
العدد  939 -  األربعاء  2020/11/18م  سياسية ثقافية عامة _ تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر     50 ل.س

مراكز توزيع صحيفة روناهي واقتناء الكتب:  اقليم الجزيرة- قامشلو )مكتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي األرسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ مكتبة آواز- طريق عامودا 439154/ مكتبة الحرية- الشارع العام 421360/ 
مكتبة سومر- الشارع العام 424037/ مكتبة الراوي فرع )1( شارع الكورنيش، تجمع محالت الراوي 444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ مكتبة الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ مكتبة الجواهري 443742/ مكتبة دار القلم - الشارع العام 452714 - مكتبة 

األنوار شارع عامودا 438207.  - مكتبة الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457 ـ المكتبة الرئيسية - كركي لكي- 754416 عامودا )مكتبة آرين 732323( درباسية ) مكتبة سما 711410( جل آغا )مكتبة وائل 755551( تربه سبيه )مكتبة الجهاد 470618(.

رئيسة التحرير:
سوزان علي 

التدقيق اللغوي:
ميسر المشعان

اإلخراج الفني:
ديالن أحمد

صحيفة روناهي

مركز قامشلو     0938541707

423165

r.ronahi2011@gmail.com

shrktronahi@gmail.com
Ronahi.net

يمكنكم زيارة موقع الصحيفة على الرابط التالي:

rojnama ronahi

  سياسية ثقافية عامة - تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر        50 ل.س  
  سياسية ثقافية عامة _ تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر     50 ل.س

العدد  939 -  األربعاء  2020/11/18م

هفرين خلف كانت حاضرة يوم الخامس 
كل  في  الجاري  الثاني  تشرين  من  عشر 
لبى  إذ  مدن وبلدات شمال وشرق سوريا، 
وشرق  شمال  وبلدات  مدن  في  األهالي 
الشهيدة  وأصدقاء  عائلة  دعوة   ، سوريا 
ميالد  ذكرى  في  وذلك  الياسمين،  لزراعة 

الشهيدة المصادف لـ 15-11-2020م. 
ُعرفت الشهيدة هفرين األمين العام لحزب 
الياسمين  شهيدة  بلقب  المستقبل  سوريا 
ولتضحيتها،  لها  إكراماً  الفعالية  وجاءت 
وأثناء حملة غرس الياسمين في ديرك وبهذا 
مصطفى،  سعاد  األم  تحدثت  الخصوص 

والدة الشهيدة لصحيفتنا:  
الحرة ستنتصر على  المرأة  مقاومة  »إن 
الشجر  يطال  الذي  عدوانها  رغم  الفاشية 
يوم  في  والياسمين.  والحجر  والبشر 
2019/10/12م أعلنت الفاشية يوم اغتيال 
الياسمين، حيث قاموا بقتل هفرين بوحشية, 
الشعوب  وألخّوة  للسالم  دعوتها  رغم 
المرأة  صوت  وكانت  المشترك  والعيش 
الحرة، حيث عملت من أجل إرساء السالم 
والحفاظ  سوريا,  عموم  في  الدمار  وإنهاء 
وصون  وشعباً  أرضاً  الوطن  هذا  على 

حقوقها ومكتسباتها«.
 - الناشطين  شعار  على  أكدت  سعاد  األم 
وإن  هفرين-،  تحيا  تزهر  ياسمينة  كل  مع 

على  وستنتصر  مقدسة  المرأة  مقاومة 
الفاشية«. أما في جل آغا: فقامت عضوات 
مؤسساته،  وبكافة  آغا  جل  ناحية  مجلس 
الياسمين  غراس  من  غرسة   25 بزرع 

تعبيراً عن فخرهن بشهيدة السالم. 
الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية جل آغا 
جاهدة شمو أكدت لصحيفتنا بأنها ورفيقاتها 
فخورات بحمل الياسمين وغرسه في كافة 
مؤسسات جل آغا من مجلس البلدية مروراً 
وعوائل  األطفال  وروضة  الجرحى   بدار 
المدارس مما  إدارة  بلجنة  الشهداء وانتهاًء 

ترك انطباعاً وأثراً جميالً لدى الجميع.
»سنغرس  قائلة:  أضافت  شمو  جاهدة 
مئات الغرسات في كّل وقٍت وحين وسنمأل 
شهيدة  ذكرى  لتبقى  بالياسمين  الشوارع 

السالم حاضرة وخالدة في قلوبنا لألبد«.
يُذكر إن الغراس ُزرعت من قبل أعضاء 
المؤسسات وأطفال الرياض وعبّر الجميع 
الياسمين  بشهيدة  واعتزازهم  فخرهم  عن 

هفرين التي ستبقى مثال الحرية والسالم.
جديد  من  عبقه  ويفوح  الياسمين  سيُزهر 
ضم  تراب  بها  لنزين  أكاليله  وسنحمل 
السالم؛  لروحك  خلف  هفرين  الياسمينة؛ 
يؤلمنا فراقك وتواسينا وتخفف من مصابنا 
رائحة الياسمين التي ارتبط اسمك بها كلما 

فاحت نسماتها.

الشهيدة هفرين... 
خلود الياسمين

روناهي/ قامشلوـ  ياسمينة سوريا الخالدة وشهيدتها 
لم ولن تغيب عن الوجدان، فقد خلّدت اسمها في 
ضمير األوفياء الصادقين، وفي ذكرى يوم ميالدها 
فاَح عطر اسمها ممزوجًا برائحة الياسمين وغراسها 

في شمال وشرق سوريا.

عدسة جيان بوظو

المنصة الجماهيرية لوحدة الصف 
الكردي... مبادرة وطنية مجتمعية

رين وعنوان  »روُح األرض«... ُملهمُة الُمهجَّ
ة الُمقاومِة واإلنسانيَّ

سالفا سليمان: »يجب عىل المرأة الحرة 
متابعة النضال يف الساحات لوقف 

العنف ضدها«

توقعات بفائض إنتاج الزيتون 
يف منبج؛ لمناطق شمال وشرق 

سوريا كافة كانت تمثل رمزاً بالنسبة لي..!، مثلت معنى األرض واإلنسانية..!، تتفقد كل شخص 
وكل طفل وكل امرأة من المهجرين الخائفين الفارين من أتون الحرب المدمرة؛ 
أهلنا من مقاطعة تل أبيض/ كري  المدمرة بحق  التركية  الحرب  آلة  بدأتها  التي 
سبي، ما فتئت تبحث عن أهل كري سبي...!، كأنها أمٌّ ثكلى أو جدةٌ تتفقد أبناءها 
وأحفادها، الواحد تلو اآلخر.. رأيُت في عيونها وطناً..!، سميتها روح األرض.«6

من  أوالدهم  الكثيرين  حرم  قامشلوـ 
االنخراط في عالم كرة القدم بسبب عدم 
يحافظ  مؤتمن،  مدرب  بوجود  ثقتهم 
على أبنائهم ومنحهم الرياضة الحقيقية 
والتي تتركز على قيم األخالق واالحترام 
لميدان  باإلضافة  االجتماعية  الحياة  في 

الملعب«10

في  لشمال وشرق سوريا  الذاتية  اإلدارة  لممثلية  اإلدارية  الهيئة  شددت عضوة 
لكي  وفكريّاً  المرأة سياسياً  تنظيم  باشور كردستان سالفا سليمان على ضرورة 
تتمكن من التصدي للذهنية الذكورية للمجتمع لتبني مجتمعاً تسود فيه المساواة 
والعدالة االجتماعية وتتبنى أخالق وفكر األمة الديمقراطية في كافة المجاالت.«3

وريفها  منبج  سكان  يبدأ  الشتاء،  فصل  بقدوم  الُمبشرة  األمطار  زخات  أولى  مع 
الزيتون، فتعُج ثماره األسواق الشعبية وتكثر زيوته  على أثرها؛ بجني محصول 

أيضاً.«7

عمالة األطفال يف تزايد وهيئة 
الشؤون االجتماعية تمتنع عن الرد

يعملون  المسؤولية،  بروح  ويشعرون  عاماً,  عشر  الخمسة  تتجاوز  لم  أعمارهم 
ألجل إعالة أسرهم، تاركين أحالمهم وراء ظهورهم مع أمنيات جديدة ربما تغير 
حال أسرهم، الفقر والعوز من األسباب الرئيسية لعملهم رغم وجود قوانين تمنع 

عمالة األطفال، فهل من رقيب أو حسيب؟«5

مؤسسات  من  بفئاته  المجتمع  شرائح  يشمل  واسع  جماهيري  ضغط  وتشكيل  النظر  وجهات  تقارب 
حول  رؤيتها  في  والمختلفة  المتن�ازعة  السياسية  واالتجاهات  التي�ارات  على  للضغط  المدني  المجتمع 
الصف  لوحدة  الجماهيرية  المنصة  أهداف  من  سوريا؛  وشرق  شمال  في  الكردية  القضية  حل  مسألة 
الجماهيرية  بالمنصة  اإلدارية  الهيئ�ة  عضو  رسول  ملفان  واإلعاليم  الكاتب  إليه  أشار  ما  هذا  الكردي، 

لوحدة الصف الكردي..«4
رفضهن  والطبقة  الرقة  نساء  جددت 
المرأة في  لالنتهاكات الصارخة بحق 
المناطق السورية المحتلة خالل وقفة 
احتجاجية مؤكدات بأن أردوغان يكمل 

سلسلة جرائم مرتزقة داعش«2

الطفولة،  أحالم  منبت  الصبا،  مراتع 
معركة  وبدء  الحياة،  إعالن  وصرخة 
الوجود، مسقط الرأس أو بدء الزوابع 
الرأس، عالوي، اسم  الالمتناهية في 
وفكري  مخيلتي  في  والدتي  مع  ولد 

ورافق شهادة ميالدي وتاريخه«8

نساء الطبقة والرقة 
يتضامنَّ مع المعتقالت: 
صوت الحرية سيكشف 

جرائم المحتل

»عالوي« عىل موعد 
مع الحياة

هو األخ واألب قبل 
أن يكون المدرب
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نساء الطبقة والرقة يتضامنَّ مع المعتقالت: صوت الحرية
 سيكشف جرائم المحتل

حملة »مائة سبب لمحاكمة الدكتاتور« 

ستنطلق قريبًا

اإلدارة الذاتية الديمقراطية إلقليم الجزيرة تجري بعض 

التعديالت في هيكليتها

بلدية الشعب في الطبقة تحل مشكلة 

الصرف الصحي بأربعة مواقع

الرقة والطبقة وقفة  المرأة في كل من  إدارة  نظمت 
سري  عفرين،  في  المعتقالت  النساء  مع  تضامنية 
كانيه/ رأس العين، كري سبي/ تل أبيض وذلك في 

دوار النعيم وسط مدينة الرقة.
التركي  المحتل  سياسة  على  النساء  واحتجت 
واالنتهاكات التي يمارسها بحق النساء في المناطق 
الوقفة  في  المشاركات  وحملت  المحتلة.  السورية 
يافطات كتب عليها »ال للعنف ضد المرأة«، »تحيا 
عضوة  قرأته  بيان  أصدر  ثم  من  الكرامة«  مقاومة 

إدارة المرأة بالرقة اعتماد األحمد، وجاء فيه:
»نحن نساء الرقة والطبقة نقف اليوم وقفة تضامنية 
المرتزقة  قبل  من  الالأخالقية  االنتهاكات  ضد 
المدعومة من الحكومة التركية بحق النساء المعتقالت 
اإلنسانية  الوقفة  هذه  وتعتبر  المحتلة،  المناطق  في 

إنجازاً من حملتنا لمناهضة العنف ضد المرأة«.
هذه  في  النعيم  دوار  من  هنا  »من  البيان:  وأضاف 
والجرائم  الوحشية  حجم  على  تدل  التي  الجغرافية 
سفك  من  النساء  تلك  بحق  ارتكبت  التي  الالإنسانية 
دماء وانتهاك حرمات وسبي النساء ودمار وتخريب، 
تلك  البشعة وصرخات وأصوات  الجرائم  وكل هذه 
النساء ما زالت في آذان أبناء وبنات الرقة. فسياسة 
أوردغان اليوم تمارس بشتى أنواع العنف الجسدية 
المرأة بحيث  والنفسية والسياسية واالقتصادية بحق 

أصبح يكمل ما كان عليه مرتزقة داعش وأكثر«.
واستهدافهم  المرتزقة  ممارسات  البيان  أدان  كما 
أجمع  العالم  رآه  قد  »الدليل  خاص  بشكل  للمرأة 

بركل ومالك  الخلف وزهرة  هفرين  قتل  من خالل 
واعتقال جيجاك كوباني ورفيقاتها اللواتي قُتِلن على 

المستمرة  وحشيتها  تركيا  أثبتت  فلقد  اإلرهاب،  يد 
التي ال حدود لها«.

دور  البيان  خالل  من  والرقة  الطبقة  نساء  وثمنت 
النساء الالتي يناضلن من أجل الحرية »بالوقت نفسه 
علينا أن نقف وقفة احترام وإجالل للذين كانوا السبب 
في وصولنا لهذا اليوم واللواتي ناضلن وحاربن على 
من  أجمع  العالم  يحررن  لكي  القتال  جبهات  جميع 

أخطر عملة لها وجهان وهي داعش وتركيا«.
الحقوقية  الجهات  النساء  ناشدت  البيان  وعبر 
انتهاكات  وإيقاف  السجون  من  المعتقالت  إلخراج 
نناشد  المقدسة  األرض  هذه  »ومن  العثمانية:  حفيد 
ومنظمة  اإلنسان  حقوق  ومنظمات  الدول  جميع 
العفو الدولية، بأن يبدوا موقفاً جاداً وحازماً إليقاف 

الوحشية العثمانية التي تجتاح أراضينا.
السوريات  المعتقالت  جميع  عن  باإلفراج  ونطالب 
بسجون الطاغية التركي ومحاسبة هؤالء المجرمين 
واألخالقية  الدولية  المعايير  كافة  تجاوزوا  الذين 
لن  الحرية  فصوت  قانوني،  أو  ديني  رادع  وبدون 

تكتمه جرائمهم، فال عبودية بعد اليوم«.
المحتل  ضد  الثوري  الحراك  بإتمام  البيان  واختتم 
المهجرين  وأهلنا  نسائنا  جميع  »نعاهد  التركي: 
بوجه  منتفضين  سنبقى  بأننا  المحتلة  المناطق  من 
االحتالل التركي، حتى يتم النصر والتحرير الكامل 
جميع  وتحرير  المغتصبة  السورية  األراضي  لكل 

النساء من سجونهم«

الكردستانية  المرأة  حركة  األخبارـأعلنت  مركز 
أردوغان  لمحاسبة  بحملة  قيامها  عن  أوروبا  في 

المسؤول األول عن إبادة المرأة.
أصدرت حركة المرأة الكردستانية في أوروبا بياناً 
المرأة  العنف ضد  لمناهضة  العالمي  اليوم  بمناسبة 
المصادف في 25 تشرين الثاني أعلنت فيه عن حملة 
لمحاسبة أردوغان بسبب الممارسات والجرائم التي 
قام  التي  الجرائم  إلى  البيان  ولفت  المرأة.  تستهدف 
بها داعش والدولة التركية بحق اإلنسانية في شخص 
المرأة »دولة االحتالل التركي وداعموها قد ارتكبوا 
في  المرأة  في شخص  اإلنسانية  الجرائم ضد  أفظع 

القرن الواحد والعشرين«.
يتعرضن  الالتي  النساء  بأمثلة عن  البيان  واستشهد 
»تتعرض  األربعة:  كردستان  أجزاء  في  للعنف 
كردستان  في  المدن  من  الكثير  في  للعنف  المرأة 
وتركيا، يتم اغتصابهن وقتلهن، ففي شرناخ وجزير 
وسري  وعفرين  وسور  ونصيبين  وهزخ  وسلوبي 
وشنكال  ومخمور  وكوباني  سبي  وكري  كانيه 
وفي قرى جنوب كردستان يتم الهجوم على المرأة 

واألطفال والعوائل ويتم قتلهم بدون محاكمة«.

التي  الجرائم  النتقاد  الوقت  حان  بأنه  البيان  وشدد 
تمارس بحق المرأة والوقوف عليها ومحاسبة النظام 
تحت  البيان  عبر  حملة  الحركة  وأطلقت  الفاشي. 
لمحاسبة  الدكتاتور«  لمحاكمة  سبب  »مائة  عنوان 
الفاعل الرئيسي »سنحاسب أردوغان لكونه المجرم 
 100 ليست  شك  بدون  المرأة،  إبادة  في  الرئيسي 
زالت  وما  الجرائم  مئات  ارتكاب  تم  بل  جريمة، 
من  السلطة  في  عاماً   18 خالل  اآلن  حتى  تُرتكب 
الرئيسي،  المجرم  بمحاسبة  سنقوم  أردوغان،  قبل 
ولن تهدأ نفوسنا حتى نقوم بمحاسبته، كما سنطالب 
المنظمات الدولية، وخاصة األمم المتحدة باالعتراف 

بالمجازر النسائية على أنها إبادة جماعية«.
القيام  في  المتحدة  األمم  فشل  إلى  البيان  ولفت 
في  اآلن  حتى  المتحدة  األمم  فشلت  »لقد  بواجباتها 
الديكتاتوريين  شجع  الذي  األمر  بواجباتها،  القيام 
مثل أردوغان على تمثيل الذهنية التي يهيمن عليها 
النساء  من  اآلالف  مقتل  إلى  أدت  والتي  الذكور 
بسبب ذلك، ونريد من خالل هذه الحملة اإلشارة إلى 
سياسات حزب العدالة والتنمية في إبادة المرأة، نريد 

أن نكون صوت جميع النساء...«.
المرأة  حركة  عنها  أعلنت  التي  الحملة  وستبدأ 
أردوغان في 25  لمحاسبة  أوروبا  في  الكردستانية 
تشرين الثاني 2020 لتستمر كمرحلة أولية حتى 8 
آذار 2021 علماً أن الحملة ستتضمن جمع مئة ألف 
توقيع على األنشطة االجتماعية والسياسية والقانونية 
التي  المجازر  ضد  الديكتاتور،  محاكمة  وأنشطة 
فعاليات  تنظيم  إلى  إضافة  الدكتاتورين،  ارتكبها 
المرأة  تنظيم  فيه  يتواجد  منطقة  كل  في  وأنشطة 
تحت شعار »ضد اإلبادة الجماعية للمرأة، وحماية 

المجتمع الحر«.

هيكلية  في  عدة  تغييرات  طرأت  األخبارـ  مركز 
وذلك  الجزيرة  إلقليم  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 

بتكليف إداريين جدد في بعض الهيئات.
جلسته  الجزيرة  إلقليم  التشريعي  المجلس  عقد 
االعتيادية في ناحية عامودا، بحضور غالبية أعضاء 
المجلس والرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي إلقليم 
ونائب  كورية،  ونظيرة  يونس  طلعت  الجزيرة 
اإلدارة  ومستشارة  الكعود،  علي  التنفيذي  المجلس 

الذاتية إلقليم الجزيرة جيهان خليل.
وخالل جلسة المجلس تم مناقشة استقاالت وتكليفات 
من  كل  تكليف  منها  المجلس:  هيكلية  ضمن  جديدة 
الشؤون  لهيئة  مشتركة  كرئيسة  سينو،  هندرين 

كرئيسة  علي  هدية  وتكليف  والعمل،  االجتماعية 
تم  بعدها  والزراعة،  االقتصاد  لهيئة  مشتركة 
عرض المكلفين السابقين للتصويت من قبل أعضاء 
قام  فيما  األغلبية،  بقرار  الموافقة  وتمت  المجلس، 
األعضاء المكلفين الجدد بالمباشرة بمهامهم الجديدة 

بأداء القسم الدستوري.
كما قدم الرئيس المشترك للمجلس التشريعي إلقليم 
الجزيرة حسين العزام استقالته من منصب الرئاسة 
من  العزام  قدمه  لما  وتكريماً  للمجلس،  المشتركة 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  تطوير  في  خدمات 
والعمل الجاد والمسؤول أثناء فترة رئاسته تم تكريمه 
بدرع تذكاري من قبل اإلدارة الذاتية إلقليم الجزيرة.

الطبقة/ محمد إبراهيم - تعمل بلدية الشعب في الطبقة 
على  البلدية  في  الصحي  الصرف  دائرة  خالل  من 
إطالق مشروع إعادة تأهيل واستبدال شبكة صرف 

صحي في أربعة مواقع متفرقة بمدينة الطبقة.
تواصل بلدية الشعب في الطبقة مشاريعها اإلصالحية 
التي تخدم األهالي, وتركزت مشاريع الربع األخير 
الري  شبكات  قدم  من  تعاني  التي  المناطق  ضمن 

والصرف الصحي والكهرباء وغيرها.
الصرف  أنابيب  استبدال  بمشروع  البلدية  بدأت 
الصحي  الصرف  دائرة  رئيس  أكد  وكما  الصحي، 
فإن  العيسى  أحمد  الطبقة  في  الشعب  لبلدية  التابعة 

حي البحيرة هو األكثر تضرراً في الطبقة.
في  بدأ  الصحي  الصرف  أنابيب  استبدال  مشروع 
كانون  حتى  ليستمر  الجاري  الثاني  تشرين  بداية 
العمل  خطة  حسب  وذلك  الحالي،  العام  من  األول 

المرسومة لدى الدائرة.
وتعمل الورشات على استبدال أنبوب بطول ثالثمئة 
متر وقطر أربعون سنتيمتراً  في حي البحيرة بالقرب 

من مصنع السجاد الواقع جنوب المدينة.
كما وسيتبدل خط الصرف الصحي الرئيسي بالقرب 
جنوب  البحيرة  حي  ضمن  العجراوي  دوار  من 
المدنية وذلك بطولة ثالثمئة وخمسون متراً وبقطر 

أربعون سنتيمتراً. 
واختتم رئيس دائرة الصرف الصحي التابعة لبلدية 
الشعب في الطبقة أحمد العيسى بأنه سيتم العمل على 
استبدال خط صرف صحي آخر بطول ثالثمئة متر 
وبقطر أربعون سنتيمتراً في شارع جنوب مدرسة 8 
آذار ضمن حي البحيرة أيًضاً باإلضافة إلى استبدال 
خط صرف بطول مئة متر في شارع شمال مدرسة 

بسام حمشو وبقطر أربعون سنتيمتراً أيضاً.

الرقة/ صالح العيسى - جددت نساء الرقة والطبقة رفضهن لالنتهاكات الصارخة بحق المرأة في المناطق السورية المحتلة خالل وقفة احتجاجية 
مؤكدات بأن أردوغان يكمل سلسلة جرائم مرتزقة داعش.

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1193/ لعام 2020

على السيد: أحمد الخطيب بن مصطفى  
الحضور إلى ديوان االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/23 
للنظر بالدعوى أساس /1472/ المقامة عليك من السيد: علي 

الخليفة بن نور  
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 1187

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: جاسم الدرمة بن محمد
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة

تدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 
صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2020/11/23م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: خليل االحمد بن محمد
بطلب: تثبيت بيع السيارة

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات  
القانونية

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1205/ لعام 2020

على السيد: حسن رياض المحمد البورسان             
الحضور إلى ديوان االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/23 
للنظر بالدعوى أساس /1940/ المقامة عليك من السيد: رائد 

االحمد بن كسار    
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات  
القانونية

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 991

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خليل المحمد بن حسن
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة

تدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 
صباحاً من يوم االحد الواقع في 2020/11/22م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: محمد باكي بن عبدالرحمن
بطلب: خالف على  السيارة

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /717/ لعام 2020

على السيد: سالم قاسم بن جابر       
الحضور إلى ديوان االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/23 
للنظر بالدعوى أساس /640/ المقامة عليك من السيد: محمد 

المحمد الدهش بن احمد   
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات  
القانونية

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1207/ لعام 2020

على السيد: صالح صالح بن محمد شيخو          
الحضور إلى ديوان االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/23 
للنظر بالدعوى أساس /1495/ المقامة عليك من السيد: حسين 

الحسن بن عبد السالم    
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1187/ لعام 2020

على السيد: عبد الكريم كلس    
الحضور إلى ديوان االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/23 
للنظر بالدعوى أساس / 1458/ المقامة عليك من السيد: حمادي 

الحسين بن عبدهللا  
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة إخطار 
في الدعوة رقم األساس /3664/ لعام 2020 م

على السيد: فادي األحمد  الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع 
في 2020/11/23 م لننظر في الدعوى المقامة من السيدة: خلفة 

السلوم  بطلب: تثبيت زواج الغياب وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1200/ لعام 2020

على السيد: محمد االحمد بن علي   
الحضور إلى ديوان االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/23 
للنظر بالدعوى أساس /1475/ المقامة عليك من السيد: جاسم 

الحاجي محمد بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1186/ لعام 2020

على السيد: مشعل حسن الجدوع    
الحضور إلى ديوان االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/23 
للنظر بالدعوى أساس /1463/ المقامة عليك من السيد: عبدهللا 

الحجي بن صالح  
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 863

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: صالح عكاش الرحال
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة

تدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 
صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2020/11/23م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: محمد علي ابراهيم
بطلب: تسجيل السيارة

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة إخطار 
في الدعوة رقم األساس /2374/ لعام 2020 م

على السيد: عبد هللا العلي الصالح الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2020/11/23 م لننظر في الدعوى المقامة 

من السيد: محمد عيد عبد ابن عبد هللا بطلب: تثبيت استرداد محل 
تجاري الغياب وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1203/ لعام 2020

على السيد: فراس عموري بن عمر           
الحضور إلى ديوان االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/23 
للنظر بالدعوى أساس /1487/ المقامة عليك من السيد: محمود 

سويد بن ابراهيم    
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة إخطار
تبليغ رقم /117/ لعام 2020

على السيد: محمد الخلف بن عواد               
الحضور إلى ديوان االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/23 
للنظر بالدعوى أساس / 1269/ المقامة عليك من السيد: حمود 

الخلف بن يوسف     
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1183/ لعام 2020

على السيد : مصطفى االبراهيم بن عبدهللا      
الحضور إلى ديوان االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/23 
للنظر بالدعوى أساس /1459/ المقامة عليك من السيد: محمود 

االبراهيم بن عبدهللا   
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

سند تبيغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /3673/

رقم القرار وتاريخه /2930/  2020/11/12م 
طالب التبليغ: سكينة العلوش بنت حسين األم زكية 
المطلوب تبليغه: ياسر عبدو األب عبدو األم زينب 

موضوع الدعوى: تفريق
خالصة القرار:

تثبيت الزواج بين المدعية سكينة العلوش وبين   -1
المدعى عليه ياسر عبدو  2020/1/19م واعتباره واقعاً بتاريخ 

2016/1/1
تثبيت نسب الطفلتين منار 2016/11/3 ونور   -2
2016/11/3 من والدهم ياسر عبدو ووالدتهم سكينة العلوش

التفريق بين الجهة المدعية والمدّعي عليه بطلقة بائنة   -3
بينونة صغرى واعتباره واقعاً بتاريخ القرار 
إلزام المدعية بالعدة الشرعية   -4

إلزام مدير السجل المدني المختص بتنفيذ مضمون   -5
هذا القرار بعد انبرامه 

تضمين المدعي عليه الرسوم والمصاريف .  -6

مذكرة إخطار 
في الدعوة رقم األساس /4026/ لعام 2020 م

على السيد: خليل محمد الموسى الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

االثنين الواقع في 2020/11/23 م لننظر في الدعوى المقامة من 
السيد: ارجوان االحمد الخابور بنت محمد بطلب: تثبيت زواج 
ونسب وتفريق لعلة الغياب وإن لم تحضر في الموعد المحدد 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة إخطار 
في الدعوة رقم األساس /2046/ لعام 2020 م

على السيد: ربيعة الصالح بنت محمد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2020/11/23 م لننظر في الدعوى المقامة 

من السيد: محمد عامر سامي النجار بطلب: عودة لماجور وإن لم 
تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة إخطار 
في الدعوة رقم األساس /2046/ لعام 2020 م

على السيدة: سناء الصالح بنت محمد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2020/11/23 م لننظر في الدعوى المقامة 

من السيد: محمد عامر سامي النجار بطلب: عودة لماجور وإن لم 
تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم أساس 1541لعام 2020م 

المتكونة بين الجهة المدعية: صبحي محمد المحمد   
والجهة المدعى عليها: سحر مناع بنت علي      

بدعوى: تثبيت بيع تاريخ الجلسة 2020/11/24م من يوم 
الثالثاء  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1209/ لعام 2020

على السيد: عشوي االحمد بن حمادي          
الحضور إلى ديوان االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/23 
للنظر بالدعوى أساس /1495/ المقامة عليك من السيد: كامل 

شيخو االحمد بن عصري   
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة إخطار 
في الدعوة رقم األساس /2046/ لعام 2020 م

على السيد: قاسم الصالح بن محمد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2020/11/23 م لننظر في الدعوى المقامة 

من السيد: محمد عامر سامي النجار بطلب: عودة لماجور وإن لم 
تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1195/ لعام 2020

على السيد: محمد صغير بن عبد هللا 
الحضور إلى ديوان االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/23 
للنظر بالدعوى أساس /1474/ المقامة عليك من السيد: شاكر 

مفتاح بن عبد الستار  
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة إخطار 
في الدعوة رقم األساس /2046/ لعام 2020 م

على السيد: نجود الصالح بنت محمد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2020/11/23 م لننظر في الدعوى المقامة 

من السيد: محمد عامر سامي النجار بطلب: عودة لماجور وإن لم 
تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1161/ لعام 2020

على السيد: رشاد احمد االحمد  
الحضور إلى ديوان االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/23 
للنظر بالدعوى أساس /1155/ المقامة عليك من السيد: محسن 

حسين االحمد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1188/ لعام 2020

على السيد: شهاب البرغش بن احمد         
الحضور إلى ديوان االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/23 
للنظر بالدعوى أساس /1465/ المقامة عليك من السيد: فتوح 

التوفيق بن مجيد  
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم أساس لعام 2020م 

المتكونة بين الجهة المدعية: عبد العزيز االحمد بن جبر  
والجهة المدعى عليها: حسن العبد بن عثمان

بدعوى : تثبيت عقد بيع  تاريخ الجلسة 2020/11/19م
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 1209

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عماد نزال بن محمد
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة

تدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 
صباحاً من يوم االحد الواقع في 2020/11/22م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: احمد مصطفى بن محمد
بطلب: تفريغ السيارة

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1047/ لعام 2020

على السيد: قدور حجي بن علي    
الحضور إلى ديوان االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/23 
للنظر بالدعوى أساس /1193/ المقامة عليك من السيد: عزيز 

ايبو بن خلو 
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1143/ لعام 2020

على السيد: محمد كنجو بن محمد 
الحضور إلى ديوان االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/23 
للنظر بالدعوى أساس /1390/ المقامة عليك من السيد: حسن 

الحسين بن محمود 
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1202/ لعام 2020

على السيد: وليد المحمد علي بن داهو            
الحضور إلى ديوان االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/23 
للنظر بالدعوى أساس /1485/ المقامة عليك من السيد: عبد 

الرحمن الجاسم بن محمد    
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة إخطار
تبليغ رقم /61/ لعام 2020

على السيد: يوسف رشواني بن محمد   
الحضور إلى ديوان االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباح االربعاء 2020/11/18 
للنظر بالدعوى أساس / 644 / المقامة عليك من السيد: 

انور علي بن مصطفى
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى 
في الدعوة رقم األساس /1451/ لعام 2020 م

على السيد: عيسى الصالح الجاسم بن عبدالقادر الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2020/11/23 م لننظر في 

الدعوى المقامة من السيد: اسماعيل احمد الحمد بطلب: استرداد 
حيازة ومنع التعرض وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات  القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 626

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: ماهر الحسن محمد
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية

تدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة 
في الساعة 10 صباحاً من يوم الخميس الواقع في 

2020/11/19م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل: يوسف شيخي سليمان 

بطلب: خالف على سيارة
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1182/ لعام 2020

على السيد: محمود االحمد بن محمد              
الحضور إلى ديوان االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباح االثنين 2020/11/23 
للنظر بالدعوى أساس / 1454/ المقامة عليك من السيد: 

محمود االحمد بن عثمان    
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1190/ لعام 2020

على السيد: عبد القادر محمد   
الحضور إلى ديوان االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/23 
للنظر بالدعوى أساس / 1466/ المقامة عليك من السيد: خلف 

عساف الجاسم  
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 584

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: شيخو جمو بن محمد
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة

تدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 
صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2020/11/23م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: مصطفى عزيز مسو
بطلب: إساءة األمانة

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة إخطار 
في الدعوة رقم األساس /2540/ لعام 2020 م

على السيد: زكور العبو المحيميد  الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم االثنين الواقع في 2020/11/23 م لننظر في الدعوى 

المقامة من السيد: نورة االحمد بنت حسين بطلب: تثبيت زواج 
ونسب ووفاة وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة إخطار 
في الدعوة رقم األساس /3609/ لعام 2020 م

على السيد: احمد السليمان بن محيمد الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 
2020/11/19م لننظر في الدعوى المقامة من 

السيد: عمار االحمد بن عبد الفتاح بطلب: فسخ عقد 
شراكة وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات  القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1184/ لعام 2020

على السيد: جالل احمد بن شكري     
الحضور إلى ديوان االجتماعية في منبج وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباح االثنين 2020/11/23 
للنظر بالدعوى أساس /1461/ المقامة عليك من 

السيد: صالح المشهد بن جاسم   
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار 
في الدعوة رقم األساس /3804/ لعام 2020 م

على السيد: حسين الحمد ابن سلوم الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 
2020/11/23 م لننظر في الدعوى المقامة من 
السيد: وضحة االحمد بنت خميس بطلب: تثبيت 
زواج وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة إخطار 
في الدعوة رقم األساس /2046/ لعام 2020 م

على السيد: احمد سعيد الصالح بن محمد الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2020/11/23م 
لننظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد عامر سامي 
النجار بطلب: عودة لماجور وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك اإلجراءات  القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1136/ لعام 2020

على السيد: جالل العبود بن عبد    
الحضور إلى ديوان االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/23 
للنظر بالدعوى أساس /1383/ المقامة عليك من السيد: ابراهيم 

مامو بن جمعة  
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /171/ لعام 2020

على السيد: حسين علي مبارك الحسين   
الحضور إلى ديوان االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االربعاء 2020/11/18 
للنظر بالدعوى أساس / 1755/ المقامة عليك من السيد: حسين 

الحمود بن علي
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

إعالن بيع بالمزاد العلني
من الملف التنفيذي أساس /35/ لعام 2020من الجهة 

المنفذة فواز المحمد والجهة المنفذ عليها مصطفى البكار 
واوالده؛ وبعد إخطار المنفذ عليهم  واستيفاء كافة طرق 
الطعن تقرر بيع العقار الواقع في قرية رسم االخضر، 

وهو عبارة عن أرض زراعية واقعة شرق طريق الرسم 
الرئيسي بمساحة اجمالية /4760/ م2بقيمة /40/ ألف 

دوالر أمريكي حيث ستعقد جلسة المزاد العلني في 
مكتب هيئة التنفيذ في منبج من يوم االحد الواقع بتاريخ 

2020/11/22 تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 1040

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: جمال خلف جاسم
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 
صباحاً من يوم األحد الواقع في 2020/11/22م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: شكري سيد أحمد
بطلب: خالف على السيارة

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة دعوى 
في الدعوة رقم األساس /3952/ لعام 2020 م

على السيد: حمادي المطر العبود السكريه الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 

يوم الخميس الواقع في 2020/11/19م لننظر في
 الدعوى المقامة من السيدة: مريم العاروك بنت محمد 

بطلب: تفريق ـ صيغة ذهبية ـ نفقة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات  

القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم أساس 1786 لعام 2020م 

المتكونة بين الجهة المدعية: ايمان العبد اللطيف  
والجهة المدعى عليها: عبد الهادي تركي     

بدعوى: طلب طالق غيابي تاريخ الجلسة 
2020/11/19م من يوم الخميس  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /977/ لعام 2020

على السيد: حسن الحسين بن حسن        
الحضور إلى ديوان االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/23 
للنظر بالدعوى أساس / 1072/ المقامة عليك من السيد: عصمت 

االيوب العلي الداده  بن زكي 
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة دعوى 
في الدعوة رقم األساس /4187/ لعام 2020م

على السيد: خليل العمر بن ابراهيم الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2020/11/23م لننظر في الدعوى المقامة 

من السيد: وفاء العبد هللا بنت حسن بطلب: تثبيت زواج  وإن لم 
تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
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103 المرأةالرياضة

هو األخ واألب قبل أن يكون المدرب

مشاعر متباينة لديوكوفيتش بعد قريبًا عجلة دوري الدرجة األولى لكرة القدم ستنطلق
إنهاء »عام غريب« 

في صدارة التصنيف

في إقليم الجزيرة يتواجد مدربين من مختلف األعمار 
بعدما كان في السابق المدرب يكون بعمر كبير وقل 
ما نجده في متوسط العمر، ولكن بعد الثورة السورية 

وثورة روج آفا اختلفت الكثير من األمور.
وظهر مدربين من أجيال شابة ولعبوا دوراً جيداً في 
التدريب بدون الخضوع لدورات مكثفة بسبب  مجال 
البالد بشكٍل عام،  التي تعاني منها  الظروف الصعبة 
ولكن دور المدرب حتى اآلن ما زال مبهماً للكثيرين 
وغير معروف، وخاصةً من ناحية توجيه الالعب ألن 
يكون ذو أخالق في الملعب مع الفريق المنافس والحكم 
األخضر  المستطيل  خارج  هم  ومن  الجماهير  ومع 
وحتى التحلي بروح المسؤولية واألخالق في مجتمعه 

وخاصةً ضمن أسرته.
المدرب دوره ال يكمن فقط في بناء العب يتقن فنون 
جانب  هناك  بنظري  بل  وقوانينها،  القدم  كرة  لعبة 
الحميدة  األخالق  تربيته على  ذلك، وهو  أهم من كل 
المستطيل  في  المتبادل  االحترام  وتعليمه  الملعب  في 
األخضر، باإلضافة إلى تلقينه كيفية التعامل في الحياة 
وأصدقائه،  وجيرانه  وأخواته  والديه  مع  االجتماعية 
فقد  حقيقة  وهذه  األمر  هذا  على  عملوا  قليلة  وقلة 
فقد  منهم  البعض  حتى  المدربين  من  الكثير  شاهدت 
كل  وهنا  العبيه  مع  بساذجة  تعامله  بسبب  احترامه 

مدرب يعرف نفسه ويعرف مدى تقبّله من الالعبين.
وهذا األمر ال يجعلنا أال نعترف بوجود بعض المدربين 
يعملون على تأهيل العب ذي أخالق قبل أن يكون ذو 

مهارات، وجاهدوا بكل ما لديهم لخلق العبين يتحلون 
باألخالق لجانب التعلم الصحيح لفنون كرة القدم، وكما 

مكثفة،  تدريبية  لدورات  ذكرت رغم عدم خضوعهم 
وحتى لدى االتحاد السوري فالدورات كانت بغالبيتها 

إقليم  وفي  والواسطات،  المحسوبيات  نظام  عبر  تقام 
يتطلب  ولذا  مكثفة  غير  ولكنها  دورات  تقام  الجزيرة 
الرياضي  االتحاد  قبل  من  الجانب  هذا  على  التركيز 
في العام القادم حيث هذا العام لم تقام أي دورة تدريبية 

لكرة القدم بسبب جائحة كورونا.
جني  أو  باأللقاب  الفوز  إلى  المدرب  تطلعات  إن 
أصبحت  يجب،  كما  بدوره  القيام  عن  بعيداً  األموال 
بأنه  لدينا، ونسيانه  المدربين  بين  تنتشر  باتت  ظاهرة 
يكون  أن  عليه  العمرية  الفئات  تدريب  يتسلم  عندما 
حب  تعليمهم  على  والعمل  لهم،  واألب  األخ  بمثابة 
عن  واالبتعاد  والدراسة  والجيران  واألصدقاء  األهل 
كيف  ولكن  التدخين،  مثل  السيئة  واألمور  األخطاء 
سيجارة  يده  وفي  المدرب  بنصيحة  الالعب  سيعمل 

يدخنها؟.
والتعامل  والحركات  لأللفاظ  االنتباه  المدرب  على 
تعتبر  العمرية  الفئات  ألن  العبيه  أمام  اآلخرين  مع 
الركيزة األساسية لرفد فئة الرجال والنوادي مستقبالً، 
فريق  لك  ينتج  سوف  أخالقي  العب  بناء  حال  وفي 
للوصول  العمل  ينفي  ال  األمر  وهذا  أخالقي،  ونادي 
لأللقاب وفي المحصلة تكامل الالعب يأتي من بروز 
الفردية  المهارة  صفة  وليس  فيه  الصفات  من  العديد 
باللعب فقط، بل األخالق صفة أساسية لنجاح الالعب 
في عالم كرة القدم وسمعة المدرب بين المجتمع هي 
كل  فوق  يضعونها  األهالي  من  والكثير  هامة  قضية 

االعتبارات. 

الدرجة  دوري  قرعة  ُسحبت  ـ  قامشلو   / روناهي 
إقليم  ألندية  القدم  بكرة  والشباب  للرجال  األولى 
وحددت  مجموعتين،  إلى  األندية  وقسمت  الجزيرة، 
ـ   2020 للموسم  للفئتين  الدوري  انطالق  مواعيد 

2021، باإلضافة لمباراة كأس السوبر.
بمدينة  الرياضي  باالتحاد  القدم  كرة  مكتب  في  وُعقد 
قامشلو اجتماعاً ضم ممثلين عن األندية واالتحاد وتم 
مناقشة الدوري وتحديد موعد انطالقته وموعد مباراة 
السوبر التي ستجمع بين سردم بطل الدوري واألسايش 
بطل الكأس، وأصدر جدول الجولة األولى من دوري 

الرجال، وكانت القرارات على الشكل التالي:
في  الرجال  لفئة  القدم  كرة  دوري  انطالق   -

.2020/11/27
- موعد إقامة مباراة كأس السوبر في 2020/11/20.

- قسمت األندية إلى مجموعتين تلعب بنظام مرحلتي 
الذهاب واإلياب. 

- تتأهل الفرق الثالثة األولى إلى الدور الثاني.
ويلعب  المربع  إلى  مباشرة  المجموعة  بطل  يتأهل   -

الثاني والثالث ذهاباً وإياباً للتأهل إلى المربع.
كل  ويعلب  القرعة  بطريقة  األربعة  الفرق  تلعب   -
النهائية وتقام  للتأهل إلى المباراة  وإياباً  فريقين ذهاباً 

مباراة واحدة لتحديد بطل الدوري.
- يهبط إلى الدرجة الثانية أربعة نوادي بواقع ناديين 

الدور األول،  الترتيب من  من كل مجموعة من سلم 
في  األندية  مجموعة  لتصبح  ناديين  فقط  ويصعد 

الموسم المقبل 12 نادياً.
على  األولى  للدرجة  الرجال  أندية  توزع  وإليكم 

المجموعتين.
المجموعة األولى: األسايش ـ خبات ـ االتحاد ـ شبيبة 

الحسكة ـ دجلة ـ الجزيرة ـ واشو كاني.
المجموعة الثانية: سردم ـ الصناديد ـ جودي ـ شبيبة 

تل كوجر ـ برخدان ـ الطريق ـ سري كانيه.
جدول الجولة األولى من الدوري للمجموعة األولى:

ـ األسايش × خبات
ـ االتحاد× شبيبة الحسكة

ـ دجلة × الجزيرة
واستراحة لنادي واشوكاني.

مباريات الجولة األولى للمجموعة الثانية:
ـ سردم × الصناديد

ـ جودي × شبيبة تل كوجر
ـ برخدان × الطريق

واستراحة لنادي سري كانيه
أم دوري الشباب للدرجة األولى والذي سيبدأ بتاريخ 
الشكل  على  المجموعتين  فكانت   ،2020/11/30

التالي:
المجموعة األولى: األسايش ـ خبات ـ األخوة والسالم 

ـ أهلي عامودا ـ الجزيرة ـ سردم.
المجموعة الثانية: الطريق ـ الصناديد ـ جودي ـ فدنك 

ـ دجلة ـ برخدان.
مجموعة  كل  تلعب  مجموعتين  إلى  األندية  قسمت   -

ذهاباً وإياباً مع بعضها.
- يتأهل األول والثاني إلى الدور الثاني.

مع  ناديين  كل  وإياباً  ذهاباً  المتأهلة  الفرق  تلعب   -
وتُعلب  النهائية  المباراة  إلى  للتأهل  بالتقاطع  بعض 

مباراة واحدة لتحديد بطل الدوري.
- يهبط إلى الدرجة الثانية نادي من كل مجموعة من 

سلم الترتيب من الدور األول.
يذكر بأن جائحة كورونا أجبرت للمرة األولى االتحاد 
ـ   2020 ليكون  الموسم  نظام  باعتماد  الرياضي 
وأن  الماضية  السنوات  في  اعتمد  ما  عكس   ،2021
يكون الموسم على مدار سنة واحدة فقط، وحامل اللقب 
للدوري السابق هو نادي سردم أما الكأس فهو نادي 

بعد األسايش. متباينة  مشاعر  يحمل  إنه  ديوكوفيتش  نوفاك  قال 
العالمي  التصنيف  صدارة  في  غريب«  »عام  إنهاء 
للتنس للمرة السادسة على التوالي، بعدما تأثر الموسم 

بشدة بجائحة فيروس كورونا.
وعزز ديوكوفيتش رقمه القياسي وفاز ببطولة أستراليا 
في  لقبا   36 إلى  وصل  كما  الثامنة،  للمرة  المفتوحة 
بطوالت األساتذة عند تتويجه في روما، وتوج بأربعة 
ألقاب متتالية في طريقه إلنهاء العام في المركز األول 

في التصنيف العالمي.
رائعاً  سجالً  عاماً   33 عمره  البالغ  الالعب  ويملك 
شهد  موسم  في  هزائم  ثالث  مقابل  مرة   39 بالفوز 
إلغاء أو تأجيل البطوالت بين آذار وآب بسبب انتشار 
الفيروس الذي قتل أكثر من 1.3 مليون شخص حول 

العالم.
المحترفين  الالعبين  اتحاد  لموقع  ديوكوفيتش  وقال 
مشاعر  لدي  لكن  بذلك،  جداً  فخور  أنا  تأكيد،  »بكل 

متباينة بسبب ما يحدث في العالم«.
وأضاف »ال يمكنني أن أتجاهل ذلك رغم أني حققت 
هدفاً من أكبر أهدافي في الرياضة. أشعر أن الكثيرين 
قلبي  ويشعر  صعوبات  من  يعانون  العالم  حول 

بالتعاطف معهم«.
بيت  طفولته  بطل  رقم  معادلة  في  ديوكوفيتش  ونجح 
التصنيف  صدارة  في  العام  أنهى  الذي  سامبراس 
1993ـ  الفترة  خالل  متتالية  مرات  ست  العالمي 

.1998

 تقرير/ جوان محمد

أبنائهم  القدم بسبب عدم ثقتهم بوجود مدرب مؤتمن، يحافظ على  االنخراط في عالم كرة  الكثيرون أوالدهم من  ـ حرم  روناهي/ قامشلو 
ويمنحهم الرياضة الحقيقية والتي تتركز على القيم واألخالق واالحترام في الحياة االجتماعية باإلضافة لميدان الملعب.

سالفا سليمان: »يجب على المرأة الحرة متابعة النضال في 

الساحات لوقف العنف ضدها«

كوبانّيات ُمتمسكات بتراِثهن ويحميَنه من االندثار..

كسر  إلى  السنين  آالف  منذ  الرأسمالية  الدول  تسعى 
جوهرها  من  وإخراجها  تاريخها  ومحو  المرأة  إرادة 
الذهنية  مستنقع  في  لبقائها  ممنهجة  سياسات  باتباع 
ساهمت  فالمرأة  والتقاليد،  العادات  ورهينة  الذكورية 
العديد  اإلنسانية، وقدمت  الحضارات  بناء صرح  في 
من اإلنجازات على مر العصور، وسعت دوماً للسالم 
والمساواة،  األخالق  مبادئ  فيه  تسود  مجتمع  وإلى 
وأعطت المعنى الحقيقي للسياسة التي فقدت جوهرها 
فكانت  الرأسمالية،  الدول  سياسات  مع  لتتماشى 
خصوصية المرأة الداعية للسالم تناقض مآرب الدول 
ومعرفة  والعنف،  الحروب  إلى  الداعية  الرأسمالية 
إلفشال  تهديداً  يشكل  الصحيح  السياسة  معنى  المرأة 
المنظمة  فالمرأة  لذلك  الرأسمالية،  الدول  مخططات 

مستهدفة من قبل الهيمنة الرأسمالية، وتتعرض لشتى 
بذرائع  وتعنف  والجسدي  النفسي  التعذيب  أنواع 
سياساتها  بذلك  لتغطي  الذكورية  الذهنية  اختلقتها 
الدنيئة، وفي هذا اإلطار كان لنا لقاء مع عضوة الهيئة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا  لممثلية اإلدارة  اإلدارية 

في باشور كردستان سالفا سليمانن.

متكني املرأة فكرياً.. خالص 
من العبودية

على مر التاريخ تعرضت المرأة لشتى أنواع التعذيب 
والعنف من محاوالت للعزل واإلنكار من قبل الذهنية 
الذكورية التي جاهدت لترسيخ الصورة السلبية للمرأة 
ودبلوماسياً  واقتصادياً  الذهنية االجتماعية سياسياً  في 

وإعالمياً«، بهذه الكلمات بدأت سالفا سليمان حديثها 
إصدار  من  الرغم  »وعلى  بالقول:  وأضافت  معنا، 
تحث  التي  الدولية  واالتفاقيات  القوانين  من  العديد 
على مناهضة العنف ضد المرأة ومحاربة التمييز بين 
األهداف  إلى  تصل  لم  القوانين  تلك  أن  إال  الجنسين 
المرجوة، حيث ما زال العديد من النساء من مختلف 
جسدياً  أنواعه،  بكافة  للعنف  يتعرضن  العالم  دول 
والصراعات  التوتر  حالة  ازدياد  ومع  ونفسياً، 
والحروب تتعرض اآلالف من النساء للقتل والتعذيب 
حاالت  جانب  إلى  اإلنسان  لحقوق  منافية  وانتهاكات 
المناطق  النزوح، ناهيك عن ممارسات المرتزقة في 
التي احتلوها في مدينة الرقة، حيث أعدمت العديد من 
داعش،  مرتزقة  أيدي  على  أخريات  ورجمت  النساء 
وممارسات االحتالل التركي في عفرين وسري كانيه/ 
رأس العين، كري سبي/ تل أبيض والمناطق السورية 

المحتلة«.
مارست  السلطوية  الذكورية  الذهنية  أن  إلى  مشيرةً 
المرأة  على  ممنهجاً  عنفاً  السنين  آالف  مدى  على 
البحث  وبهدف  االجتماعية،  المشاكل  تفاقم  إلى  أدى 
من  العديد  تأسست  وحلها  المشاكل  هذه  في  والتعمق 
ومناطق  مدن  في  والتوعية  للتدريب  المرأة  روابط 
شمال وشرق سوريا ونظمت نفسها على أسس الفكر 
بمساواة  العيش  سبيل  في  جوهرها  واستعادة  الحر 
الهيمنة  أشكال  كل  فيه  تنعدم  طبقي  ال  مجتمع  ضمن 

واالستغالل. 

املرأة يف شامل ورشق سوريا تتبنى 
مرياثها النضايل

السياسية  الحياة  في  إنجازات  للمرأة  أن  إلى  منوهةً 
تتجه  دوماً  وأنها  كما  الحلول،  إيجاد  دوماً  وبإمكانها 

إلى الحل السلمي، وتابعت: »إذا ما تتبعنا التاريخ نجد 
أن المرأة سجلت حضوراً فاعالً في الحياة السياسية، 
فمنذ مئات األعوام والشعوب تناضل من أجل الحفاظ 
على جذورها وثقافتها ولغتها، وجاهدت للتخلص من 
ثورة 19  شرارة  انطالق  ومع  الديكتاتورية،  الذهنية 
تموز تمكنت المرأة من تنظيم نفسها تحت مظلة مؤتمر 
ستار، بدءاً من تأسيس الكومينات والمجالس في القرى 
والمدن في ظل اإلدارة الذاتية الديمقراطية على أساس 
كافة  بين  الشعوب  وأخّوة  الديمقراطية  األمة  فكر 
أطياف الشعب السوري، وتأسيس قوة عسكرية خاصة 
بالمرأة من خالل تبني الميراث النضالي الممتد ألكثر 
من أربعين عاماً للمرأة بحيث انضمت المرأة إلى هذه 
الثورة بنسبة تفوق 50% في جميع الساحات السياسية 
لتكون  والعسكرية  والفكرية  واالجتماعية  والتنظيمية 
مصدر إلهام تستمد منها نساء العالم القوة والعزيمة«.

استهداف املرأة املنظمة سياسياً 
يهدف إىل كرس إرادتها

المرأة  استهداف  من  الهدف  سالفا  وضحت  كما 
مجال  في  »المرأة  قائلةً:  وفكرياً  سياسياً  الُمنظمة 
السياسة مستهدفة بشكل كبير من قبل القوى الرأسمالية 
الثاني  للمرأة وانتصاراتها، ففي 25 تشرين  المعادية 
الطاغية  تروخيو  ديكتاتورية  قتلت   1960 عام  من 
جمهورية  في  السلطوية  الذكورية  القوة  تمثل  والتي 
أن  بعد  بمؤامرة  ميرابال  األخوات  قُتلت  الدومينكان، 
من  صعّدت  التي  ومقاومتهن  له  معارضتهن  أعلنَّ 
وتيرة النضال واإلطاحة بتلك الديكتاتورية بعد مرور 

ستة أشهر فقط على مقتلهن«.
وأردفت: »ال زالت المرأة أعظم منابع اإللهام واألمل 
أنواع  كل  على  المنظمة  المرأة  بقوة  القضاء  في 

المنظمة  المرأة  فاستهداف  والفاشية،  الديكتاتورية 
السياسية يهدف إلى كسر إرادة المرأة الحرة، والمرأة 
هي المستهدفة األولى في الحروب وتُمنع من الدخول 
في المجال السياسي، فهفرين خلف األمين العام لحزب 
سوريا المستقبل كانت تدعو دوماً للحل السياسي ونشر 
متجاوزةً  التركي  االحتالل  دولة  فاستهدفتها  السالم، 

جميع المعايير األخالقية واإلنسانية«.
وناشدت عضوة الهيئة اإلدارية لممثلية اإلدارة الذاتية 
سالفا  كردستان  باشور  في  سوريا  وشرق  لشمال 
على  النسوية  التنظيمات  حديثها؛  ختام  في  سليمان 
الوصول  أجل  من  الساحات  كافة  في  النضال  متابعة 
جميع  »على  وقالت:  حر،  ديمقراطي  مجتمع  إلى 
المناضلة  النسائية  والتنظيمات  المنظمات،  النسوة، 
المرأة  ضد  العنف  لمناهضة  أنشطتهن  ساحات  ملء 

واإلصرار على بلوغ الحرية والديمقراطية«.

يحافظن  كوبانيات  نساء  تزال  لال  كوباني-  روناهي/ 
على  الحفاظ  خالل  من  االندثار  من  تراثهن  على 
األدوات التي ورثنها عن أسالفهن، وممارسة ِحرفهن 

بين الحين واآلخر.
بصناعة  الرفيع  بذوقهن  الكرديات  النساء  تشتهر 
المميز  بذوقهن  المختلطة  الجميلة  اليدوية  الحرف 
تراثهن من  على  أيضاً  يحافظن  وبذلك  تفننهن،  ودقة 
على  يحافظن  كرديات  نساء  تزال  ال  حيث  االندثار، 
تراثهن وممارسته بين الحين واآلخر، والحفاظ على 
في  أسالفهن  يستعملها  كان  التي  القديمة  األدوات 

صناعة السجاد وحراثة األراضي وهرس القمح، أي 
كانوا  أخرى  وأدوات  »دستار«  الحجرية  المهرسة 

يستخدمونها في القدم لتدبير حياتهم اليومية.

التمسك برتاثهن.. ونقلها 
من جيل آلخر

من  تراثهم  على  يحافظون  كوباني  أهالي  يزال  ال 
التي  التراثية  أدواتهم  الحفاظ على  االندثار من خالل 
التراث  ورثوها من أسالفهم، وأكثر من يحافظ على 
وبناتها  ألبنائها  تنقله  من  فهي  المرأة،  هي  ويحميه 
النسوة  بين  النسيان والضياع، ومن  للحفاظ عليه من 

األم  اليدوي،  الحرف  في  بذوق رفيع  يتمتعن  اللواتي 
خانم فاضل التي تبلغ من العمر 75 عاماً، وال تزال 
عمرها،  تقدم  من  بالرغم  السجاد  نسج  مهنة  تمارس 
جعلها  وتراثها  النسيج  لحرفة  حبها  أن  إلى  ملفتةً 
فاضل  خانم  وتقول  اآلن.   حتى  النسج  بمهنة  متعلق 
إنها »تمارس هذه المهنة منذ قرابة ستون عاماً«، أي 
تعلمت هذه المهنة عندما كان عمرها 15 عاماً، مشيرةً 
إلى أنها علمت بناتها وكناتها هذه الحرفة، وأنها اآلن 
تسعى لتعليم حفيداتها الصغار. أما األم زليخة األوسو 
لمقاطعة  الغربية  القرى  إحدى  من  خرخرا  قرية  من 
كوباني، ال زالت متمسكة بعادات وتقاليد ورثتها من 
 60 الـ  ذات  زليخة  فاألم  االندثار،  من  وتحميه  أمها 
عاماً ال زالت متمسكة بتراثها التي ورثته من جدتها 
زليخة  األم  تسعى  حيث  لبناتها.  نقله  على  وتعمل 
للمحافظة على تراثها وتعد خبز الصاج بيديها بالرغم 
من توفر األفران والخبز في المدينة والقرى. وتقول 
زليخة بهذا الخصوص: »إعداد الخبز بيدي له مذاق 
آخر، بالرغم من أن األفران متوفرة جداً، والخبز يأتي 
إلينا بدون أي جهد، إال أنني أحب إعداد الخبز بنفسي، 
خبز  من  وأطيب  مختلف  مذاق  له  الصاج  خبز  ألن 

األفران«. 

ما  أو  المهرسة  تحافظ على  األم زليخة  تزال  فيما ال 
يسمى بالكردية وبالتحديد باللهجة الكوبانية »جوني« 
التي ورثتها من والد زوجها منذ قرابة خمسين عاماً، 
القمح  لهرس  القرية  أهالي  من  العديد  يقصدها  حيث 
الذي يستخدم إلعداد شوربة اللبن، حيث تعتبر شوربة 

اللبن إحدى أشهر المأكوالت التراثية في كوباني. 
وأيضاً التقينا األم فاطمة باكير من قرية خرخرا، والتي 
العمر 56 عاماً، وهي ال تزال تحافظ على  تبلغ من 
الطاحونة اليدوية والتي تسمى بالكردية »دستار« التي 
ورثتها من والدها منذ قرابة ثالثين عاماً، وال زالت 
والحمص،  البرغل  والعدس  القمح  لطحن  تستعملها 
الطاحونة  المجاورة  القرى  أهالي  يستعير بعض  فيما 

من األم فاطمة الستعمالها. 

تقرير/ ليكرين خاني

تقرير/ سالفا أحمد

روناهي/ كركي لكي - شددت عضوة الهيئة اإلدارية لممثلية اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في باشور كردستان سالفا سليمان على ضرورة تنظيم 
المرأة سياسيًا وفكرّيًا لكي تتمكن من التصدي للذهنية الذكورية للمجتمع لتبني مجتمعًا تسود فيه المساواة والعدالة االجتماعية وتتبنى أخالق 

وفكر األمة الديمقراطية في كافة المجاالت. 

سالفا سليمان
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 أربع سنوات
حاسمة لألمريكان

السؤال الذي يتبادر إلى ذهن الكثيرين 
ومدى  العاملية  األوضاع  يتابعون  ممن 
اخلارجية  بالسياسة  ارتباطها 
الرئاسية  واالنتخابات  األمريكية 
األخيرة التي جرت قبل أيام قليلة، ويبدو 
الدميقراطيني  ملصلحة  حسمت  أنها 
كيف  والسؤال  بايدن.  جو  وممثليهم 
العالم؟  بايدن على  نتائج فوز  ستكون 
وما مدى تأثيرها على املناطق الساخنة 
من العالم وبخاصة فيما يخص الشأن 
يتجزأ  ال  جزء  اعتبارنا  على  السوري 
ثم هل سنرى حالً  السوري؟  الكل  من 
لألزمة السورية في ظل تعنت النظام؟ 
من  وإخراجها  تركيا  جلم  سيتم  وهل 

األراضي السورية احملتلة؟

بانتظار  غيرها  والكثير  األسئلة  هذه 
الدور  أن  وبخاصة  واحللول،  األجوبة 
األمريكي تراجع كثيراً في عهد ترامب، 
فما هو املنتظر من بايدن إلعادة الصورة 

احلقيقية ألمريكا قبل أن تهتز.

العريضة  اخلطوط  أن  باعتقادي 
املعالم،  واضحة  األمريكية  للسياسة 
الداخلي  األمن  قضايا  وأولوياتها 
حليفتها  وأمن  اإلرهاب  ومحاربة 
ومحاربة  التطبيع  ومتابعة  إسرائيل 
هذه  املنطقة،  في  إيران  مشاريع 
لكن  األمريكية.  اإلدارات  لكل  أولويات 
حسابات  ستعيد  بالرئاسة  بايدن  فوز 
بأنه  الدول، ألنه قالها علناً  الكثير من 
مكانتها  أمريكا  تستعيد  أن  بد  ال 
املرموقة ثانية، وهو ميلك احلنكة واخلبرة 
له  يسمح  مما  الطويلة،  السياسية 

بإدارة الكثير من امللفات العالقة.

األزمة  مع  تعامله  هنا  يهمنا  وما 
قبل  من  همشت  التي  السورية، 
الدولي،  واجملتمع  األمريكية  اإلدارة 
وتركيا  الروس  مشهدها  ليتصدر 
الكعكة  بينها  فيما  لتتقاسم  وإيران، 
حيث   ٢٠١٩ عام  بداية  حتى  السورية 
عملت روسيا على حتييد الدور اإليراني، 
إسرائيل،  مع  مصاحلها  مع  بالتوافق 
السورية في  األراضي  أغارت على  التي 
العديد من املرات لتحجيم دور إيران، عبر 
وتركيا  لها،  للموالني  لقواعد  ضربها 
السورية  املدن  احتالل  كسبت  التي 
غير  للروس.  والتنازالت  املصاحلات  عبر 
غضت  األمريكية  املتحدة  الواليات  أن 
الهجمات  من  الكثير  عن  الطرف 
واالنتهاكات التركية في شمال وشرق 
سوريا، بل ساهمت باحتالل سري كانيه 
وكري سبي بشكل مباشر، وكلنا يعلم 

ما جرى حينذاك بالتفصيل.

عهد  في  األمريكية  السياسة  ولعبت 
ترامب دوراً سلبياً أثر بشكل كبير على 
روسيا  فاستغلت  العالم،  في  دورها 
ليتم  السوري  امللف  وتسلمت  ذلك 
عمليات البيع والشراء مع اجلار السيئ، 
تسلم  أبواب  على  ونحن  اآلن  تركيا. 
البيت  مفاتيح  بايدن  الدميقراطي 
حتول  إلى  تشير  الدالالت  كل  األبيض، 
جتاه  األمريكية  السياسة  في  جذري 
األتراك  مع  التعامل  وبخاصة  سوريا، 
الترتيبات  سيعيدون  الذين  والروس، 
الكثير  آراء  وحسب  جديد،  من  بينهم 
من احملللني فإن الهوة بني تركيا وأمريكا 
الروس  اختارت  تركيا  ألن  ستزداد، 
اخملالفة   ٤٠٠ األس  صفقة  وعقدت 
عرض  لتضرب  الناتو،  حلف  لقواعد 
األمريكيني  وحتذيرات  قوانينها  احلائط 
بالعقوبات، وعليها أن تختار بني الناتو 
أو روسيا القادرة على تغيير سياساتها 
مع تركيا متى ما شاءت، وخيارات تركيا 
وأمريكا  الناتو  إما  ذلك،  في  محدودة 
مر،  االختيارين  وأحلى  الروس،  وإما 
أمريكا قادمة بحلة وإدارة جديدة ولعل 
للقضايا  احللول  إيجاد  أولوياتها  من 
جديدة  بسياسة  قادم  بايدن  العالقة، 

وما علينا إال الترقب واالنتظار

عين الحدث

رفيق إبراهيم

المنصة الجماهيرية لوحدة الصف الكردي... 
مبادرة وطنية مجتمعية

روناهي/ قامشلو ـ تقارب وجهات النظر وتشكيل ضغط جماهيري واسع يشمل شرائح المجتمع بفئاته من مؤسسات المجتمع المدني للضغط على 
التيارات واالتجاهات السياسية المتنازعة والمختلفة في رؤيتها حول مسألة حل القضية الكردية في شمال وشرق سوريا؛ من أهداف المنصة الجماهيرية 

لوحدة الصف الكردي، هذا ما أشار إليه الكاتب واإلعالمي ملفان رسول عضو الهيئة اإلدارية بالمنصة الجماهيرية لوحدة الصف الكردي..

تقرير/ نشتيمان ماردنلي

حسينة أحمد )كاتبة(

لوحدة  الجماهيرية  المنصة  عن  اإلعالن  تم 
نيسان  شهر  من  العشرين  في  الكردي  الصف 
الصحفي  المؤتمر  وعقد  الجاري؛  العام  من 
على  المنصة  أعمال  انطالق  عن  واإلعالن 
القيادات  اللقاء مع  يشمل  الذي  األول  المستوى 
سوريا  وشرق  شمال  في  الموجودة  السياسية 
والمستوى  الموجودة،  الحزبية  واألطر  كافة 
إلى  للوصول  الجماهيرية  القاعدة  هو  اآلخر 

توافق مشترك بينهم.

فكرة إنشاء املنصة 

الجماهيرية  المنصة  إنشاء  فكرة  يخص  فيما 
تحدث  نشأت  وكيف  الكردي  الصف  لوحدة 
عضو  رسول  ملفان  واإلعالمي  الكاتب 
لوحدة  الجماهيرية  بالمنصة  اإلدارية  الهيئة 
االعتداء  بعد  »بأنه  لصحيفتنا:  الكردي  الصف 
والتجاوزات على مناطق شمال وشرق سوريا 
في كل من عفرين وسري كانيه/ رأس العين، 
وكري سبي/ تل أبيض؛ حدث ما يشبه ضغطاً 
السياسي  المستوى  على  وسيكولوجياً  نفسياً 
المجتمعي  والحراك  واالجتماعي,  والثقافي 
أصابه نوع من اليأس, لذلك قامت مجموعة من 
المثقفين الناشطين الذين كان لهم حوارات مكثفة 
من  وكان  االجتماعي؛  التواصل  مواقع  على 
بمجمله  الكردي  الوضع  الحوارات  هذه  جملة 
واحتالل المناطق ووضع المهجرين الكرد من 

عفرين وسري كانيه وكافة المناطق المحتلة«.
المبادرة  الحوارات والنقاشات طرح  ونتج عن 
إلى  الثالثة  بحدود  محددين  أشخاص  قبل  من 
أربعة أشخاص بهدف إيجاد حلول بديلة للواقع 

الحالي.
وقال رسول: »كان لمواقع التواصل االجتماعي 
أهمية في بلورة فكرة المبادرة بين مجموعة من 
الكردي  بالشأن  المهتمين  والسياسيين  المثقفين 
المبادرة،  انطالق  على  االتفاق  تم  حتى  العام، 
ولكن رأينا بأن المبادرة ال يجوز إطالقها باعتبار 
الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد  مبادرة 
مظلوم عبدي كانت قائمة، فاعتبرنا أن إطالق 
مبادرته،  لفشل  إعالننا  سيعني  أخرى  مبادرة 
التي  للحالة  مطابق  االسم  يكون  أن  رأينا  لذلك 
نسعى إلى تشكيلها ولتكون المبادرة بمثابة تيار 

أخر مساند للمبادرة األولى ومتممةً لها«.

ما أهداف املنصة الجامهريية..؟!

وعن أهداف المنصة كما هو موضح من مسماه 
فهو جمع األحزاب الكردية على رؤية سياسية 
وبهذا  الكردي  الصف  لوحدة  تتوصل  مشتركة 
المنصة  »بأن  رسول:  أوضح  الخصوص 
أو  ثقافي  أو  سياسي  تنظيم  ليست  الجماهيرية 
تنظيم أخر بمسمياته, هي مبادرة وطنية مجتمعية 
هدفها تشكيل ضغط جماهيري واسع يشمل كافة 
المجتمع  مؤسسات  من  بفئاته  المجتمع  شرائح 
واالتجاهات  التيارات  على  للضغط  المدني 
السياسية المتنازعة والمختلفة في رؤيتها حول 
وشرق  شمال  في  الكردية  القضية  حل  مسألة 

سوريا«.
وأضاف رسول: »الهدف األساسي من المنصة 
هذه  في  نكون  وأن  النظر  وجهات  تقارب  هو 
السياسية  االتجاهات  لهذه  وسنداً  عوناً  المنصة 
الحزبية أوالً, ولتشكيل ضغط جماهيري واسع 
للقضية  حل  مشروع  بلورة  إلى  رديفاً  ليكون 
هذه  في  سوريا  وشرق  شمال  في  الكردية 
القوات  تدخل  بعد  الحساسة خصوصاً  المرحلة 
عانيناه  وما  مكثف  بشكل  المنطقة  في  الدولية 
من حاالت االحتالل وممارسات المرتزقة بحق 
الحركة  صفوف  في  الحاصل  والتشرذم  شعبنا 
طرفاً  نكون  أن  دفعنا  الذي  األمر  الكردية, 
وحدة  مصلحة  في  يصب  مسار  ألي  مسانداً 

الصف الكردي«.
أما عن المشاركين في هذه المنصة فهناك سبعة 
مبادئ  بمثابة  عليها  االرتكاز  وتم  أُطلقت  بنود 
ومقاييس  كمعايير  عليها  االعتماد  وتم  عامة 
كافة  تضم  الجماهيرية  والمنصة  محددة, 
المدني  المجتمع  المجتمع من مؤسسات  شرائح 
والشخصيات المستقلة والشخصيات االعتبارية 

الموجودة في الوسط الكردي عامة.
السياسة  نمارس  »نحن  بالقول:  رسول  وأشار 
شمال  مناطق  ووضع  الحزبية,  نمارس  وال 
وشرق سوريا وحالة الشعب الكردي في المنطقة 
هي حالة غير مشابهة لحاالت األجزاء األخرى 
من الواقع الذي نعيشه والمكتسبات التي حققناها 
والتضحيات التي قدمها شعبنا؛ وجملة من هذه 
األمور التي هي مبادئ الركائز األساسية التي 
المنصة  ضمن  والمشاركين  عليها,  اعتمدنا 
حيث ال نستثني أحداً من السياسيين أو الحزبيين 
المنخرطين في أحزاب أخرى؛ لكن شريطة أال 
من  بل  األحزاب  تلك  في  قيادياً  عضواً  يكون 

القاعدة الجماهيرية على وجه الخصوص«.
من  عدد  المنصة  ضمن  كان  أنه  رسول  وقال 
جانباً،  يتنحوا  بأن  لهم  واعتذر  األحزاب  قادة 
المنضمين ضمن  واألفراد  أحزابهم  قبول  ويتم 

مرفوضين،  األحزاب  كقيادة  ولكن  األحزاب، 
األساسية  »المشكلة  بالقول:  ذلك  عن  وأوضح 
الخصوص  وجه  على  األحزاب  صراع  هي 
القاعدة،  وليس  األحزاب  قيادة  صراع  ويعتبر 
لذلك يتم قبول القاعدة الجماهيرية الواسعة وتضم 
واألكاديميين  والكتّاب  والمثقفين  السياسيين 
ورجال الدين ومؤسسات المجتمع المدني وكافة 

المنظمات الجماهيرية«.

نشاطات ونطاق عمل املنصة

انطلقت الخطوة األولى من نشاطات المنصة في 
المتشكلة  الكردية والكتل  لقاء قيادات األحزاب 
واللقاء مع معظم أحزاب الوحدة الوطنية قيادةً 
العملية  في  وأحزاباً؛ واألحزاب غير منخرطة 
الوحدة  وحزب  التقدمي  الحزب  مثل  السياسية 
واللقاء مع قياداتهم والنقاش معهم ونقل أفكارهم 
القواعد  إلى  باإلضافة  الطروحات،  وتبادل 
المدن  وفي  األفرع  في  لألحزاب  الجماهيرية 
وتربه  لكي  بكركي  ومروراً  ديرك  من  كافة 

والدرباسية  وعامودا  وقامشلو  آغا  وجل  سبيه 
وإلى الحسكة؛ هكذا أوضح رسول حول أولى 
هذا  نتابع  زلنا  »ما  وتابع:  المنصة؛  نشاطات 
ورؤساء  الشخصيات  مع  واللقاء  بكثافة  العمل 
العشائر والشخصيات االعتبارية والشخصيات 
المثقفة والسياسية التي إلى اآلن لم تنخرط في 
من  والمستبعدة  المهمشة  أو  السياسية  العملية 

العملية السياسية«. 
كافة  في  مشكلة  لجان  »هناك  رسول:  وقال 
القيام  طريق  عن  النشاطات  تمارس  المناطق 
ضمن  موسعة  اجتماعات  وعقد  باللقاءات 
جائحة  انتشار  ظروف  في  المحددة  اإلمكانات 
في  بالتوازي  توجيهاتها  في  وتنطلق  كورونا 
واألطر  السياسية  األحزاب  كافة  مع  التعامل 
على  واحد  تفضيل  دون  والمجتمعية  الثقافية 
على  طرف  إلى  االتهامات  تكيل  وال  األخر؛ 
دعاية  لنشر  أداةً  وليست  آخر؛  طرٍف  حساب 
حزبية أو طرف سياسي وال تتبنى فكر سياسي 
معين حتى ال تروج أفكار تحريضية أو تحريض 
أطراف  حاولت  فقد  الكردي,  المجتمع  وتهييج 
سياسية استخدام المنصة لصالحها لكن استطعنا 
أن ننأى بأنفسنا من أية ايماءات حزبية أو سياسية 
محاوالت,  هناك  كان  النظام  طرف  من  حتى 

هذه  تسخير  حاولت  ودولية  إقليمية  وأطراف 
المنصة في سبيل تنفيذ أجندات خاصة بها، لكن 
نحن نعتمد على أنفسنا وبإمكاناتنا الذاتية ننطلق 
التوجه  هذا  في  يكمن  ونجاحنا  المسعى  بهذا 
وسنحافظ على اتجاه منصتنا وسنتابع العمل قدر 

اإلمكان بهذا االتجاه«.

النضال الذي نخوضه َسُيثبت 
حقيقة عمل املنصة

المنصة  أعضاء  بين  اللقاء  يخص  وفيما 
الجماهيرية لوحدة الصف الكردي مع األحزاب 
أوضح  الكردي  الكردي  الحوار  في  المشاركة 
ومع  منهم  بعٍض  مع  التقوا  »أنهم  رسول: 
بطلب  تقدموا  حيث  كافة،  السياسية  األطراف 
لقاء خاص ثالث مرات ولم يتم التجاوب؛ ولكن 
هناك وعود باللقاء مع المجلس الوطني الكردي 
في أقرب فرصة ممكنة في األيام القليلة القادمة، 
وقدموا بطلب اللقاء مع القائد العام لقوات سوريا 

األحزاب  بقية  أما  عبدي,  مظلوم  الديمقراطية 
فتم اللقاء بهم دون استثناء, وأكمل: »إلى اآلن 
عمل  على  معترض  سياسي  اتجاه  نصادف  لم 
هي  المنصة  إن  البعض  يتوجس  قد  المنصة 
خارجية  أجندات  نقل  أو  معين  لفكر  ترويجية 
توجس  وهذا  الكردستاني  للشعب  لإلساءة 
عملنا  لكن  السياسية  األطراف  من  مشروع 
ومثابرتنا والنضال الذي نخوضه سيثبت حقيقة 
الحدود  في  والتقييم  والتجاوب  المنصة  عمل 
المقبولة ونحن نبارك هذا األمر. وألن المنصة 
تشكلت منذ فترة زمنية محددة لغاية تحقيق هدف 
معين وهو إيجاد توافق كردي وصيغة مناسبة 
على  يتم  فعملها  الكردية،  األطراف  لتقارب 

مستوى مناطق شمال وشرق سوريا فقط«.
»ال  رسول:  ملفان  قال  نطاقها  توسيع  عن  أما 
ندّعي أننا سنقوم بطرح مشروع وحدوي كردي 
يشمل  اآلن  إلى  عملنا  فنطاق  كردستاني  أو 
ونسعى  فقط،  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
األطراف  على  جماهيري  ضغط  تشكيل  إلى 
السياسية لتبلور فكر معين أو االتفاق على ثوابت 
محددة ليكون وحدة الصف الكردي ناتجه إيجاد 
ولالتفاق  خاصة،  مظلة  وإيجاد  سياسي  توافق 
على بنود معينة واالرتكاز على مبادئ أساسية 

سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  عام  كمجلس 
يشمل كافة األطراف والفعاليات المجتمعية«.

وأردف رسول: »الحوارات التي تمت إلى اآلن 
نتحفظ على إدارة هذا الحوار الكردي ـ الكردي 
مع تقييمنا للجهد الخالق الذي تم بذله استجابة 
الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد  لمبادرة 
مظلوم عبدي ونقيّمه تقييماً عالياً؛ وإننا فخورين 
بهذا اللقاء ولكن تحفظنا على هذا اللقاء يعتريه 
الكثير من الشوائب والنواقص، الحوار الذي يتم 
سياسيين  طرفين  بين  حزبي  حزبي  حوار  هو 
أو بين كتلتين سياستين وهو حوار غير جامع؛ 
غير  عريقة  سياسية  أحزاب  أو  أطراف  هناك 
قاعدة  وهناك  الحوارات  هذه  في  منخرطة 
وقد  السياسية،  الحالة  من  مشمئزة  جماهيرية 
عن  وتراقب  الحزبي  والعمل  السياسة  هجرت 
القاعدة  هذه  همومها,  عن  اإلفصاح  دون  كثب 
عن  راضية  غير  هي  الواسعة  الجماهيرية 
ممارسات األحزاب السياسية على ساحة الشمال 
الخاصة وهي  السوري, ولها وجهتها ورؤيتها 
والحوارات  السياسي  المسار  غير راضية عن 
السياسية التي تتم، لذلك نقول أن هذه الحوارات 

بالرغم من تقدمها وتكللها بالنجاح؛ لكن يعتريها 
النقص وال بد أن تعيد صياغة هذا الحوار ليكون 

حواراً كردياً ـ كردياً«. 

االستهانة بدماء الشهداء سيكون 
عرب التصادم الكردي ـ الكردي

أما مجال عمل المنصة فهو مقتصر على الشمال 
تهتم  ال  المنصة  أن  يعني  ال  ولكن  السوري؛ 
مؤخراً  أصدر  وقد  عامة،  الكردستاني  بالشأن 
بالمسؤولية  االحساس  برؤية  توافقية  بلغة  بياناً 
من كل فرد وكل مؤسسة وكل حزب كي يتولوا 
مهامهم في هذه المرحلة الحساسة وخاصة بعد 
الخطاب التحريضي الذي صدر مؤخراً وحالة 
كردستان  مناطق  جميع  في  واالحتقان  التهيج 
وحزب  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  من 
رسول:  قال  ذلك  وعن  الكردستاني  العمال 
ووجهنا  نداء  أطلقنا  جماهيرية  كمنصة  »نحن 
الكردستاني  الديمقراطي  قيادة حزب  إلى  ندائنا 
وإلى قيادة حزب العمال الكردستاني وأعلنا اننا 
كمنصة جماهيرية نرغب اللقاء بهم راغبين أن 
والتماس  االحتقان  حالة  إلزالة  وسيطاً  نكون 
أن  ما  الحاصل,  التوتر  حدة  ولتخفيف  المباشر 
تم ترجمة هذا التناحر أو هذا الخطاب اإلعالمي 
التحريضي أن يتحول إلى تصادم كرديـ  كردي 
وهذا نرفضه بشكل قاطع واثبتنا أننا نسير في 
اتجاه المحافظة على التوازن بين هذه األحزاب 
الكردية ونقدر نضال البيشمركة وقوات حماية 
يبذلونه  التي  جهودهم  ونثني   HPG الشعب 
والدماء التي أرقوها ولكن االستهانة بهذه الدماء 
سيكون عبر التصادم الكردي ـ الكردي، واثبتنا 
في بياننا أننا لسنا متفرجين إنما نحن منفعلين في 
جاهزون  أننا  ونصر  مبادرة  ولنا  العملية؛  هذه 
للقاء بقيادات األحزاب الكردستانية عامة لنزع 
ننتظر  زلنا  وال  الحاصلة،  األزمة  هذه  فتيل 
الرد وقد وصل مطلبنا إلى الطرفين الرئيسيين 
بالشأن  نهتم  أننا  بمعنى  الحاصل؛  الصراع  في 
الكردستاني عامة، أما توسيع عمل المنصة هذا 
من إرادة الجماهير نحن لسنا مخولين كي نكون 
لسان حال الكردستانيين فهناك KNK المؤتمر 
القومي الكردستاني وهناك مشروع واسع جداً, 
ونحن لسنا بدائل لهم وإنما عملنا هو متمم لعمل 
وعلى  كردستان  أجزاء  عموم  في   KNK الـ 

وجه الخصوص في روج آفا«.
واختتم ملفان رسول الكاتب واإلعالمي وعضو 
لوحدة  الجماهيرية  بالمنصة  اإلدارية  الهيئة 
الصف الكردي حديثه عن المبادرات العدة التي 
مبادرة  ومنها  الكردي  الصف  لوحدة  أُطلقت 
الديمقراطية ومبادرة  لقوات سوريا  العام  القائد 
المثقفين في كوباني ومبادرة نداء عفرين حيث 
عليهم  وطرحنا  جميعاً  معهم  »تواصلنا  قال: 
المنصة  بأن  وأفادونا  المنصة  في  مشروعنا 
يمثل  المنصة  عن  يصدر  ما  وكل  تمثلهم 
جسم  تشكيل  نريد  ال  فنحن  الثالث  المبادرات 
فقط  لذلك  شابه؛  ما  إلى  أو  منظمة  أو  سياسي 
إلى  تسعى  اجتماعية  جماهيرية  مبادرة  نحن 

وحدة الصف الكردي

مشاريع تركيا االستعمارية في باشور كردستان

مشكلة االنتقال إلى الديمقراطية

مستمرة  التركية  الدولة  ومخططات  مشاريع 
بين  تظهر  واألزمات  كردستان  باشور  في 
بين  القوية  العالقة  وبسبب  واألخرى،  الفينة 
الحزب  وبين  كردستان  إقليم  وحكومة  تركيا 
الديمقراطي الكردستاني بحيث بدأت األزمة في 
نيسان الماضي بمنطقة زينة ورتي بسبب الموقع 
االستراتيجي، وبعد زيارة مسعود البرزاني إلى 
بدأت  بينهم  تمت  التي  االتفاقيات  وبسبب  تركيا 
بدأت  وأيضاً  عسكرية  قواعد  عدة  ببناء  تركيا 
مناطق  على  بالهجوم  واسعة  عسكرية  بحملة 
اإلقليم وقراها بالطائرات المسيرة بعد أن أفسحت 
لها  وفتحت  المجال  لها  كردستان  إقليم  حكومة 
كما  اإلقليم  أراضي  داخل  بالتوغل  الطريق 

عسكرية  بحملة  التركية  الدولة  بدأت  ثم  تشاء 
واسعة في حفتانيين وجوبه هذا الهجوم بمقاومة 
بطولية كبيرة من قبل قوات الدفاع الشعبي واآلن 
البيشمركة  قوات  أن  وهي  آكري  أزمة  بدأت 
نقاط  من  بالقرب  عسكرية  نقاط  ببناء  يقومون 
بعد ذهاب  األزمة  الكريال وظهرت هذه  تمركز 
إقليم كردستان  نيجيرفان برزاني رئيس حكومة 
إلى تركيا ويبدو أنهم اتفقوا على ما يجري اآلن 
على األرض في باشور كردستان، وما يحصل 
على األرض يدعو إلى مخاوف كبيرة ألن تركيا 
الكرديتين  القوتين  بين  الفتنة  خلق  إلى  تسعى 
واالقتتال األخوي الذي ال يخدم القضية الكردية 
تركيا  مصلحة  ستخدم  فقط  كردستان،  وكل 
وموقفهم  الكرد  وستضعف  الكرد  أعداء  وجميع 
على  أصبحت  التي  قضيتهم  عن  الدفاع  في 
طاولة المفاوضات للدول العظمى، والدول التي 

قسمت كردستان تعمل كقوة عدائية وتعمل كل ما 
بأن  وتدعي  لكردستان  محتلة  تبقى  كي  بوسعها 
مع  مشكلتها  وبأن  الكرد،  مع  مشكلة  لديها  ليس 
الكردستاني  والعمال  الكردستاني.  العمال  حزب 
الكرد  أبناء  من  كردستانية  تحررية  حركة 
وتناضل من أجل حقوق الشعب الكردي وعندما 
مسعود  وجه  كردستان  باشور  داعش  هاجمت 
)الكريال(  الشعبي  الدفاع  لقوات  نداء  البرزاني 
أن مسعود  النداء، حتى  لبوا  اإلقليم وهم  لحماية 
البرزاني ذهب إلى مخمور وشكر قوات الكريال 
قريالن  مراد  أن  كما  اإلقليم،  عن  دفاعهم  على 
وبأنهم  اإلقليم  من  موقفهم  موضحاً  بياناً  أصدر 
ضد االقتتال بين اإلخوة وطالب بتوضيح موقف 
مسعود البرزاني مما يحدث وبأنه يجب أن تكون 
االعتبارات،  كل  فوق  الكردي  الشعب  مصلحة 
وبالحوار ستحل جميع المشاكل التي تحدث بين 

برزاني  نيجيرفان  كان  وإذا  الكردية،  األطراف 
 pkk, pyd مع  أردوغان هي  مشكلة  بأن  يظن 
القضاء  في  نجح  إذا  ألنه  مخطئ  فهو    , ypg
الحكومة  ألن  اإلقليم  على  الدور  سيأتي  عليهم 
التركية ضد أي استقالل للكرد أينما كان حتى أن 
الملي بضم  الميثاق  تحقيق  إلى  يهدف  أردوغان 
باشور كردستان وشنكال وروج آفا إلى أراضيه، 
يجب  كبيرة  مخاوف  تثير  األزمة  هذه  أن  وبما 
وبمسؤولياته  الوطني  بواجبه  الجميع  يقوم  أن 
جميع  على  ويجب  بالده،  وأزمات  قضايا  تجاه 
األطراف واألحزاب والقوى والمنظمات الكردية 
األزمة،  هذه  تجاه  وواضح  واحد  موقف  أخذ 
الحزب  على  للضغط  بسرعة  التدخل  ويجب 
لتغيير  اإلقليم  الكردستاني وحكومة  الديمقراطي 
الكردي  الشعب  مصلحة  تعادي  التي  سياساتها 

وحل قضيته.

وهل  الديمقراطية؟  نستحق  هل  نتساءل:  بداية 
هناك إمكانية لضغط شعبي كاسح على الحاكم 
للتنازل عن السلطة واالنتقال إلى الديمقراطية؟ 
وهل يوجد مثل هذا الضغط الشعبي في بلدان 
الشرق األوسط؟ في حقيقة األمر هناك غليان 
شعبي وسخط كبيرين في نفوس معظم شعوب 
بلدان الشرق األوسط تجاه حكامها المستبدين, 
يتحول  ولم  بعد,  يتبلور  لم  السخط  هذا  لكن 
به  تنتزع  حقيقي  جماعي  سياسي  عمل  إلى 
الحكم  أنظمة  المهدورة.  حقوقها  الشعوب  هذه 
الشرق أوسطية لم يعد لديها ما تقدمه لشعوبها 
أجل  في سبيل  والتهجير  والتدمير  القتل  سوى 
الماليين  عشرات  والحكم.  بالسلطة  االحتفاظ 
تليق  ال  ظروف  في  الحضيض  في  يعيشون 
األوسط  الشرق  في  الحكم  أنظمة  باإلنسانية. 
اعتمدت في بقائها بالسلطة على قمع الشعوب 
هذا  ممارسة  على  قدرتها  وستبقى  وإرهابهم، 
اإلرهاب والقمع فعالة ومستمرة في ظل غياب 
فهي  وجدت  وإن  وفعالة,  حقيقية  معارضة 
تنظيم  أجل  من  تعمل  ال  ومتفرقة,  متشرذمة 
الحقيقية,  الديمقراطية  إلى  للوصول  الشعب 
فقط  والحكم  السلطة  إلى  للوصول  تسعى  بل 
وهي في حقيقة األمر بمعظمها جزء من النظام 

انفصل عنه في مرحلة ما. 
تُنتزع  بل  تُمنح,  وال  تُستجدى  ال  الديمقراطية 
مستعدين  نكن  لم  إن  المنظمة.  الشعبية  بالقوة 
إلى  الوصول  أجل  من  والتضحية  للنضال 
الديمقراطية, فإننا ال نستحقها ولن نحققها أبداً. 
إن الشعوب األوروبية التي تنعم اآلن بنوع من 
سبيل  في  جسام  تضحيات  قدمت  الديمقراطية 
الوصول إلى ما وصلت إليه, ناضلت وكافحت 
وقدمت القرابين تلو القرابين على مذابح الحرية 
إن  مبتغاها.  إلى  وصلت  حتى  والديمقراطية 
عملية  عن  عبارة  الديمقراطي  التحول  عملية 
عن  المجتمعات  خاللها  من  تتحول  تدريجية 
واتجاهاتها  السياسية  مؤسساتها  تعديل  طريق 
بمفهوم  ترتبط  إجراءات  خالل  من  الفكرية 
وبينية  السياسية  واألحزاب  القوى  ومبادئ 
السلطة التشريعية ونمط الثقافة السياسية السائد 
الموجودة  السياسة  السلطة  بشرعية  والمرتبط 
مفهوم  يُعد  نزيهة.  حرة  انتخابات  خالل  من 
األدب  في  السائد  هو  الديمقراطي  التحول 
السياسي في الشرق األوسط بشكل خاص منذ 
ثمانينيات القرن الماضي، وهذا التحول يختلف 

إن  متفاوتة.  وبدرجات  أخرى  إلى  دولة  من 
عملية التحول الديمقراطي تحتاج إلى عناصر 

أساسية تتمثل في: 
حدة  خالله  تزداد  حيث  والتأهب,  االستعداد  ـ 
القوى  بين  واالجتماعي  السياسي  الصراع 
لدرجة  الحاكمة  السلطة  المجتمعية ومؤسسات 
تصل إلى تهديد سيطرة وبقاء نظام الحكم غير 

الديمقراطي.
التغيير  حول ضرورة  شعبي  إجماع  ظهور  ـ 
أساسية ومؤسساتية  وتحديد مطالب ومجاالت 
وفي مقدمتها إنشاء وتفعيل دور مجالس الشعب.
إرساء  الديمقراطي من خالل  التحول  تأمين  ـ 
تدعم  التي  والممارسات  القواعد  من  مجموعة 
المؤسسات  خالل  ومن  المجتمعي  التماسك 
التمثيلية وتنمي الثقافة السياسية والديمقراطية. 
إن عملية التحول الديمقراطي تحدث عادة نتيجة 
وخارجية,  داخلية  عوامل  بين  شديد  تداخل 
نذكر أهم العوامل الداخلية التي تؤثر في عملية 

التحول الديمقراطي ما يلي: 
الحاكم  السلطوي  السياسي  النظام  فقدان  ـ 
لشرعيته وذلك من خالل فشله بحل المشكالت 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية إلى جانب 
إلى  واتجاها  المجتمع  في  القيم  منظومة  تغيير 
رفض نظام السلطة وعدم تقبلها له, وفي الكثير 
بالسلطة  بالتمسك  النظام  يستمر  األحيان  من 

رغم فقدانه لشرعيته الداخلية.
والقيادة  القيادة  نخب  إدراك  في  التغير  ـ 
السياسية، حيث تُعتبر القيادة السياسية من أهم 
التحول  باتجاه  تدفع  قد  التي  الداخلية  العوامل 

الديمقراطي أو ترفض ذلك.
ـ الثقافة السياسية، وهي تلعب دوراً حاسماً في 

تحديد اتجاه وسرعة التحول الديمقراطي.
في  الكبرى  األهمية  وله  االقتصادي  النمو  ـ 
خالل  من  تبين  حيث  الديمقراطي  التحول 
الدراسات االستراتيجية أن العالقة الجدلية فيما 
بين النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية يمكن 
أن يؤدي إلى تعبئة جماهيرية تؤدي بدورها إلى 
تعبئة سياسية تقود عملية التحول الديمقراطي.

ـ تطور المجتمع المدني وهو الذي يلعب دوراً 
مهماً في دفع النظام السياسي الحاكم إلى تبني 
توسيع  خالل  من  الديمقراطي  التحول  عملية 
والحريات  للحقوق  المخصصة  المساحة 

السياسية والمدنية.

أما العوامل الخارجية فيمكننا أن نذكر منها:    
فبعد  الدولي,  النظام  في  جرى  الذي  التغيير  ـ 
الواليات  وانفراد  السوفيتي  االتحاد  انهيار 
المتحدة األميركية بقيادة العالم وبروز سياسيات 
الديمقراطية  وتبني  اإلنسان  حقوق  الدفاع عن 
الديمقراطية  الثقافية  القيم  وذلك بدعوى حماية 

الغربية من اإلرهاب واإلرهابيين.
هذه  تمارس  حيث  الدولية  المنظمات  دور  ـ 
النظم  لتحويل  كبيرة  ضغوطات  المنظمات 
ديمقراطية،  نظم  إلى  وتوجهها  السلطوية 
الدولي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  خاصة 
اإلنسان  بحقوق  المعنية  والمنظمات  للتمويل 
والقروض  المساعدات  تقديم  تربط  والتي 
واالقتصادية  السياسية  باإلصالحات  بالقيام 

واالجتماعية. 
ـ مواقع التواصل االجتماعي لما لها من تأثير 
المجتمع  شرائح  مختلف  على  ومباشر  كبير 
وخاصة فئة الشباب والتي تنتقل عدوى التحول 
سارت  التي  الدول  من  إليها  الديمقراطية  نحو 
نجاحات  وحققت  الطريق  هذا  على  بالفعل 

متميزة في هذا المجال، ماليزيا نموذجاً.
تدل  واضحة  مؤشرات  هناك  الحال  بطبيعة   
على عملية التحول الديمقراطي، ومن أهم هذه 

المؤشرات: 
وبوجود  ونزيهة  حرة  انتخابات  إجراء  ـ 
مراقبين دوليين وعدم إقصاء أو تهميش أو منع 
أحد من القوى السياسية والمجتمعية بالمشاركة 
فيها واالعتراف بشرعية نتائجها وفق مفوضية 
مستقلة لالنتخابات غير حزبية وتكون قراراتها 

مستقلة.
ـ بناء مؤسسات ديمقراطية والتي تُعتبر جوهر 
أساس البناء الديمقراطي، أي مشاركة الشعب 
في الحكم وإدارة نفسه بنفسه من خالل وجوده 
القوي والفعال والمؤثر في المؤسسات ويكون 
بدأنا  ما  وهو  فردياً  وليس  فيها جماعياً  القرار 
بناء  خالل  من  سوريا  وشرق  شمال  في  به 

الكومينات المجتمعية، نموذجاً.
قدرة  بذلك  ونعني  واإلعالم،  الرأي  حرية  ـ 
الفرد والمؤسسات على طرح األفكار والرؤى 
وأن  دونما خوف,  الديمقراطي  التحول  لعملية 
المؤسسات  على  لصيقة  رقابة  هناك  يكون  ال 
اإلعالمية من جانب السلطات السياسية بحيث 
المجتمع  نظر  ينقل وجهة  أن  اإلعالم  يستطيع 
المرئية  وسائله  خالل  من  مباشر  بشكل 
في  بالتالي  وتساهم  والمسموعة  والمقروءة 
توعية الجماهير على محاربة الفساد وممارسة 
السياسات  رسم  في  والمشاركة  الديمقراطية 

العامة.
ـ سيادة القانون على الرغم من أن الديمقراطية 
األولى،  بالدرجة  المجتمع  أخالق  على  تعتمد 
أخالقية  ومبادئ  قيم  منظومة  لها  أن  أي 
مجتمعية تسير وفقها، ولكن في مرحلة التحول 
الديمقراطي ال بد من وجود قوانين تنظم الحياة 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ويلتزم بها 
الجميع، وتضمن هذه القوانين حقوق وواجبات 
ومكتسباتهم،  حقوقهم  تحمي  بحيث  األفراد 

وكذلك تبين لهم واجباتهم تجاه مجتمعهم. 
الديمقراطية  التحول  بأن عملية  القول  نستطيع 
عملية معقدة تحتاج إلى عوامل داخلية وخارجية 
إلى  التحول  بضرورة  الشعب  شعور  وإلى 
الديمقراطية وإلى قيادة سياسية حكيمة تستطيع 
بالشكل  وتوظفها  المجتمعية  القوى  تنظم  أن 
نحن  التي  الديمقراطية  إلى  للوصول  الصحيح 

بأمس الحاجة اليها. 

دجوار أحمد آغا )كاتب(

ملفان رسول
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روناهي/ قامشلو - أفرزت الحروب والنزاعات 
على  توالت  التي  االقتصادية  واألزمات 
الظواهر  من  الكثير  الزمن  من  عقد  منذ  سوريا 
الظواهر  تلك  بين  ومن  السلبية،  االجتماعية 
إلى تخلي  أدى  ارتفاع نسب عمالة األطفال، ما 
تأمين  عن  والبحث  الدراسة  مقاعد  عن  البعض 
قوت عائالتهم, فبشروق شمس يوم جديد يتوجه 
في  التنزه  أو  الدراسة  لمقاعد  األطفال  ماليين 
يباشر  هؤالء  يوم  أما  األسبوع،  نهاية  عطلة 

بالعمل.

مامرسة العمل يف املهن الصعبة

يعمل الطفل »ح.ع«، اثني عشر عاماً، في محل 
لتصليح المولدات بمنطقة الصناعة منذ ما يقارب 
ألف  اثني عشر  عمله  لقاء  ويتقاضى  الشهرين، 
لكنه  سنه  صغر  ورغم  أسبوعياً،  سورية  ليرة 
والده  لمساعدة  العمل  على  مرغماً  نفسه  وجد 

وإعانة أسرته المقيمة في قامشلو.
فضل الطفل عدم ذكر اسمه الصريح أثناء لقائه 
حتى  صباحاً  السابعة  الساعة  من  »أعمل  لنا 
أتقاضاه  ما  إنه عمل شاق ولكن  الثالثة عصراً، 
بسبب  اليومية  حاجتنا  يسد  وال  قليل  عملي  لقاء 
عشرات  بين  من  طفل  هذا  األسعار«،  ارتفاع 
في  الصناعية  المنطقة  في  العاملين  األطفال 
أسوق  في  موزعين  مثله  اآلالف  وربما  قامشلو 
المدينة وضواحيها يعملون أعمال تفوق قدراتهم 

الجسدية.
هنا انتهت أحالم »ح.ع » كما هو الحال بالنسبة 
الظروف  أجبرتهم  الذين  أصدقائه,  من  لمئات 
للعمل،  والتوجه  الدراسة  مقاعد  ترك  على 
في  العاملين  األطفال  من  العديد  أن  والمفارقة 
الصناعة، ربما يساهمون في إصالح السيارات 
التي سنت قوانين تمنع  للجهات اإلدارية  التابعة 

عمالة األطفال، فمْن سيطبق القانون؟

ى بدراسته ألجل إخوته ضحَّ

من  البالغ  خليفة(  إبراهيم  محمد  الطفل)  أما 
شقيق  لديه  العاليا،  حي  من  عاماً،   14 العمر 
حلمه  عن  محمد  تخلى  أكبرهما،  وهو  وشقيقة 
في مواصلة التعليم من أجل اإلنفاق على إخوته 

الصغار ومواصلة تعليمهم، يقول »أنا اآلن أعمل 
في الصناعة، لقد ضحيت بدراستي من أجل أن 
مستقبالً  لهم  وأتمنى  تعليمهم،  إخوتي  يواصل 

مشرقاً وزاهراً«.

العمل مبهٍن أكرب من
 قدراتهم الجسدية

األطفال،  لبعض  وملجأً  عمل  فرصة  وفرنا 
ارتفعت  وقت  في  مهنة  لتعلم  فرصة  ومنحناهم 
فيه نسب البطالة في المجتمع كثيراً، هذا ما يقوله 
»شيركو نبيل شيخموس« صاحب ورشة مولدات 
في الصناعة، ويضيف قائالً: »إن األطفال الذين 
الدراسة  يحبون  ال  بعضهم  هنا،  للعمل  يأتون 
فهذه  برغبتهم،  وتكون  صناعية  مهناً  ويتعلمون 
واآلن  المستقبل،  في  كثيراً  ستساعدهم  المهن 

تساعدهم إلعالة أسرهم بأجورهم األسبوعية«.
مفيد  العمل  بأن  حديثه  ضمن  شيخموس  أشار 
من  شيء  وجود  مع  األطفال،  لهؤالء  جهة  من 
الصعوبة فيه، لكن يفيدهم البتعادهم عن الشوارع 
الدخان  الوقوع في األخطاء كبيع  وحمايتهم من 
بضمير  بتعليمهم  ويقومون  الممنوعة،  واألشياء 

ومهنية من أجل تأمين مستقبلهم.
مدى  وعن  عملهم  لقاء  األطفال  يتقاضاه  وعما 
 « شيخموش:  لنا  ذكر  بالعمل  وعزمهم  إرادتهم 
ندفع لكل طفل حسب إمكاناته وخبرته في العمل, 

فنحن نتعجب من قوة وإرادة هؤالء األطفال على 
على  رغبتهم  أن  إال  سنهم  صغر  فرغم  العمل, 

العمل وتعلم المهن كبيرة«.

ماليني األطفال مضطرون ملساعدة 
ذويهم يف سوريا

لم نستطع التواصل مع كافة االطفال، فالبعض لم 
يرغب بالحديث معنا والبعض تهرب، وحتى أن 
بعض أرباب العمل منعنا من التصوير أو اللقاء 
باألطفال العاملين، لذا ال يمكننا تحديد نسبة عمالة 
بات  والذي  الجزيرة،  إقليم  مناطق  في  األطفال 
واضحاً أن أعدادهم ازدادت كثيراً، نتيجة نزوح 
الكثير من العوائل إثر هجمات االحتالل التركي 
تلك  فمعظم  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على 
العوائل النازحة تواجه مشاكل في تأمين السكن 
واالحتياجات اليومية لألسرة، مما أجبرهم على 
الحياة  ظروف  ومواجهة  للعمل  بأبنائهم  الدفع 

القاسية.
وبحسب تقرير صادر عن األمم المتحدة نشر في 
آب العام المنصرم أوضح معاناة حوالي 20 ألف 
التغذية  طفٍل دون سن الخمس سنوات من سوء 
مليون   6.5 وأن  سوريا،  في  والشديد  الحاد 
مما  الغذائي،  األمن  انعدام  من  يعانون  شخص 
أعوام  الثالثة  أعمارهم  تتجاوز  ال  بأطفال  يدفع 
إلى العمل أو التسّول بحثاً عّما يسدّ رمق العائلة.
بشؤون  المعنية  المنظمات  من  العديد  تملك  ال 

جزئية  ولو  حلول  إليجاد  مشاريع  أية  الطفل 
أطفال  على  نشاطها  يقتصر  بل  الظاهرة،  لهذه 
أطفال كثيرين  إلى حرمان  أدى  المخيمات، مما 
خارج المخيمات من الحلول الممكنة. لكن وعلى 
سوق  في  باتوا  األطفال  معظم  أن  من  الرغم 
العمل ألسباب خارجة عن إرادتهم، إال أن هناك 
شريحة محددة من األطفال ال يمكن تجاهلها وهي 
برضاهم،  الدراسة  مقاعد  تركوا  الذين  األطفال 

أي أنهم لم يرغموا على ترك المدرسة.

وقوف العمل يف وجه تعليمه

و في السياق نفسه التقينا مع طفل من سكان مدينة 
البالغ  قامشلو، )ف. س(؛  مدينة  إلى  نزح  حلب 
من العمر14 عاماً، وهو أكبر إخوته ويعمل في 
بمدينة قامشلو،  السوق  المحارم في شوارع  بيع 
يعمل لمساعدة أهله في تأمين احتياجات المنزل 
من غذاء ومواد وغيرها من المستلزمات، إضافة 
إلى دفع اجار المنزل الذي يسكنون فيه، فبين لنا 
قائالً: أتمنى أن أذهب إلى المدرسة وأن أواصل 
غير  الظروف  ولكن  األطفال  بقية  مثل  تعليمي 
كنا  الثالث عندما  الصف  مساعدة، درست حتى 

في مدينة حلب.

حلمه أن يصبح تاجراً

بطفل  وإذا  قامشلو  مدينة  في  جولتنا  وبمتابعة 
مدينة  من  إنه  والليف،  والسيف  المحارم  يبيع 
إدلب ونزح إلى مدينة قامشلو منذ ثالث سنوات، 
ذو  ك«  »ع.  أكبرهم،  وهو  أخوات  ثالث  لديه 
أن  أمانيه  أكبر  كانت  الثالثة عشر ربيعاً، حيث 
يقول:  القلب  من  نابعة  بحسرة  تاجراً،  يصبح 

ألنني  المدرسة  إلى  الذهاب  استطيع  ال  »أنا 
أعمل، وأتمنى من جميع األطفال تكميل تعليمهم 
ليصبحوا أطباء ومهندسين، لكن الدراسة ليست 

للفقراء«. 

لوضع حد ومعرفة قوانني تخص 
هؤالء األطفال

ولمعرفة قوانين عمالة األطفال واإلجراءات التي 
تتخذ للحد منها في مدينة قامشلو ونسبة العمالة في 
صفوف األطفال, وباألخص األطفال النازحين؛ 
والعمل  االجتماعية  الشؤون  هيئة  إلى  توجهنا 
الخصوص  بهذا  تصريح  على  نحصل  لم  ولكن 
المعلومات المطلوبة بدون  وامتنعوا عن إعطاء 

إبداء عذٍر مقنع أو حجة.
لنشر  دور  من  لإلعالم  ما  أحد  على  يخفى  ال 
الوعي لدى األسرة والمجتمع معاً, ولبيان اهمية 
وبيان  بقضاياها  االهتمام  وضرورة  الطفولة 
العام  الرأي  احتياجاتها ومشاكلها, والتأثير على 
أو  القضاء  أجل  من  التأثير  هذا  استثمار  فيجب 

تقليص مساحة عمالة األطفال.
ويُشار إلى أن مصطلح عمل األطفال هو حرمان 
واإلمكانيات  والكرامة  الطفولة  من  لألطفال 
بنموهم  جسيماً  ضرراً  ذلك  ويلحق   , الحياتية 
الى  باإلضافة  سواء  حد  على  والعقلي  البدني 
انطواء ذلك على استرقاقهم وإبعادهم عن أسرهم 
, وبالتالي زيادة فرص إصابتهم بأمراض خطيرة 
وأخطار تحف حياتهم, كما ينجم عن ذلك تركهم 
المدن  شوارع  ضجيج  في  ذاتهم  على  لالعتماد 

إلعالة أنفسهم في وقت مبكر جداً من الطفولة

روناهي/ قامشلو - تشهد أسعار اللحوم الحمراء 
قامشلو  مدينة  في  ألسعارها  كبيراً  ارتفاعاً 
أسهم  ما  المواطن،  دخل  مع  يتناسب  ال  بشكل 
السكان  من  الكثير  وعزوف  مبيعاتها  بتراجع 
عن شرائها، ما سبب في ركود السوق المحلية 

للماشية.
ما تزال أسعار السلع األساسية في السوق المحلية 
مرتفعة بشكل كبير في ظل أزمة »كورونا« مثل 
الخضار واللحوم الحمراء والدجاج وغيرها من 
يعاني  الذي  الوقت  في  األخرى  الغذائية  المواد 
ونقص  كبيرة  مادية  مشكلة  من  المواطن  فيه 
أسعار  وشهدت  الحظر،  حالة  بسبب  الدخل  في 
اللحوم الحمراء ارتفاعاً في أسعارها بشكل باهظ 
أعوام،  قبل  سجلتها  التي  بالمستويات  مقارنة 
وصل سعر كيلو اللحم البلدي ما بين الـ 13 و16 
ألف حسب النوعية والجودة مما أصبح ثقالً على 

كاهل الموطن لشرائه.
يوضح » كمال بشير« أن أسعار اللحم مرتفعة 
جداً مقارنة مع الدخل اليومي للمواطن، حيث يتم 
شراء كيلو لحم كل ثالث أو أربع شهور نتيجة 
دخله  يكفي  ال  إذ  موظفاً،  كمال  ويعمل  غالئه، 
لشراء كافة الحاجيات األساسية، »الوضع أصبح 

للغاية وهناك عوائل يجب أن يعملوا ليالً  صعباً 
ال  الظروف  ألن  بيوتهم  قوت  لتأمين  ونهاراً 
أفراد  لجميع  وإنما  واحد  لشخص  بالعمل  يسمح 
البيت فعليهم كلهم أن يعملوا لسد الثغرة وتأمين 

حاجيات المنزل«.

احتكار بعض التجار
المواد  بعض  واحتكارهم  التجار  بشير  وحّمل 
االستهالكية  المواد  أسعار  ارتفاع  مسؤولية 

هذا  لكن  وزيوت،  ولحوم  من خضار  والغذائية 
صرف  سعر  ارتفاع  مع  أيضاً  ترافق  االرتفاع 
الدوالر مقابل الليرة السورية وهو ما انعكس سلباً 
الطبقة  المادي بشكل عام وخاصةً  الوضع  على 
بات  اللحوم،  بيع  آراء أصحاب  الفقيرة.  ووفق 
إقبال الناس على لحم الفروج أكبر، لكن الفروج 
أيضاً ارتفعت أسعاره، ويُشير »القصابون« إلى 
األعوام  في  اللحم  شراء  على  األهالي  أقبال  أن 

الماضية كان أكبر.

واختتم المواطن »كمال بشير« بدعوته الجهات 
األسعار  كافة  تخفيض  على  العمل  إلى  المعنية 

وخاصةً اللحم وذلك لشراء الحاجات األساسية.

ثقل عىل املواطن
ويتفق »بسام يوسف« صاحب المحل الواقع في 
سوق القصابين مع آراء األهالي لسبب عزوفهم 
ضئيلة  نسبة  »هناك  وقال  الحمراء  اللحوم  عن 
ال  الحركة  كانت  بحيث  اللحم،  على  لإلقبال 
تصدق في األعوام الفائتة«، ويتراوح سعر اللحم 
األقل ثمناً بين 10 و12 ألفاً، وهناك بعض أسعار 
يكون  وهذا  ألفاً،  و16   15 بين  تتراوح  اللحم 
كيلو  سعر  وكان  وجودته،  اللحم  نوعية  حسب 
ليرة في  بين 1000 و1500  ما  يبلغ  الغنم  كبد 
العام  الماضية، ولكنه أصبح خالل هذا  األعوام 
كبير  ارتفاع  ليرة وهو  بين 8000 و9000  ما 

بالمقارنة مع األعوام الفائتة.

اللحم بات لألغنياء فقط
وتابع يوسف بأن جميع المواشي تذبح في المسلخ 
قبل  من  تختم  وجميعها  وشرعي  نظامي  بشكل 
لجنة الصحة التابعة للبلدية، كما هناك رقابة من 
قبل التموين والحفاظ على نظافة اللحم، ويقومون 
ال  العادي  العامل  أن  كما  جيد،  بشكل  بعملهم 
يمكنه أكل اللحم بسبب قلة أجوره وحتى ال يمكن 
للموظف أيضاً أكل اللحم، وأصبح من يأكل اللحم 

يجب أن يكون من أصحاب الحال الميسورة وهذا 
هو الواقع.

ومنع  الحدود  بإغالق  يوسف«  »بسام  وطالب 
احتكار التجار وعدم تهريب المواشي إلى خارج 

مناطق روج آفا بسبب تبعاته على المواطن.
إعادة فتح باب التصدير إلى خارج حدود روج 
آفا له تأثير كبير في ارتفاع أسعار اللحوم، إال أن 
قرار اإلدارة الذاتية بمنع التصدير لمدة وصلت 
إلى نحو أربعة أشهر في بداية العام الجاري، لم 
يساهم في انخفاض أسعار اللحوم، وهو ما يشير 
إلى وجود أسباب أخرى تتمثل في الرقابة ومدى 
قدرة الجهات الرسمية على تحديد أسعار بعض 
السلع في السوق المحلية التي باتت كسوق حرة.  
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

مراتع الصبا، منبت أحالم الطفولة، وصرخة إعالن 
بدء  أو  الرأس  الوجود، مسقط  الحياة، وبدء معركة 
الزوابع الالمتناهية في الرأس، عالوي، اسم ولد مع 
ميالدي  شهادة  ورافق  وفكري  مخيلتي  في  والدتي 

وتاريخه.
عالوي، اسم قرية؛ بل األصح هو اسم قريتي التي 
بين  الواصل  الطريق  من  الشرقي  الجانب  تتوسد 
»نورك« وطريق عام الحسكة ـ قامشلو، وتبعد عن 
األولى شرقاً بحدود 21 كم، بينما يفصلها عن قامشلو 
بداية  وكانت  الغربي،  جنوبها  في  كم،   62 قرابة 
الخمسينات،  بداية  منها  الشمالي  القسم  في  العمران 
ومن ثم القسم الغربي منها في نهاية الخمسينات من 

القرن الماضي.
مجمل  في  وكانت  عالوي«  »تل  بـ  القرية  عرفت 
مساحتها من أمالك الشيخ آل الجربا، ومن ثم سكنتها 
عدة عوائل كردية بعد أن اشترت ربع مساحة القرية 
تلك  وبدأت  هكتاراً،  مئتي  على  تربو  والتي  تقريباً 
الخنيزير  لنهر  الغربية  الضفة  على  بالبناء  العوائل 
القريتين وبات  بين  الشمال والذي يفصل  القادم من 
وقطع  المياه  شح  بعد  فقط  الشتاء  فصل  في  يجري 

أكثر الروافد التي ترفده من قبل تركيا.

القرية الصغرية الكبرية

قلوب  في  الكبيرة  بمساحتها،  الصغيرة  القرية 
العربية،  القرى  من  بعدد  محاطة  كانت  سكانها، 
كقرية الخزنة ونورك وتل ذيبة وعدد آخر من القرى 
وكانت  شرقي،  وتل  علي  وسيد  كخاشوكة  الكردية 
العيش  سمات  المشترك  والعيش  والتسامح  األلفة 
من  األهالي  مع  تقاسمت  كما  القرية.  في  األساسية 
القرى المجاورة الهموم واألفراح وواجهت الصعاب 
النهر  أو عند فيضان  الجفاف  وبخاصة في سنوات 

واجتياح أطراف القرية

ذكريات الطفولة نقوش
 يف الوجدان

الطين  بيوت  والدراسة،  اللعب  الطفولة،  طقوس 
رعي  كيلومترات،  لثالثة  الممتد  المدرسة  وطريق 
كانت  التي  الرحل  البدو  بيوت  واألغنام،  الخراف 
الصيف،  في  القرية  حول  طيور  كأسراب  تحط 
منها  وفرارنا  بالماء  البيوت  وغمر  النهر  فيضان 
منتصف الليل تارة وقي ساعات الصباح تارة أخرى 

ما زالت تطل برأسها من نوافذ الذكرى.
النهر الذي كان يجف أواخر الصيف كانت وما تزال 
»الحسحسوك«  قطف  مواسم  منها  ذكرى،  ألف  له 
نرتاد  وكنا  للصغار  موسماً  كانت  التي  الخرنوب 
نجمعها  منها،  قدر  أكبر  نجمع  كي  الوادي  أطراف 
أو نجمعها  البندورة  المربى أو علب رب  في علب 
حبات  بعدة  نحظى  كنا  وعندما  »كالبياتنا«  في 
الكبش،  بمعنى  »بران«  نسميها  كنا  كبير  بحجم 
وكان الحصول على تلك الحبات يتطلب جهداً وقوة 
وبعض المخاطرة، ألنها كنت تنمو في أمكنة يصعب 
منتصف  في  أو  الوادي  كحافات  اليها،  الوصول 
من  حجر  على  الحصول  كان  بينما  الضفة،  جسم 
البازلت أو حجر خفان الخطوة الثانية المهمة لفرك 

الحسحسوك وأكله.
في ذكريات عالوي ذلك الطوفان الذي كان يباغتنا 
ما  عبر  القرية  أزقة  إلى  ويتوغل  الشتاء،  في 
إحدى  منتصف  ففي  حولها،  األرض  من  انخفض 
الليالي أجبرنا على الفرار من البيوت وتركها تحت 
يحيط  ثواني وهو  به خالل  فوجئنا  أن  بعد  رحمته، 
بالقرية والمياه تدخل البيوت العديدة، حتى إن إحدى 
أخواتي كانت في المهد وطافت على الماء، وتمكن 
الصغار  حمل  من  األكبر  وشقيقي  ووالدتي  والدي 
بينما  القرية،  من  الغربي  الطرف  إلى  وإجالئنا  منا 
وصل ارتفاع الماء في الغرف إلى قرابة المتر، وبتنا 

الجئين أليام عدة.

موسيقا عالوي لم يكن يضاهيها موسيقى في العالم، 
الصباحات  ففي  اليمين؛  عليه  وأقسم  بذلك  أجزم 
موسيقا  وقع  على  أستيقظ  كنت  ما  كثيراً  الربيعية 
تجهيز اللبن والزبدة وصوت الـ » مشك - شجوة« 
اللبن  خض  مع  تدندن  وأمي  الدار،  فناء  في  يتردد 
ينتظم  بينما  اإليقاعي،  اللحن  ذلك  توافق  بكلمات 
حبال  على  عدة صفوف  في  »حجحجيك«  السنونو 
وكان  الجميلة،  الصباح  أنشودة  وينشد  الغسيل  نشر 
اختالط صوت الشجوة مع غناء السنونو أجمل لحن 
ال  روحي  موسيقي  تمازج  في  الطبيعة  وحي  من 

يوصف.
في ذكريات الصبا تلك البيوت المصنوعة من الشعر 
والتي كانت تتناثر في سهول القرية، والبدو الرحل 
الذين اعتادوا القدوم كل صيف لرعي مواشيهم وتلك 
واألنفة  األخالق  في  والكرم  العيش  في  البساطة 
وعزة النفس لديهم، والبئر القديم الذي كان يقع على 
كان  الذي  الرعاة  عتابا  وصوت  »مصادفة«  نبع 

ينعش الروح مع نسمات المساء الغربية.
في ذكريات عالوي ما يؤلم أيضاً، في حزيران من 

صيف عام 1979م. وبعد محاوالت إلشعال »ببور 
الكاز« من ماركة »بريموس« سويدي الصنع، اندفع 
كنت  الذي  شعري  وعلى  وجهي  في  الساخن  الكاز 
»الصفر«  قصة  عن  كتعويض  الصيف  في  أطيله 
قضيت  بليغة؛  بحروق  تسبب  مما  السنة،  أيام  باقي 
وقامشلو،  الحسكة  مشافي  في  الشهر  قرابة  أثرها 
حالتي  على  وانعكس  على وجهي  آثاراً  ذلك  وترك 
قصص  لي  وكانت  فترة،  بعد  وتعافيت  النفسية، 

وحكايات مع األطباء والمشافي والناس.
في  تدور  الضارية  المعارك  كانت  عالوي  في 
المراعي بين األطفال والرجال في مواسم الحصاد، 
وبين النسوة أثناء جمع الحطب وتربية الدواجن، لكن 
تلك المشاحنات كانت تزول بتحيٍة في الصباح بين 
الصغار، أو بزيارة مسائية تصفي النفوس من جديد، 
حالة  وعندما وصلت  ذاتها،  تلقاء  من  األلفة  وتعود 
ثالثة  القضية  امتدت  »الدرك«  إلى  الخالفات  من 

عقود، وُحلت بالصلح ودياً وبتدخل الجيران.
ظهورهم  أداروا  واألشخاص  العوائل  من  الكثير 
لعالوي عندما شح الرزق فيها، وضنت على سكانها 
بما يعيلهم، وتركوا الكثير من البيوت تسكنها الطيور 
في  الذكريات  وتغفو  الريح  أبوابها  على  وتلعب 

انتظار عودة من غادروا.
وللتاريخ في عالوي قصة وحكايات تمتد إلى أكثر 
من خمسة آالف عام قبل الميالد، وفي التل األثري 
الوقت  تنتظر  مخبأة  القصص  من  الكثير  زالت  ما 

المناسب للبوح.
التي  نوافذها  لبعض  االبتسامة  عادت  عالوي  في 
اليوم الخطوات  كانت تنتظر عودة أحبتها، وعادت 
أجمل  ومستقبالً  حاضراً  ترسم  كي  صوبها  تسير 
بين األطالل  برأسها من  منازل جديدة تطل  وباتت 
وتضحك  الحياة،  حب  على  شاهدة  زالت  ما  التي 
للذكريات الجميلة، وتفتح ذراعيها ألبنائها وزوارها 
وتضمهم إلى صدرها أْن أهالً بكم فنحن على موعد 

مع الحياة

»أين أنت يا مكتب عنبر، أين أنت يا عهود الصبا، 
»المربعات«  تلك  على  أيامك،  على  هللا  رحمة 
على  و«المصبات«  و«الفرنكات«  و«القاعات« 
ذلك الفن الشامي األصيل؛ على دارنا وداركم، على 
وما  الشام،  جنات  من  جنة  كان  الذي  عنبر  مكتب 
كلفي من تلك المنازل بأرضها وجدرانها وال بسقوفها 
وأركانها وال بصحنها وإيوانها وال بوردها وريحانها 
ولكن على من َغبََر من سكانها«.. هذا قاله القاضي 
السوري األديب علي الطنطاوي في معرض حديثه 

عن مكتب عنبر.

مكتب عنبر معلم أثري يقع في حي المنكنة في منطقة 
دمشق القديمة شرق المسجد األموي، ويعتبر المنزل 
األكبر بالمقارنة بمنازل المدينة القديمة، بُني وُصمم 
يد  على  الميالدي  عشر  التاسع  القرن  منتصف  في 
يعد  ومتقن،  متميز  بناء  وهو  عنبر،  أفندي  يوسف 
موزعة  غرفة   40 يحوي  الدمشقي،  للبيت  نموذجاً 
الدمشقية  البيوت  أجمل  من  ويعد  طابقين،  على 
تعليمياً  ومركزاً  هاماً،  حضارياً  وصرحاً  القديمة، 
رائداً، كان له أثر كبير في النهضة العلمية والثقافية، 
في  المناصب  تقلدوا  وأهم من  أبرز  منه  تخرج  وقد 

دمشق وبيروت. 
للعربية  بالعودة  سوريا  في  الدولة  مؤسسات  بدأت 
فيصل  الملك  عهد  في  للبالد  الرسمية  اللغة  لتكون 

الدولة  من  البالد  تحرر  بعد  1919م  عام  األول 
المؤسسات  أول  من  عنبر  مكتب  كان  العثمانية، 
العرب،  المربين  من  نخبة  فيها  س  ودرَّ المعربة، 
الهاشمي،  المبارك، جودت  القادر  الشيخ عبد  منهم: 
سالم،  الرحمن  عبد  نصري،  كامل  البزم،  محمد 
رشيد  الجزائري،  علي  محمد  الداودي،  محمد 
بقدونس، شكري الشربجي، أبو الخير القواص، سليم 
الكيال،  الجندي، مسلم عناية، جميل صليبا، جودت 
يحيى الشماع، عاصم البخاري، وكان لهم الفضل في 
محو اآلثار التركية، وعودة العربية، وبعث التراث 
التجهيز«  »مدرسة  آنذاك  المكتب  وسمي  العربي، 

ودار المعلمين.
الضابط  كان  لسوريا  الفرنسي  االحتالل  فترة  خالل 
وجودة  تمر،  ومصطفى  رمو،  شريف  المتقاعد 
الهاشمي وعبد الحميد الحراكي، وشكري الشربجي، 

مدراء على المكتب بعد الحرب العالمية األولى.
كان المكتب مدرسة التجهيز وداراً للمعلمين، وموئالً 
انطلقت  ومنه  الشعبية،  الحركات  ومصدر  للوطنية 
عام  في  وتم  عام 1925م،  الكبرى  السورية  الثورة 
المؤقتين  المعلمين  من  مجموعة  تأهيل  1935م 
وإحداث صف سمي صف »التعليم العالي« ُعين له 
الدكتور »خالد شاتيال« مديراً، وإنجاز مبنى مدرسة 
إليه  فنقل  اليوم«  الهاشمي-  »ثانوية جودت  التجهيز 
طالب »مكتب عنبر«، الذي تحول بعد ذلك إلى مقر 

لقصر الثقافة العربية.
 فيما بعد ُهجر ونُسَي وأُهمل المكتب الذي كان منارة 
علم وعمل ودار علماء وأدباء، ثم أصبح عام 1988م 

2012م  عام  وفي  القديمة،  دمشق  لمديرية  مقراً 
المواطن  لخدمة  مركزاً  دمشق  محافظة  افتتحت 
أثري  َمعلٍم  حال  ينتهي  أن  ُمحِزٌن  عنبر.  مكتب  في 
المخزي؛  المؤسف  الحال  هذا  إلى  علمي  تاريخي 
بل  وقيمته،  مكانته  في  اللوفر  متحف  يضاهي  وهو 
وأعز؛ فمنه تخرج أَعالم علماء  هو أعلى منه شأناً 
يأتي  فيما  وأطباء ومفكرون يصعب عدهم وسنذكر 
القادر  عبد   - الداوودي  »محمد  منهم.  بعض  أسماء 
جودة   - البزم  محمد   - الجندي  سليم   - المبارك 
الهاشمي - محمد علي الجزائري - مصطفى وهبي 
التل - جميل صليبا - جودة الكيال - يحيى الشماع- 

علي الطنطاوي - ظافر القاسمي – كاظم الداغستاني 
- عبد الكريم الكرمي »أبو سلمى«- أنور العطار - 
شكري القوتلي - حسن سبح - وجيه السمان - رياض 
 - الطرابلسي  أمجد   - األسود  عربي  محمد   - العابد 
 - فيصل  شكري   - المحاسني  زكي   - الجبل  بدوي 
سعيد الغزي - نزيه الحكيم - محمد بطاح المحيسن«.
نور  منبر  وكان  المتعلمين  خيرة  عنبر  مكتب  ضم 
الحرب  بداية  وحتى  عشر  الثامن  القرن  أواخر  من 
العالمية الثانية، وما زالت له مكانته في قلوب عشاق 

األصالة والعراقة والعلم والمعرفة.

 نحو تنشيط
 الحراك األدبي

 والثقافي
السرياني

من  طوائفهم  مبختلف  السريان  يعتبر 
الشعوب األصيلة في الشرق األوسط، ولهم 
تاريخ عريق، وساهموا بكثير من اإلسهامات 
في احلضارة البشرية، وفي ثقافات الشعوب، 
البارز  الدور  السريان  واملترجمني  لألدباء  وكان 
إلى  اليونان  وفنون  وفلسفة  علوم  نقل  في 
نهضة  إلى  أدى  ما  وهو  األوسط،  الشرق 
علمية وفكرية في احلقبة العربية اإلسالمية 

وال سيما في العصر العباسي. 

اخلارجية  والغزوات  احلروب  انتشار  وبسبب 
وتدهور احلياة العلمية في املنطقة في القرون 
السريانية  اللغة  استعمال  قل  الوسطى 
الوضع  هذا  واستمر  والكتابة،  التأليف  في 
حتى  التركي  العثماني  االحتالل  فترة  في 
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، 
النهضة  تأثير  السريان حتت  األدباء  بدأ  حيث 
األوروبية وتعرضهم إلى حمالت إبادة من قبل 
األدب  إحياء  إلى  بالدعوة  العثمانيني  األتراك 
اجلمعيات  فشكلوا  السريانية،  والثقافة 
بني  ومن  واجملالت،  الصحف  وأصدروا  واألندية 
فائق  نعوم  البارزة  النهضوية  الشخصيات 
)1868- 1930م(، إذ لقيت طروحاته الفكرية 
الدعوة  من  األدبية  ونتاجاته  والقومية 
الكلدانية«  اآلشورية  »السريانية  للوحدة 
وإصالح مؤسسة الكنيسة باهتمام النخبة 
الذي كان فيها سمة  الوقت  السريانية، في 
واملذهبي  الطائفي  واالنقسام  التشتت 
طاغياً على اجملتمع السرياني وال سيما بعد 
إبادة  إلى  األرمن  كإخوتهم  السريان  تعرض 

مروعة خالل عام 1915 على يد األتراك.

وعلى الرغم من أصالة الشعب السرياني في 
السريان  لألدباء  البارز  والدور  املنطقة،  تاريخ 
النهضة  في  وسوريا  لبنان  في  وخاصة 
القرن  أواخر  في  العربية  والثقافية  القومية 
إال  العشرين،  القرن  وبداية  عشر  التاسع 
اللغة  السريانية في  بالهوية  يُعترف  أنه لم 
واألدب والنشر عموماً بعد تشكل واستقالل 
منتصف  في  املنطقة  في  القومية  الدول 

القرن العشرين. 

مبمارسة  للسريان  الفرصة  سنحت  وقد 
دستوري  وبشكل  الثقافية  حقوقهم 
الذاتية  اإلدارة  نظام  ظل  في  مرة  ألول  وذلك 
شمال  في  2014م  عام  منذ  الدميقراطية 
وشرق سوريا وخاصة في إقليم اجلزيرة، حيث 
سريانية  وهيئات  وجمعيات  أحزاب  شارك 
في تأسيس هذا النظام على جانب إخوتهم 

الكرد والعرب وغيرهم من شعوب املنطقة.

االجتماعي  العقد  إقرار  من  الرغم  وعلى 
لإلدارة الذاتية الدميقراطية بالهوية والثقافة 
بكل  الثقافية  األنشطة  وممارسة  السريانية 
حرية، وكذلك على الرغم من وجود مؤسسات 
الثقافية  كاجلمعية  سريانية  وأدبية  ثقافية 
األدبية  أورهي  مجلة  تصدر  التي  السريانية 
والثقافية، ومؤسسة »أولف تاو« التي تشرف 
التعليم  املناهج السريانية في مدارس  على 
االنقسام  وبسبب  أنه  إال  الذاتية،  باإلدارة 
ثمة  السرياني  باجملتمع  والسياسي  املذهبي 
على  السرياني  العام  النشاط  في  ضعف 
والثقافي، فال  األدبي  مختلف الصعد ومنها 
ما  وقليالً  الكتب،  لتأليف  حركة  أية  نلحظ 
احلراك  في  السريان  الكُتَّاب  مساهمة  نرى 
لم  أورهي  مجلة  أن  حتى  والثقافي،  األدبي 

تعد تصدر في اآلونة األخيرة.

إن ضعف احلركة األدبية والثقافية السريانية 
ال يؤثر فقط على اجملتمع السرياني، بل على 
شمال  في  والثقافي  األدبي  احلراك  مجمل 
املنطقة  شعوب  فثقافات  سوريا،  وشرق 
من  بد  ال  ولهذا  البعض.  بعضها  تكمل 
السريانية  الثقافية  اجلمعية  على  القائمني 
خاصة بذل جهود فعالة إلنهاء حالة الركود 
السرياني، ووضع  والثقافي  األدبي  احلراك  في 
خطط لتنشيطها، كتشجيع تأليف الكتب 
السريانية  اآلداب  وترجمة  السريانية،  باللغة 
واستمرار  وبالعكس،  والعربية  الكردية  إلى 
واآلداب  النتاجات  ونشر  أورهي،  إصدار مجلة 
الصادرة  واجملالت  الصحف  في  السريانية 
الندوات  وتنظيم  سوريا،  وشرق  شمال  في 

واألمسيات األدبية والثقافية... إلخ. 

الحديث الثقافي

دلشاد مراد

»عالوي« على موعد مع الحياة

  صفحات منسيه

هل بات اللحم األحمر طعام األغنياء فقط؟»مكتب عنبر – أول ثانوية في سوريا«
إعداد/ مريم الخوري

عمالة األطفال في تزايد وهيئة الشؤون االجتماعية تمتنع عن الرد
أعمارهم لم تتجاوز الخمسة عشر عامًا, ويشعرون بروح المسؤولية، يعملون ألجل إعالة أسرهم، تاركين أحالمهم وراء ظهورهم مع أمنيات جديدة 

ربما تغير حال أسرهم، الفقر والعوز من األسباب الرئيسية لعملهم رغم وجود قوانين تمنع عمالة األطفال، فهل من رقيب أو حسيب؟

بسام يوسف كمال بشير

عبد الرحمن محمد

تقرير/رشا علي

تقرير/ عادل عزيز       

شيركو نبيل شيخموس
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معاناة الطلبة.. بين الحرب وأساليب التعليم التقليدية

رين وعنوان الُمقاومِة واإلنسانيَّة »روُح األرض«... ُملهمُة الُمهجَّ

استطالع/ كولي مصطفى

تقرير/ حسام إسماعيل

تقرير/ حسام دخيل 

روناهي/ عين عيسى ـ كانت تمثل رمزاً بالنسبة 
لي..!، مثلت معنى األرض واإلنسانية..!، تتفقد 
كل شخص وكل طفل وكل امرأة من المهجرين 
المدمرة؛  الحرب  أتون  من  الفارين  الخائفين 
بحق  المدمرة  التركية  الحرب  آلة  بدأتها  التي 
ما  سبي،  كري  أبيض/  تل  مقاطعة  من  أهلنا 
أمٌّ  كأنها  سبي...!،  كري  أهل  عن  تبحث  فتئت 
الواحد  وأحفادها،  أبناءها  تتفقد  جدةٌ  أو  ثكلى 
تلو اآلخر.. رأيُت في عيونها وطناً..!، سميتها 

روح األرض.
األستاذ جمال عبد  األديب  الكلمات يصف  بهذه 
السالم »روح األرض«، كما أطلق عليها، يقول: 
»عندما بدأ العدو التركي بحملته العدوانية تجاه 
شمال وشرق سوريا في التاسع من شهر تشرين 
اإلجرام«  »نبع  باسم  الماضي  العام  من  األول 
الشعوب  عليه  أطلقت  كما  القتل«،  »نبع  أو 
إلى  وتوجهنا  بيوتنا،  من  رنا  ُهّجِ السورية، 
تحديداً...  الرقة  مدينة  وإلى  المحررة،  المناطق 
حيث  ووجدتها  مكان،  كل  في  عنها  وبحثت 
توقعت..!،  الذي  المكان  إلى  إليها،  ثقتي  قادتني 

حيث كان المهجرون.
قالت لي: »سنكون معاً في المخيم، وأينما ُوجد 
نعم،  احتضنونا  الرقة  أهالي  الُمهجرون،  أهلنا 
من  مكاٍن  أقرب  في  نكون  أن  مصرون  ولكننا 
عودة  لنا  ألنَّ  أبيض(،  )تل  سبي  كري  مدينتا 
سكنها  التي  وبيوتنا  وقرانا  مدينتا  إلى  قريبة 
بحقنا  أبداً  نفرط  ولن  والمرتزقة،  المغتصبون، 

في العودة من جديد.
يقول األستاذ جمال: »كانت ملهمة، وتتقن العمل 
بالسرعة  المهجرين  األهالي  إليواء  والمثابرة، 
المهجرين  مالبس  الشتاء  دق  أن  بعد  القصوى 
ثقيالً في  الصيفية التي خرجوا بها ليكون ضيفاً 
أردوغان  جنود  فيها  دخل  التي  األشهر،  تلك 
استئذان،  دون  من  وقراها  لمدينتها  ومرتزقته 
عنهم  بعيدٌ  وهو  السالم،  باسم  حق  وجه  وبغير 

كل البعد.
واحتفلنا بعيد السالم، عيد السيد المسيح في مخيم 
التهجير )مخيم مهجري كري سبي(، وهي معنا 
تُضيف إلى أرواحنا ثقة، ومقاومة وإصرار على 

العودة فقلت فيها:
أين  الحياة،  تبعث  كلماتها  في  األرض  »روح   

األطفال لينشدوا؟!
ميالد  العيد..  حضرتم  وما  أين؟!  الحياة  أغنية 

السالم
غنوا وباركوا لألرض عيد مسيحها

قولوا كما قال ذلك الحر.. إني جعلت من شباك 

األسر للشرق شمساً تضيء
روح األرض في كلماتها

أتبارك فيكم في كل كلمة حنان ودفء وفي كل 
قطرة دم

على األرض ارتوت.. أيها الورود
شوك وردكم يحميكم في حلق أعاديكم

روح األرض تتنقل في كل مكان أنا منكم ومعكم 
هي حقيقة.. ليست من نسج الخيال«

على  جمال  األستاذ  يطلقها  أخرى  صفة  هنالك 
ملهمته وهي »الدكتورة«، حيث أنَّها بعثت أمالً 
في وقٍت كان األهالي المهجرون في حاجة ماسة 

له، بعد أن خذلهم العالم أجمع، وكانت المدينة 
التي  الدولية،  للمؤامرة  ضحية  سبي(  )كري 
لمناطق  السافر  عدوانه  على  المحتل  شجعت 
شمال وشرق سوريا، فعملت على إنشاء مخيم 
)مهجري كري سبي( إليواء العوائل واألسر، 
وآثرت أن يكون بيتها إحدى خيامه لتكون قريبة 
وتمدهم  لهم،  والمساعدة  العون  يد  وتمد  منهم، 

بمعنوياتها الرهيبة.. يقول فيها:
»ملكت روح األرض في كلماتها 

أحاطت من حولها ليغرف األمل لحرية اإلنسان 
األزرق،  وقلمها  الصغير  دفترها  على  كتبت 

في نهاية صيف جميل كيف سنبدأ؟
يبيد  بلهيب  اشتدت  قد  سوداء  الموت..  عاصفة 

الحياة
قالت روح األرض: سنكون معاً مع الموت ومع 

الحياة
خاطبت الورود حولها، أيها الورود كونوا شوكة 

بحلوقهم 
نار جمرهم.. كونوا ألرضكم  تطفئ  ماًء  كونوا 

ً سياجا
فلن يحمي أرضكم إال نساءكم ورجالها

الدكتورة »بيمان« على أمل  إلى روح األرض 
اللقاء مجدداً.. بهذه العبارات أنهى األستاذ جمال 
عبد السالم لقاءه مع صحيفتنا، ليتمنى لها دوام 
إلى  مجدداً  العودة  أمل  على  والعافية،  الصحة 
مقاطعة تل أبيض )كري سبي( بعد دحر العدو 

التركي منها في القريب العاجل.

على  وأريافها  منبج  مدينة  سكان  غالبية  يعتمد 
بالتجهيز  فيبدؤون  عام،  بشكل  الزيتون  موسم 
من  األول  تشرين  شهر  بداية  في  للموسم 
لقطاف  المهمة  التحضيرات  ومن  عام،  كل 
القماش.  وأغطية  والشواالت  الساللم  الزيتون 
التقت صحيفتنا  التفاصيل،  من  المزيد  ولمعرفة 
»روناهي«، باإلداري في مؤسسة الزراعة في 

مدينة منبج وريفها؛ خالد أوسو.

مكانة شجرة الزيتون

بدايةً، وحول أهمية شجرة الزيتون والعناية بها، 
مدينة  في  الزراعة  في مؤسسة  اإلداري  أشار  
قائالً: »يعد  ذلك  أوسو عن  خالد  منبج وريفها؛ 
عظمتها،  لشدة  المباركة  األشجار  من  الزيتون 
»والتين  بقوله  بها  أقسَم  وتعالى  سبحانه  فاهلل 
تعطي  اقتصادية  شجرة  إذاً  فهي  والزيتون«. 
إلى  تحتاج  ال  أنها  كما  للفالحين،  جيداً  مردوداً 
الري كثيراً مقارنةً بغيرها من األشجار. وهناك 
عدة أصناف للزيتون منها؛ »الزيتي، الخلخالي، 
ولكن  والجبلي«؛  الجلط،  الصوراني،  النبالي، 
الزيتون  هو  وريفها  منبج  في  انتشاراً  األكثر 

»الزيتي والخلخالي والصوراني«.

أمراض شجرة الزيتون والعناية بها

وأضاف أوسو: »تحتاج شجرة الزيتون إلى ري 
تكميلي من اثنين إلى ثالث ريات لتأخذ الشجرة 
كفايتها، فضالً عن فالحة األرض من ثالث إلى 
أربع فالحات بالعام. ويتصف الزيتون بظاهرة 

وكثير  جيد  الحمل  يكون  سنة  أي  المعاومة، 
بينما  جداً.  خفيف  الحمل  يكون  الثانية  والسنة 
يميل المزارعون حالياً إلى زراعة الزيتون ذي 
الصنف الخلخالي؛ كونه مقاوم ألمراض »حفار 
الساق«، ويعتبر مردوده جيداً، في المقابل يعاني 
المزارعون من ارتفاع أسعار السماد الكيماوي، 
وذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل 

الليرة السورية«.

معدالت إنتاج الزيتون والزيوت

وحول دعم الفالح، قال أوسو: »وقامت مؤسسة 
والفوسفاتي  اآلزوتي  السماد  بتوزيع  الزراعة 
كما  المزارع،  طلب  حسب  الفالحين  على 
لألشجار  المازوت  مادة  من  دفعتين  صرفت 
لتر   100 هكتار  كل  كمية  بلغت  إذ  المثمرة، 
أعدت  كما  سورية.  ليرة   75 المدعوم  بالسعر 
مؤسسة الزراعة دراسة للوقوف على تكلفة كل 

واحد طن من الزيتون، إذ تبلغ التكلفة 385000 
ل.س؛ من فالحة وتقليم وري ومكافحة وقطاف 
إلى  المزارع  ويحتاج  الزيتون.  عصر  وأجور 
مساحة أربعة دونم، أي 100 شجرة ضمن هذه 
عشرة  وسطياً  شجرة  كل  تنتج  حتى  المساحة، 
الزيت  إنتاج  يقدر  العام  هذا  فيما  غرام،  كيلو 
بـ واحد كغ  الزيتون  كل خمسة كغ من  وسطياً 
من الزيت، فالنتيجة كل واحد طن من الزيتون 
يعطي وسطياً 200 كغ من الزيت. أما بالنسبة 
األسواق  في  فيباع  الخلخالي،  الزيتون  لحبة 
بسعر يتراوح ما بين الخمسة إلى السبعة  حالياً 
أمام  الطريق  أن إغالق  إال  ليرة سوريّة؛  آالف 
التجار يبدو إنه أثّر سلباً على سعره، كما يشتكي 
المزارعون من السعر غير المناسب، أما بالنسبة 
لسعر الزيت، فحالياً سعر الكيلو تقريباً 3800 - 

4000 ليرة سورية.

فائض من اإلنتاج

واختتم اإلداري في مؤسسة الزراعة في مدينة 
منبج وريفها؛ خالد أوسو قائالً: »تزداد التكاليف 
األعوام  مع  مقارنةً  المزارعين  على  الباهظة 
الدوالر  صرف  سعر  ارتفاع  ومرده  الفائتة، 
الزيتون  أشجار  وتحتل  السورية.  الليرة  مقابل 
وريفها.  منبج  في  األراضي  من   %20 مساحة 
ويمكن القول، إن إنتاج الزيتون في مدينة منبج 
وريفها يغطي مناطق شمال وشرق سوريا، كما 
يصدّر  حيث  اإلنتاج،  من  فائضاً  هناك  يوجد 
إلى خارج مناطق اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 

سوريا«

صيانة املعارص قبل آوان الزيتون

التقوى  معصرة  قال صاحب  ذاته،  الشأن  وفي 
للزيتون؛ بركل العمر: »بالطبع، يبدأ موسم جني 
األولى  األمطار  هطول  مع  الزيتون  محصول 
باإلعداد  تقوم  المعاصر  أن  المعلوم؛  من  لكن 
والتجهيز قبل ذلك منذ قرابة الشهرين من أجل 
صيانة اآلالت وخطوط اإلنتاج من الناحية الفنية 
التنك  بتأمين  المعصرة  تقوم  كما  والميكانيكية. 
الفارغ الالزم لتعبئة الزيوت بغية تخفيف أعباء 

تأمينها على المزارعين من أماكن بعيدة«.
يمكن  العام،  هذا  اإلنتاج  »إن  العمر:  وأشار 
اعتباره وفيراً مقارنةً بالعام السابق، إذا كان كل 
أربع كيلو غرام فيما مضى ينتج واحد لتر من 
اإلنتاج  توقعات  فإن  ذلك،  على  وبناًء  الزيت، 
اإلنتاجية  الطاقة  وتبلغ  النسبة.  هذه  إلى  تصل 
للخط األول األلماني؛ بمعدل 90 طن، أما طاقة 
إلى 50 طن؛  فتصل   3mp الثاني الخط  إنتاج 
طن   140 إلى  يصالن  الخطين  ِكال  أن  بمعنى 

خالل 24 ساعة«. 

التسعرية املعتمدة لعرص الزيتون

بركل  للزيتون؛  التقوى  معصرة  صاحب  ونّوه 
العمر: »أن هنالك معاناة يعاني منها العديد من 
»البرين،  مادة  في  تتمثل  المعاصر،  أصحاب 
يباع  حيث  عصره،  عند  الزيتون  بقايا  التفل«، 
سورية،  ليرة  آالف  عشرة  بقيمة  الواحد  الطن 
 75000 بقيمة  أخرى  مناطق  لدى  يباع  بينما 
إجحاف  وهذا  الواحد،  للطن  سورية  ليرة 
في  النظر  ونأمل  المعصرة،  صاحب  بحق 
ويمكن  الحسبان،  بعين  وأخذه  الموضوع  هذا 
السوق على  بافتتاح  السماح  معالجته من خالل 
وفحم  الصابون  منها؛  يصنع  التي  المادة  هذه 
النرجيلة وغيرها؛ عبر منح بيعه ألكثر من منفذ 

بينما حالياً هو محصوراً في منفٍذ واحد«. 
ومؤسسة  التموين  مديرية  أن  ذكره،  الجدير 
واجتمعوا  االقتصادية  اللجنة  مثّلتا  الزراعة، 
كافة  مع  األول  تشرين  شهر  من   22 بتاريخ  
أصحاب المعاصر البالغ عددها 40 معصرة. إذ 
نوقشت العديد من المواضيع ذات الصلة بجني 
أسعار  حددت  عليه،  وبناًء  وعصره،  الزيتون 
عصر الزيتون من قبل مديرية التموين، فحددت 
أما %9  ليرة سورية،  بـ 65  المعتمدة  التسعيرة 

فهي عصر الزيتون على النسبة

تعني  التدريس  طرق  إن  ـ  قامشلو  روناهي/ 
األساليب التي يقوم المعلم باتباعها بهدف توضيح 
موضوع الدرس للطالب، وعلى المعلم أن يكون 
ذو معرفة كبيرة بالطرق الفاعلة والناجحة خالل 
عملية التدريس حتى يتمكن من تقديم الموضوع 
وشرق  شمال  معلمو  يتَّبع  فهل  سهلة؛  بطريقة 
جيٍل  لتأسيس  متطورة  تدريس  طرائق  سوريا 

قادٍر على بناء مجتمع ما بعد الحرب؟
كان لصحيفتنا جولة لرصد آراء بعض الطالب 
حول طرائق التدريس في مدارس شمال وشرق 
الصف  في  طالبة  جمعة«  عكيد  »آية  سوريا، 
التاسع في مدرسة ميشيل صليبا تروي لنا بعض 
المعروف  »من  قائلة:  التعليم  في  مصاعبها 
)الفهم  مواد  بين  متنوعة  الدراسية  المناهج  أن 
أسلوب  على  يعتمد  الناجح  فالتعليم  والحفظ(، 
المعلمين، وهناك مواد ندرسها بحب وذلك بسبب 
اهتمام المعلم بنا وشرح الدروس لنا بشكل سلس 
حفظها  منا  يطلب  دروس  وهناك  معقد؛  وغير 

غيباً«.
أكثر المصاعب التي تمر بها »آية« هي تركيز 
فهمها,  وليس  المعلومات  حفظ  على  المعلمين 
وتنوه آية أنها ال تستطيع حفظ الدروس ألن ال 
نفع منه دون الفهم, وأشارت إلى أنه يجب فهم 

المعلومات ومن ثم حفظها.
»آية فرهاد حسن« طالبة بكالوريا فرع العلمي 
في مدرسة ميشيل صليبا أوضحت أيضاً ضمن 
السياق ذاته أنه من جانب طرائق التدريس مهما 
شرح المعلم الدروس بطريقة سهلة، فال بد من 
المعلومات, وقالت أن مشكلةً  الكثير من  نسيان 
في  مادة  أي  تقدم  ولم  االمتحانات  أيام  واجهتها 
في  أرسب  أن  يعقل  هل  فتساءلت  االمتحان، 
ورقة  أتعلم؟  سنة  مدار  على  وأنا  المواد  جميع 
امتحان تحدد مستقبلي، هذا ال يعقل! وبينت أن 
أما  السورية،  المدارس  في  تطبيقه  يتم  ما  هذا 
فتعتمد على  المدارس في شمال وشرق سوريا 

نظام التقييم في االمتحانات.
كورونا  وجائحة  الحرب  ظروف  أن  وأكدت 
أثرت على التعليم ونفسية الطالب بشكٍل كبير, 
فاالنقطاع عن التعليم والمدرسة لفترة طويلة أثر 
سلباً على التعليم. وأوضحت أن حلمها أن تصبح 
افتتاح  بعد  تحقيقه  سهل  بات  الحلم  وهذا  طبيبة 

كلية الطب في قامشلو.

مناشدات الطلبة ومتطلباتهم

ناشد الطالُب الجهات المعنية في التربية لتطوير 
التعليم في شمال وشرق سوريا، فمصاعبهم أن 
التعليم الحالي هو تعليم تقليدي، أي أن المعلمين 
أساليب  مثل  الدروس  تنويع  أسلوب  يتبعون  ال 
اإللقاء والمناقشة والفهم واالستنتاج... وال يوجد 
اهتمام باللغة اإلنكليزية كونها لغة التواصل في 
دورات  الفتتاح  مراكز  يوجد  ال  وأيضاً  العالم، 
ألن  المدرسة  خارج  بالمجان  للطالب  تعليمية 
فكانت  محدود،  دخلهم  الطالب  عائالت  غالبية 
واالهتمام  كبيرة  أهمية  التعليم  إعطاء  مطالبهم 
مستوى  إلى  الطالب  ليصل  االنكليزية؛  باللغة 
العلمية,  واألبحاث  الدراسات  من  يمكنهم  جيد 
 ,%50 بنسبة  إلكتروني  تعليم  هناك  يكون  وأن 
ويجب تزويد المدارس بأجهزة كمبيوتر للتعلم, 
وأن يكون هناك إذاعة مدرسية وإعالم مدرسي 
وإقامة  المدرسية,  الصفوف  مراحل  جميع  في 
ال  لكي  المدرسة  في  للطالب  ترفيهية  نشاطات 
العملية  لتطوير  بالملل, مطالبهم تهدف  يشعروا 
التعليمية لصنع جيٍل قادر على أن يبني مجتمع 

ويطوره.

»رونى شيخي« معلمة لغة إنكليزية في مدرسة 
ميشيل صليبا تعطي دروساً لطالب البكالوريا؛ 
تقول أنها تعتمد في أسلوب تدريسها على الفهم 
طريقة  أفضل  ألن  »البصم«؛  أو  الحفظ  وليس 
للتعليم هي الفهم وليس »بصم« المناهج وتراكم 
المعلومات, االختبار االنكليزي ليس فقط كتابي 
كاللفظ وحسن  الشفوي  االختبار  يعتمد على  بل 
القواعد  وفهم  الصف,  في  والمشاركات  القراءة 
اإلنكليزية. وبالنسبة لالمتحانات فهي كتابية ومع 
مستوى  يقيّمون  ال  المعلمون  بعض  هناك  ذلك 
أن  الظلم  من  ألنه  االختبار،  ورقة  من  الطالب 
تقرر ورقة امتحانية مصير طالب اجتهد ودرس 
هي  هذه  أنه  حديثها  وتابعت  كاملة،  سنة  طيلة 
التقليدي  التعليم  التعليم في سوريا، وهو  مشكلة 
الطالب  مستقبل  وتقييم  الحفظ  على  يعتمد  الذي 
للغة  كمعلمة  نظرها  وجهة  ومن  فقط,  بورقة 
اإلنكليزية تمنت أن ال يتم تطبيق أسلوب البصم 
ومستوى  جهود  المعلم  يُقدر  وأن  الطالب،  مع 

الطالب.
من  يعانون  الذين  الطالب  أن  إلى  وأشارت 
بطريقة  معهم  التعامل  يتم  المستوى  ضعف 

قدر  يحاولون  بل  باإلحباط،  فيها  يشعرون  ال 
ليستطيعوا  خاصة  بطريقة  تعليمهم  المستطاع 

تجاوز مرحلة الضعف في التعليم.
باللغة  الطالب  اهتمام  بأن  حديثها  وأكملت 
أنهى  من  وغالبيتهم  جداً؛  ضعيف  اإلنكليزية 
يتعلموا  ولم  والثانوية  اإلعدادية  المرحلة 
اتِّباع  بسبب  وذلك  اإلنكليزية،  والقواعد  اللفظ 
وحشو  التعليم  في  تقليدية  طريقة  المعلمين 
بدون  الطالب  أدمغة  في  المعلومات  من  الكثير 
أنه بشكل عام في سوريا ال  إلى  فهم, وأشارت 
يوجد اهتمام باللغة، فالكثير من الطالب يلجؤون 
مالية  بتكاليف  اللغة  لتعلم  خصوصية  لدورات 

مرتفعة جداً.
اإلنكليزية  اللغة  معلمة  شيخي  روني  واختتمت 
الحرب  بأن  حديثها؛  صليبا  ميشيل  مدرسة  في 
نفسية  وعلى  التعليم  على  سلبي  بشكٍل  أثرت 

الطالب والمعلمين أيضاً.

طرائق التدريس غري التقليدية

الفيزياء حدثتنا عن طريقة  )س.ع( معلمة مادة 
»مادة  وتقول:  العاشر،  صف  لطالب  تدريسها 

وليس  عملياً  تدريسها  يتم  مادة  هي  الفيزياء 
إيصال  المستطاع  قدر  تحاول  وهي  شفوياً«, 
وعندما  للطالب،  واضح  بشكل  المعلومات 
تقوم  الدروس؛  يستوعبون  ال  أن طالبها  تشعر 
بإعطائهم الدرس بشكٍل واضح ومبسط وتكرر 
من  الكثير  هناك  أن  إلى  ونوهت  المعلومات، 
تكرار  أو  اإلعادة  أسلوب  يتبعون  ال  المعلمين 
بعين  يؤخذ  أن  يجب  للطالب.  المعلومات 
ِحدة.  على  طالٍب  كل  استيعاب  قدرة  االعتبار 
فشرح الدرس وعدم االنصات لمشاكل الطالب 
يشكل  الدراسي  ضعفهم  أسباب  عن  والبحث 
حاجزاً بين المعلم والطالب، فالمعلمون هم مربو 
هذا  ونمو  تطور  أساس  هم  وأجيالنا  األجيال؛ 
المجتمع، لذلك يجب إعطاء التعليم أهمية كبيرة 
ألنه في ظروف الحرب ال يمكن إنقاذ المجتمع 

من الجهل إال بالتعليم. 
وأنهت )س. ع( حديثها بأنه في أي مجتمعٍ في 
التعليم كبيرة، نجد  إذا كانت مكانة  العالم  أنحاء 
ويصعب  ومثقفاً  متطوراً  أصبح  المجتمع  أن 

احتالل شعوب مثقفة.

التعليم ما بعد الحرب

الحرب  التي عانت من  الدول  في  التعليم  يلعب 
درجة  تحقيق  في  جوهرياً  دوراً  والصراعات 
ما  مرحلة  ففي  االجتماعي,  التعافي  من  عالية 
وإعادة  بالتعليم؛  االهتمام  يجب  الحرب  بعد 
والظروف  المصاعب  رغم  ناجح  جيل  بناء 
إنقاذ  يتم  فلن  الحرب،  زمن  في  عاشوها  التي 
مجتمع من ظروف الحرب ومأساته إال بالتعليم.                                               
فإذا أردت أن تبني مجتمعاً حضارياً ومثقفاً وال 

ارتياح كبير بعد افتتاح المؤسسة االستهالكية في الشداديتعلم من أين ستبدأ, ابدأ بالتعليم

تقرير/ آزداي كردي  

توقعات بفائض إنتاج الزيتون في منبج؛ لمناطق شمال وشرق سوريا كافة

روناهي/ الشدادي ـ بعد االحتكار الذي مارسه 
االستهالكية  للسلع  الموزعين  التجار  بعض 
األمريكي  الدوالر  صرف  سعر  ارتفاع  بحجة 
االقتصاد  هيئة  افتتحت  السوريّة,  الليرة  مقابل 
في اإلدارة الذاتية مؤسسة نوروز االستهالكية 
في مختلف مدن ومناطق شمال وشرق سوريا 
مواجهة  في  للمواطن  األول  العون  لتكون 

ظاهرة االحتكار.
االستهالكية  نوروز  مؤسسة  افتتاح  إعالن  بعد 
شهر  مطلع  الحسكة  جنوب  الشدادي  مدينة  في 
شراء  في  األهالي  اعتماد  بات  الفائت  أيلول 
تبيع  المؤسسة؛ حيث  موادهم االستهالكية على 
مدعوم  بسعر  السلع  أنواع  مختلف  المواطنين 
مما ساهم بشكل كبير في القضاء على االحتكار 

والتحكم باألسعار من قبل بعض التجار

واقع عملية البيع والرشاء يف املؤسسة

البيع والشراء  ولمعرفة المزيد عن واقع عملية 
»روناهي«  صحيفتنا  التقت  المؤسسة؛  ضمن 
بالمواطن خضر اإلبراهيم الذي قال: »إن أغلب 
المواطنين باتوا يعتمدون بشكل كبير في شراء 
حيث  االستهالكية؛  المؤسسة  على  حاجياتهم 
بالمقارنة مع  للمواطنين  تعتبر أسعارها مناسبة 
وصل  حيث  األخرى,  التجارية  المحال  أسعار 
المحال  في  الُمعلّب  الشاي  كيلو  نصف  سعر 
بينما  سورية؛  ليرة  آالف  تسعة  إلى  التجارية 
في المؤسسة تباع بـ 7400 ألف ل.س؛ وكيلو 
وصل  استهالكاً  سلعة  أكثر  يعد  الذي  السكر 
سعر الكيلو لـ 1475 ل.س؛ بينما في المؤسسة 
أن  إلى  مشيراً  السلع,  باقي  عن  فضالً   1375
مما جعلها  األسعار واضحة جداً  في  الفروقات 

قُبلة لألهالي«. 

»إن  اإلبراهيم:  خضر  المواطن  وأضاف 
كان  الذي  االحتكار  على  قضت  المؤسسة 
حيث  افتتاحها؛  قبل  التجار  بعض  يمارسه 
»السكر،  من  األساسية  المواد  يحتكرون  كانوا 
برفع  ويقومون  النباتي«  والزيت  والشاي، 
المواطن«. طاقة  تفوق  ما  إلى  لتصل  أسعارها 
أهالي  من  السلمان  دحام  المواطن  قال  وبدوره 
»إن  الشدادي:  شرق  جنوب  كم   35 الدشيشة 
إيجابية  خطوة  االستهالكية  المؤسسة  افتتاح 
تصب في صالح األهالي وخصوصاً بعد األزمة 
سعر  استقرار  وعدم  األخيرة؛  االقتصادية 
المواد  بأسعار  الجملة  تجار  وتالعب  الصرف 

التي يحتاجها المواطن بشكل أساسي«.
قطع  المؤسسة  افتتاح  »أن  إلى:  السلمان  ولفت 
يزيدون  الذين  األزمات  تجار  بوجه  الطريق 
المتهالك؛  الشعب  حساب  على  أموالهم  رؤوس 
بأضعاف  بضائعهم  تصريف  خالل  من  وذلك 

أسعارها عند حدوث أي أزمة«.

املطالبة بفتح مؤسسة 

استهالكية يف الدشيشة

اإلدارة  السلمان  دحام  المواطن  طالب  كما 
في  استهالكية  مؤسسة  مشروع  بافتتاح  الذاتية 
الشعبي  واالرتياح  النجاح  بعد  وذلك  الدشيشة؛ 
في  نوروز  مؤسسة  افتتاح  عند  القوه  الذي 
وقراها  الدشيشة  أهالي  أن  إلى  الفتاً  الشدادي, 
للقدوم إلى الشدادي لشراء  المحيطة يضطرون 
بقالة  مالك  التركي  بسام  وأشار   . حاجياتهم« 
صغيرة في ريف الشدادي: »أنه باتت األسعار 
مستقرة نوعاً ما بعد أن قطعوا تعاملهم مع تجار 
التجار  أن  مشيراً  المؤسسة,  افتتاح  قبل  الجملة 

كانوا يتحكمون بأسعار السلع بحجة ارتفاع سعر 
الصرف واحتساب أجور النقل من ضمن أسعار 

البضاعة«.

فرٌق كبري بني أسعار السوق 

وأسعار املؤسسة

مؤسسة  في  العامل  الخليل  محمد  قال  وبدوره 
نوروز االستهالكية: »أن اإلقبال كبير منذ األيام 
األولى الفتتاح المؤسسة في الشدادي, وذلك لما 
السوق  بين  ما  األسعار  في  فروق  من  وجدوه 
األساسية  المستلزمات  كافة  وتوافر  والمؤسسة 

التي يحتاجها المواطن وبسعر التكلفة«.
االستهالكية  نوروز  مؤسسة  في  العامل  ونوه 

يكونوا  لم  المؤسسة  زوار  »إن  الخليل:  محمد 
ذلك  تعدى  بل  وريفها،  الشدادي  من  فقط 
النواحي المجاورة للشدادي؛ مثل مركدة وعبدان 
والدشيشة والصور في ريف دير الزور الشمالي, 
مؤكداً أنهم يسعون دوماً لتوفير األفضل لألهالي 

من أجل منح المنطقة مزيداً من االستقرار

روناهي/ منبج - مع أولى زخات األمطار الُمبشرة بقدوم فصل الشتاء، يبدأ سكان منبج وريفها على أثرها؛ بجني محصول الزيتون، فتعُج ثماره األسواق 
الشعبية وتكثر زيوته أيضًا.

جمال عبد السالم

محمد خليل

اية فرهاد حسن اية عكيد جمعة

خالد أوسو بركل العمر


