرين على التأقلم مع المجتمع. 
عالوةً على ذلك، دمج األطفال ذوي االحتياجات 
الخاصة مع الصفوف العاديّة؛ من أجل مساعدتهم 
الخاصة، والعمل  التأقلم مع حالتهم  تعليمياً على 
على تطوير قدراتهم األساسية في فهم المعارف 

األولى بطريقة مناسبة.
االحتياجات  ذوي  بمكتب  اإلدارية  واختتمت 
والعمل  االجتماعية  الشؤون  لجنة  في  الخاصة 
مكتب  أن  »الشك  حديثها:  حسون  صبا  بمنبج؛ 
على  جهداً  يدخر  ال  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
على  قادرة  محفزة  بيئة  خلق  أجل  من  اإلطالق 
يملكونه  ما  بكل  الفئة  هذه  فضاءات  استيعاب 
من قدرات وطاقات خالقة. وبالتالي نأمل خالل 

األيام القادمة تقديم ما هو مطلوب منا«. 

والمصاعب، منها؛ حاجتنا للدعم من أجل تطوير 
المركز، وخاصةً من ناحية الكتب والمستلزمات 
والمثقفين  الذاتية  اإلدارة  نطالب  لذا  والمقاعد، 
تفيد  ألنها  مركزنا  بدعم  اإلمكانات  وأصحاب 
والمعرفة  العلم  عن  يبتعدوا  ال  كي  المهجرين 

بسبب ظروفهم الصعبة«. 


