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قضبان وسالسل..

ديالن أحمد

عين
روناهي

نعمة أم نقمة؟!

مركز قامشلو

Ronahi.net

يُمنع وقوف أو مرور وتجوال الدراجات
النارية ويمنع ركون السيارات المدنيّة
والعسكريّة وتحت طائلة النقل والترحيل
والمصادرة ومالحقة القائم بذلك سوا ًء
أكان حائزا ً أم مالكا ً حيث يتحمل االثنان
المسؤولية الجزائية بصفتي الفاعل
والشريك ،وذلك في الساحات والشوارع
التالية:

shrktronahi@gmail.com

ورشة عمل لمركز الجنولوجيا يف
منبج ...وإصدار مجلة خاصة به
روناهي /منبج -أأقام مركز الجنولوجيا
في مدينة منبج وريفها؛ ورشة عمل؛ ضمن
سلسلة الفعاليات التي تقام في اليوم العالمي
لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار
«ال لالحتالل ال لإلبادة ،معا ً نحمي المرأة
والحياة» ،ودارت النقاشات في ورشة العمل
حول أبرز المشاكل التي تعاني منها المرأة
وكيفية إيجاد الحلول المناسبة ،إلى جانب
توزيع مجلة فكرية من إصدارات مركز
الجنولوجيا باللغة العربية.

روناهي  /قامشلو ـ في العام الماضي
 ،2019وبعد حدوث تفجيرات بمدينة
قامشلو في شارع الوحدة ،صدرت قرارات
من مجالس قامشلو «شرقي ـ غربي» بمنع
وقوف السيارات في بعض الشوارع العامة
الرئيسية ،ووضعت قضبان وسالسل
حديدية لهذا الغرض ،ولكن الطامة الكبرى
بعد فترة إن السيارات أصبحت تقف بجانب
تلك القضبان لتخلق أزمة سير أكثر من
السابق ،ولتصبح المشكلة أكبر ،ففي السابق
كانت السيارات تركن مكان تلك القضبان
وكان الشارع أوسع من اآلن على األقل،
ولكن بعد أن وضعت مثلما ذكرنا بهدف
منع إيقاف السيارات أصبح االزدحام
المروري أكثر من السابق! ،هنا نتساءل
هل تلك القضبان كانت للمصلحة العامة،
أم صفقة؟! أم إنها وضعت بالفعل لمنع
وقوف السيارات ،والمعنيين نسوها ونسوا
قراراتهم بسبب ارتفاع سعر الدوالر؟!،
وهنا المطالب واضحة ،إما إزالة تلك
القضبان والسالسل وإرجاع المنظر

0938541707

423165
يمكنكم زيارة موقع الصحيفة على الرابط التالي:

تقرير /آزاد كردي

الخالب السابق! أو تطبيق القرارات التي
صدرت في العام المنصرم وإليكم البعض
منها:

لهيب الصناعة يثقب جيوب السائقين

الورشة أقيمت في قاعة مكتبة محمد منال
غزيل؛ التابعة للجنة الثقافة والفن ،بحضور
عضوات وأعضاء المؤسسات التابعة
لإلدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها،
فضالً على حضور عدد كبير من المؤسسات
التابعة لمنظمات المجتمع المدني في مدينة
منبج وريفها.
بدأت الفعاليات ،بكلمة تعريفية بالورشة،

ألقتها الناطقة باسم مركز الجنولوجيا ياسمين
قوجو ،تحدثت فيها عن أعمال المركز على
مدى أربع سنوات في مجال البحث والدراسة
وإصدار مجلة فكرية ،تُعنى بعلم المرأة
وما يتعلق به من فكر وأبحاث وتأمالت.
كما قامت عضوات من مركز الجنولوجيا؛
بإهداء نسخ من مجلة الجنولوجيا إلى كافة
الحضور .الناطقة بمركز الجنولوجيا في
مدينة منبج وريفها؛ ياسمين قوجو تحدثت
عن ورشة العمل ،في تصريح لصحيفتنا
فقالت« :أقام مركز الجنولوجيا ورشة العمل
للتعريف بعمل وفعاليات المركز خالل أربع
سنوات تكللت بإصدار مجلة فصلية خاصة
ِّ
ووزع العدد األول ضمن آخر ورشة
به.
عمل في فعاليات؛ حملة مناهضة العنف ضد
المرأة للعام الجاري؛ فالعنف على المستوى
الفكري أشد منه على المستوى الجسدي»،
كما حظيت ورشة العمل بمشاركة واسعة من
اإلدارة والمؤسسات والمجالس والخطوط
والفعاليات األخرى. .

محارضة يف إطار الحرب الخاصة

أما المحور الثاني من ورشة العمل ،فقد
ألقى ديوان ورشة العمل؛ محاضرة في
إطار الحرب الخاصة تناولت في جوانبها؛
الحرب الخاصة ،وبخاصة فيما يخص
المرأة وأضافت ياسمين عن هذا المحور:
«إن الحرب الخاصة ،تتنوع ،فمنها؛ النفسي
واإلعالمي والعسكري حتى الرياضي والفن،
ومن أشد أساليب الحرب الخاصة ما تستهدف
الطفل والمرأة وعن طريق اإلعالم والترويج
لما يفكك الروابط األسريّة ويزرع التفرقة
في العائلة والمجتمع كزواج القاصرات
والترويج للمخدرات والدعارة» .من جهتها
أشارت العضوة في اللجنة التحضيرية للحملة
غالية نعمت ،إلى وجود برنامج عام في كل
المناطق مع االحتفاظ بخصوصية كل منطقة
على حدة ،أي؛ أن هناك فعاليات خاصة
ووجود لجنة تحضيرية إلقامة ورشات
العمل حسب المواضيع التي تخص المجتمع
وبخاصة ما يهم المرأة .والشأن الصحي في
ظل تفشي كورونا وإصدار المجلة من قبل
اللجنة اإلعالمية العامة للجنولوجيا».
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ثان له
يفكر «ناشد تمري» مليا ً بترك عمله الحالي والبحث عن مصدر رزق ٍ
ولعائلته ،وال يكمن سبب تفكيره هذا في قلة مردوده المادي حالياً ،بل ألنه يصرف
قسما ً كبيرا ً منه في المنطقة الصناعية كل شهر ،معاناة هذا السائق يشاركه فيها
العديد من رفاقه بالمهنة ،وسط مطالبة بتدخل الجهات المعنية ووضع حد لغالء
قطع التبديل وأجور معلمي الصناعة التي باتت تقدر بالدوالر فقط «5

محاوالت تركية لتسويق زيت عفرين
المسروق في أمريكا
انتهاكات جمة ارتكبتها دولة االحتالل التركي ومرتزقتها في عفرين ،من خطف ،إلى اعتقال ،فطلب
فدية ،وقلع ألشجار الزيتون ،وبيع لزيت الزيتون المسروق في األسواق العالمية ومحاوالت لبيعه إلى
ً
الواليات المتحدة األمريكية؛ سعيا للتغيير الديمغرافي وتتريك عفرين ..والعالم الذ بالصمت منذ عامين
وثماني�ة أشهر؛ فمىت سينهض المجتمع من سباته العميق ويوقف انتهاكات دولة االحتالل التركي
في عفرين..؟! «2

باصات النقل الداخيل يف
خدمة أهايل كركي لكي
ومجاين لبعض الحاالت

يعتبر توفر باصات النقل الداخلي في
كركي لكي خطوة هامة لتخفيف أعباء
مصاريف المواصالت على األهالي وال
سيما في الظروف المعيشية الصعبة
نتيجة تدهور الوضع االقتصادي»2

مكتب حماية الطفل يؤكد
عىل ضرورة الوصول إىل
طفولة محمية من
ظروف الحرب

– من ساحة مدينة الشباب إلى ساحة
سوني – ترافيك ذهابا ً وإياباً.
– من دائرة الوحدة جنوبا ً إلى مركز
المدينة ذهابا ً وإياباً.
– شارع السوق المركزي بدءا ً من دائرة
صالة السالم جنوبا ً وانتها ًء بكراج نيروز
شماالً ،باستثناء سيارات األجرة من ما تقدم
شريطة تقيّدها باألماكن المخصصة لها.

بيوم الطفل العالمي شدد مكتب حماية
الطفل في النزاعات المسلحة على
القيام بواجبه للوصول إلى طفولة
محمية من كل ظروف الحرب وفق
العهود والمواثيق الدولية واألممية
ذات الصلة2».

وليدة حسن« :الرئاسة المشرتكة نظام إداري

سة هايستان احمد
بعد

عبد الحليم
يف دعم األندية والفرق
فريد ..وضمانة نجاح التجربة الديمقراطية»
أحمد الوي:
ّ
الرياضية يف روج آفا؟
شددت الرئيسة المشتركة لهيئة المالية بإقليم الجزيرة وليدة حسن على أن كل
الهجمات التي طالت المرأة ابتدا ًء من مرتزقة داعش وانتها ًء باالحتالل التركي
«ال بد من اتباع
والمطالب بإلغاء نظام الرئاسة المشتركة؛ لن تزيدها إال إصرارا ً على المقاومة
والنضال في سبيل تحقيق حريتها»3
نهج المقاومة
الشعبية للجم
منظمة روج آفا لإلغاثة والتنمية ..مشاريع
تظهر مبادرات شخصية من بعض رجال أطماع أردوغان»
إنسانية وعمل دؤوب

مراكز توزيع صحيفة روناهي واقتناء الكتب :اقليم الجزيرة -قامشلو (مكتبة سعدو -فرع ( )1شارع زكي األرسوزي -جانب البلدية  -425997فرع ( )2الشارع العام ،مقابل جامع الشالح  /452081مكتبة آواز -طريق عامودا  /439154مكتبة الحرية -الشارع العام /421360
مكتبة سومر -الشارع العام  /424037مكتبة الراوي فرع ( )1شارع الكورنيش ،تجمع محالت الراوي  - 444028فرع ( )2مقابل الصيدلية العمالية  /445820مكتبة الزهراء -دوار البشيرية 460699ـ مكتبة الجواهري  /443742مكتبة دار القلم  -الشارع العام  - 452714مكتبة
األنوار شارع عامودا  - .438207مكتبة الرسالة الشارع العام هاتف  0966278457-745733ـ المكتبة الرئيسية  -كركي لكي 754416 -عامودا (مكتبة آرين  )732323درباسية ( مكتبة سما  )711410جل آغا (مكتبة وائل  )755551تربه سبيه (مكتبة الجهاد .)470618

ّ
الشخصية ودورها
المبادرات

مع غياب المنظمات اإلنسانية العاملة في
مناطق شمال وشرق سوريا ,وتخفيف وتيرة
عملها عما كان سابقاً ,ال زالت بعض المنظمات
اإلنسانية التابعة لإلدارة الذاتية وحركة المجتمع
الديمقراطي تواصل عملها اإلنساني وواجباتها
األخالقية لتغطية كافة حوائج المه ّجرين «6

األعمال من أبناء روج آفا في الداخل
أو الخارج ،وذلك بتقديم الدعم لألندية
والفرق الرياضية المختلفة ،وهي خطوة
في الطريق الصحيح ،ولكن هل ستشجع
آخرين على القيام بمثل هكذا خطوة؟
وإلى أي مدى قادرة لسد حاجة األندية
من اللوازم؟»10

بيّ َن الناطق باسم حزب كادحي كردستان عبد الحليم أحمد الوي في حوار أجرته
صحيفتنا معه «إن الواقع السياسي والميداني السوري هو واقع متخبط بسبب
اللجوء إلى حل جميع المشاكل بالطرق األمنية» ،وأشار إلى أن تركيا بقيادة
أردوغان تقف ضد تطلعات الشعب السوري ،وتعيث فسادا ً في األرض السوريّة،
وأن الرد الوحيد على همجية تركيا هو في اتباع نهج المقاومة ضدها4».

روناهي
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األخبار
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محاوالت تركية لتسويق زيت عفرين المسروق في أمريكا
مركز األخبار ـ انتهاكات جمة ارتكبتها دولة االحتالل التركي ومرتزقتها في عفرين ،من خطف ،إلى اعتقال ،فطلب فدية ،وقلع ألشجار الزيتون ،وبيع
لزيت الزيتون المسروق في األسواق العالمية ومحاوالت لبيعه إلى الواليات المتحدة األمريكية؛ سعي ًا للتغيير الديمغرافي وتتريك عفرين ..والعالم الذ
بالصمت منذ عامين وثمانية أشهر؛ فمتى سينهض المجتمع من سباته العميق ويوقف انتهاكات دولة االحتالل التركي في عفرين..؟!
جيش االحتال ِل التركي ثالثمئةً
اقتلعت مرتزقة
ِ
َ
بريف
قزلباش
ة
قري
في
زيتون
ة
وخمسينَ شجر
ِ
ِ
ٍ
ُ
ق
ناحي ِة بلبل في عفرين المحتلة .وأكدت منظمة حقو ِ
عناصر فصي ِل صقور
اإلنسان في عفرين بأن
َ
ِ
األشجار
اقتلعوا
لالحتالل،
التابع
اإلرهابي
الشمال
َ
ِ
االتجار بحطبها .كما ارتكبت انتهاكات عدة،
بهدف
ِ
ِ
منها الخطف ،إلى جانب بيع زيت زيتون عفرين في
األسواق العالمية.
وقالت المنظمةُ إن
األشجار تعودُ ملكيتها للمهجّرينَ
َ
قسرا ً من قراهم بعد احتالل عفرين من قب ِل االحتال ِل
التركي ومرتزقته في الثامن عشر من آذار .2018
التقارير الدولي ِة والحقوقي ِة
وكشفت العديدُ من
ِ
ق
ت االحتال ِل التركي ومرتزقته
انتهاكا ِ
بحق المناط ِ
ِّ
ت المدنيينَ
المحتل ِة من قت ٍل وخطفٍ ومصادرةِ ممتلكا ِ
بهدف
وتخريبها ،خصوصا ً في مناطق عفرين،
ِ
تغيير ديمغرافي وإفراغِ المنطق ِة من سكانها
إحداث
ٍ
األصليين.

وفي السياق؛ تواصل مرتزقة االحتالل التركي تنفيذ
المزيد من االعتقاالت وخطف المدنيين في عفرين،
حيث زادت معدالت العنف والجريمة واالعتقال
والخطف في منطقة عفرين وعموم المناطق التي
تسيطر عليها المرتزقة في شمال سوريا.
ويواصل جيش االحتالل التركي ومرتزقته ارتكاب
المزيد من االنتهاكات وال يكترثون لدعوات وقف
عمليات المداهمة اليومية واعتقال المواطنين
وخطفهم بدافع الحصول على الفدية ومنع ذويهم من
معرفة مكان احتجازهم أو أسبابه ورفض عرضهم
على المحاكمة ومنعهم من توكيل محامي.
وشهدت منطقة عفرين في شهر تشرين األول
 2020اعتقال ( )127شخص ،بينهم سبع نساء
وطفل ،من الذين تمكن مركز توثيق االنتهاكات
في شمال سوريا من توثيق أسمائهم ،فيما يتجاوز
العدد الفعلي أكثر من ذلك السيما ّ
أن هنالك أسما َء
تحفظت عائالتهم على ذكرها ،إضافة إلى حاالت

اعتقال لم يتمكن المركز من الوصول إليها ،كما وتم
متابعة وتوثيق مقتل مدنيين تحت التعذيب ،وحاالت
انتهاك متعددة ،كما وتم توثيق تعرض أكثر من 15
سجلت حالتا وفاة تحت التعذيب.
معتقالً للتعذيب ،و ُ
ّ
منظمة
وبات السائد في هذه المنطقة عمليات نهب
يومية ،وعمليات االستيالء على منازل وممتلكات
األهالي ومواسم الزيتون ،وقطع األشجار وغيرها،
إضافة لالعتقاالت التعسفية اليومية ،وخطف األهالي
كرهائن مقابل فدية مالية ،والتضييق على السكان.
إطالق فوضى العسكر وعشرات المرتزقة ،هي
سياسة تركية متع ّمدة؛ لكنّها تتم بأيدي الجماعات
السورية المسلحة تحت اسم «الجيش الوطني
السوري» التابع للحكومة السورية المؤقتة/
االئتالف ،وذلك بمشاركة جيش االحتالل التركي.
ومنذ سيطرة جيش االحتالل التركي على مدينة
عفرين وتوغله في شمال سوريا تم توثيق اعتقال
( )7027شخصاً ،حيث تعرض ( )1016شخصا ً

منهم للتعذيب ،قتل منهم  131وتم اإلفراج عن قرابة
 4090منهم ،فيما ال يزال مصير بقية المعتقلين
مجهوالً بينما بلغ عدد من تم اإلفراج عنهم بعد دفع
فدية  1080شخصاً .كما وقتل  2231شخصا ً نتيجة
العمليات القتالية أو التفجيرات واالغتياالت ومخلفات
المعارك من ألغام غير منفجرة.
كما وتقوم دولة االحتالل التركي ببيع زيت زيتون
عفرين إلى األسواق العالمية وترغب هذا العام ببيعه
إلى الواليات المتحدة األمريكية ،وفي هذا الصدد
أعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة أنطاكيا حكمت
سينتشين أن تعاونيات اإلقراض الزراعي تحاول بيع
 90ألف طن من زيت الزيتون الذي تم استيراده
مؤخرا من عفرين إلى الواليات المتحدة األمريكية.
ً
وتحدث رئيس غرفة التجارة والصناعة في أنطاكيا
حكمت سينكون في اجتماع للمائدة االقتصادية
لحزب الشعب الجمهوري في هاتاي وبحسب تقرير
لوكالة أنكا التركية لألنباء« :إن تعاونيات اإلقراض

الزراعي تحاول بيع  90ألف طن من زيت الزيتون
كان آخرها استيراده من عفرين إلى الواليات
المتحدة».
وقال تشينشين« :اآلن سمعت أن ممثلين عن
تعاونيات االئتمان الزراعي ذهبوا إلى نيويورك لبيع
زيت الزيتون».
وقال النائب السويسري عن حزب المحافظين برنارد
غول لشبكة فوكس نيوز« :إن بساتين الزيتون في
عفرين ،التي تخضع لالحتالل التركي ،تتعرض
للنهب من قبل القوات التركية والميليشيات التابعة
لها وتم بيع الزيتون المسروق إلى إسبانيا».
وفي الشهر الماضي ،رفع النائب عن حزب الشعوب
الديمقراطي توالي حاتيموغوالري ،وعضو البرلمان
عن حزب الشعب الجمهوري سوزان شاهين،
والنائب عن حزب الحركة القومية من هاتاي ،لوتو
كاشيك بير ،القضية إلى البرلمان التركي.

إعادة تأهيل الجسور الحيوية في الرقة بتكلفة  300ألف دوالر باصات النقل الداخلي في خدمة أهالي
الرقة /صالح العيسى  -يقوم مكتب الخدمات الفنية
بمجلس الرقة المدني بتأهيل الجسور المتضررة التي
تربط األرياف بالمدينة كخطوة نحو التخلص من
الدمار الذي خلفه داعش لدى سيطرته على المنطقة.
وضع مكتب الخدمات الفنية بمجلس الرقة المدني
نصب عينه تأهيل الجسور المتضررة التي تعتبر
الخط الواصل بين األرياف والمدينة حيث سيتم
تأهيل سبع جسور بشكل كامل؛ في شرقي الرقة
جسر الحوس وفي غربها جسر األنصار وجسر
العكيرشي جنوباً ،إضافة إلى ترميم جسور كانت
مدمرة بشكل كامل ورممت سابقا ً إسعافياً.
حيث وضعت مخططا ً ودراسة يجري تنفيذها بإعادة
بناء الجسور كما كانت باإلسمنت والحديد المسلح،
ومن تلك الجسور :جسر البليخ وهو عبارة عن أربع
منافذ يبلغ ارتفاعها  3أمتار وعرضها  4أمتار،
وهناك جسر الحتاش الذي يقع على مقربة من بلدة

حزيمة شمالي الرقة حيث يربط بين عشر قرى
واألراضي الزراعية حولها وهو من أهم الجسور
الزراعية.
وهناك أيضا ً جسر قناة الري في قرية األسدية الذي
يربط بين الريف الشمالي ومدينة الرقة ويخدم ما
يزيد عن  80ألف نسمة ،وفي الريف الغربي جسر
وادي الفيض الرابط بينه وبين المدينة.
وعن تكلفة تلك المشاريع قال اإلداري في مكتب
الخدمات الفنية بمجلس الرقة المدني أحمد حجو:
«بجهود المجلس ودعمه لمكتبنا أطلقنا هذا العام 7
مشاريع لبناء الجسور المدمرة وبكلفة بلغت 300
ألف دوالر أمريكي ،كما أن العمل يجري بوتيرة
عالية وسيتم إعادة الجسور التي تربط المدينة
باألرياف إلى الخدمة قبل انتهاء العام الحالي
.»2020

كركي لكي ومجاني لبعض الحاالت
أحمد حجو
وتجدر اإلشارة إلى َّ
أن هذه الجسور دمرت من قبل
مرتزقة داعش قبل خروجهم من الرقة ليتم إعادة
تأهيلها بشكل إسعافي «جسور حربية» لكن اليوم
وبدعم من مجلس الرقة المدني تُفَعَّل مثل هذه
المشاريع الحيوية

نيلوفر كوج :يمكن تحقيق الوحدة الوطنية دون الحزب
الديمقراطي الكردستاني إن أصر على موقفه

مركز األخبار ـ قالت نيلوفر كوج بأن تركيا ومن
خالل حزب الديمقراطي الكردستاني تهدف إلى
إفشال مساعي الوحدة الوطنية مشددة على أن الوحدة
الوطنية قضية مصيرية يجب تحقيقها حتى وإن
انحاز طرف إلفشالها .المتحدثة باسم لجنة العالقات
الخارجية في المؤتمر الوطني الكردستاني نيلوفر
كوج تحدثت لوكالة أنباء هاوار عن مساعي افتعال
االقتتال الكردي الكردي وضرورة تحقيق الوحدة
الوطنية مشيرة إلى أن أردوغان يبذل مساعي حثيثة
من أجل القضاء على مكتسبات الشعب الكردي
وشعوب شمال وشرق سوريا ،سواء بجيشه أو
بمساعدة قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني،
ويسعى في الوقت نفسه إلى القضاء على اإلدارة

القائمة في جنوب كردستان.
وأكدت أن تركيا تجد موتها المحتم من خالل اتحاد
الكرد ،لذا تسعى وبشتى الوسائل إلى تعميق االنقسام
بين الكرد خاصة بعد التقدم الحاصل في المبادرة
حول التقارب الكردي الكردي.
وتجد نيلوفر بأن الفرصة متاحة لتشكيل قوة خاصة
بالكرد« ،لذا يجب علينا االتحاد بدل االنقسام ألنه
اذا اشتعلت الحرب فإنها لن تكون حرب األشقاء،
ألن طرفا ً قد انحاز إلى المحتلين .يجب أن يكون
هناك موقف كردي شامل ،وإذا لم يستجب الحزب
الديمقراطي لمساعي الوحدة الوطنية ،يجب أن
نقول له بأننا يمكن أن نحقق ذلك بدون الحزب
الديمقراطي».

أوروبا تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على تركيا
مركز األخبار ـ تلقت تركيا تهديدًا من دولة أوروبية
أخرى بفرض عقوبات اقتصادية عليها بسبب
التنقيب عن النفط شرق المتوسط.
أفاد وزير الخارجية األلماني ،هيكو ماس ،أن االتحاد
األوروبي سيبحث فرض عقوبات على تركيا خالل
اجتماعه المقبل في كانون األول في حال مواصلتها
األعمال االستفزازية في شرق البحر المتوسط.
وأكد ماس أن خيار العقوبات على أنقرة مطروح
في التوترات القائمة بين تركيا واليونان شرق البحر
المتوسط مفيدا ً أنه من المنتظر بحث هذا الخيار
خالل اجتماع االتحاد األوروبي القادم.

العدد 940

يأتي ذلك بعد أن هدد وزير الدولة الفرنسي للشؤون
األوروبية ،كليمنت بون ،بإمكانية فرض عقوبات
على تركيا في بعض القطاعات االقتصادية ،مشيرا ً
أن جميع الخيارات مطروحة.
وكانت فرنسا قد طالبت االتحاد األوروبي بإقصاء
تركيا من اتفاقية االتحاد الجمركي لتل ّمح بعد ذلك إلى
إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على تركيا.
وأضاف بون أن باريس رأت أن إقصاء تركيا من
اتفاقية االتحاد الجمركي لن يلعب دورا ً مؤثرا ً وأن
فرنسا ال تقف بمفردها في وجه تركيا ،قائالً« :اليوم
لم تعد أي دولة أوروبية مخدوعة في أردوغان

ونظامه ،فخالل القمة األوروبية األخيرة قررنا منح
تركيا فرصة أخيرة غير أن السلطات التركية جددت
اختيارها لطريق االستفزاز والهجوم الممنهج .ال
يزال أمامنا الوقت إلصدار قرارات ملموسة ،فجميع
شركائنا لديهم حق التصويت».
وتتسبب أنشطة التنقيب التركية عن الغاز الطبيعي
في شرق البحر األبيض المتوسط في نزاع على
الجرف القاري بين تركيا واليونان .وتقول أثينا إن
أنشطة تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق
البحر المتوسط غير قانونية واعتداء على جرفها
القاري ،وطالبت بعقوبات رادعة لتركيا.

كركي لكي /ليكرين خاني ـ يعتبر توفر باصات النقل
الداخلي في كركي لكي خطوة هامة لتخفيف أعباء
مصاريف المواصالت على األهالي وال سيما في
الظروف المعيشية الصعبة نتيجة تدهور الوضع
االقتصادي
وضعت بلدية الشعب بكركي لكي باصات النقل
الداخلي في خدمة أهالي المنطقة والتي تعتبر خطوة
دعم لألهالي خاصة من الناحية االقتصادية في ظل
الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها األهالي،
فهناك استثناءات لراكبي الباص ،فالمسنون وذوو
االحتياجات الخاصة – مثالً  -سوف يقلهم الباص
بالمجان .وقالت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب
بناحية كركي لكي بدرية حسن عن الهدف من
القيام بهذه الخطوة بأن هذه الباصات ستوفر بعض
المصاريف على الطالب والمسنين وذوي الدخل
المحدود خاصة بعد ارتفاع أسعار المواصالت،
ناهيك عن توفير الوقت لدى انتظار التكاسي في
مواقف وسائل النقل الخاصة .ولفتت إلى أنه وبعد
عدة محاوالت من قبل مكتب النقل في بلدية كركي
لكي للحد من االستغالل والتحكم بأسعار المواصالت
ضمن المنطقة إال أن المحاوالت فشلت ،لهذا توجهوا
إلى حل بديل لمساعدة األهالي وهو توفير باصات
الشعب.

مذكرة إخطار

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

مذكرة إخطار

مذكرة دعوى

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم أساس  1730لعام 2020م

رقم أساس الدعوى 1219

تبليغ رقم  /79/لعام 2020

في الدعوى رقم األساس  /4056/لعام  2020م

في الدعوى رقم األساس  /4271/لعام  2020م

المتكونة بين الجهة المدعية :أحمد السليمان بن داوود

اسم المطلوب تبليغه ونسبته :أحمد الجاسم عبدهللا

على السيد :أحمد األحمد بن محمد

عنوانه بالتفصيل :إعالن عبر الجريدة

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة
 /10/صباح الثالثاء 2020/11/24

على السيد :إبراهيم عبدالرزاق الشالش الحضور إلى ديوان العدالة
االجتماعية بالرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم الثالثاء
الواقع في  2020/11/24م لننظر في الدعوى المقامة من السيدة :رهف
األحمد الخلف بطلب :تفريق وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري
بحقك اإلجراءات القانونية

على السيد :إبراهيم أحمد بن مصطفى الحضور إلى ديوان العدالة
االجتماعية بالرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم األربعاء
الواقع في  2020/11/23م لننظر في الدعوى المقامة من السيدة :أميرة
أحمد بنت مصطفى بطلب :تثبيت زواج ونسب وإن لم تحضر في الموعد
المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

مذكرة دعوى

رقم أساس الدعوى 1076

تبليغ رقم  /1106/لعام 2020

والجهة المدعى عليها :محمود شوا بن عبد القادر
بدعوى :تثبيت بيع سيارة تاريخ الجلسة 2020/11/26م
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة
مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس  /4033/لعام  2020م
على السيدة :أميرة بنت محمد شوكت جابر الملحم الحضور إلى
ديوان العدالة االجتماعية بالرقة ،وذلك في تمام الساعة /10/
صباحا ً من يوم االثنين الواقع في  2020/11/30م لننظر في
الدعوى المقامة من السيد :عطا حجيلة بن أحمد بطلب :استرداد
حيازة ومنع تعرض وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري
بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
مذكرة إخطار
تبليغ رقم  /191/لعام 2020
على السيد :حسن محمد قراجه
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام
الساعة  /10/صباح الثالثاء 2020/11/24

ولفت البيان إلى جهود اإلدارة الذاتية في هذا المجال
بأنها عملت على تحييد األطفال ودمجهم في ما يك ّمل
شخصياتهم لتكون وفق الشروط الواجب توفرها
ألي طفل سوي ،حيث باشرت بتأسيس مكتب حماية
الطفل في النزاعات المسلحة في اإلدارة الذاتية
بالتعاون مع األمم المتحدة ،وتطبيق خطة العمل
الموقعة بين قوات سوريا الديمقراطية واألمم المتحدة
والمصدقة من اإلدارة الذاتية لمعالجة قضايا تجنيد
األطفال في القوات المسلحة وتسريحهم ثم تأهيلهم
وإعادة دمجهم في المجتمع ،وملف عمالة األطفال
والرعاية الصحية ومعالجة تسربهم من المدارس
بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في اإلدارة الذاتية
لشمال وشرق سوريا.
اختتم البيان بالتأكيد على قيام المكتب بواجبه تجاه
الطفولة في كافة مناطق اإلدارة الذاتية للوصول إلى
حماية كاملة لألطفال ،وطفولة محمية من كل ظروف
الحرب ،وبأن اإلدارة الذاتية عبر هذا المكتب ستعمل
وفق العهود والمواثيق الدولية واألممية ذات الصلة
سعيًا إلى حماية األطفال ومستقبلهم.

على السيد :أحمد طراد المحمود الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة ،وذلك
في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم األربعاء الواقع في  2020/12/2م لننظر في
الدعوى المقامة من السيدة :عيدة أحمد المشهود بطلب :تثبيت زواج وإن لم تحضر في
الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس  /4292/لعام  2020م
على السيد :حسن محمد الحسن الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
بالرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم األحد الواقع في
 2020/11/29م لننظر في الدعوى المقامة من السيد :ذابل حسين
الموسى بطلب :تثبيت زواج وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري
بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس  /3543/لعام  2020م

بطلب :خالف على سيارة

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
مذكرة إخطار

مذكرة دعوى

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة
 /10/صباح الثالثاء 2020/11/24
للنظر بالدعوى أساس  / 734 /المقامة عليك من السيدة :مايا فداوي بنت
محمد

للنظر بالدعوى أساس  / 1226 /المقامة عليك من السيد :ياسر الدرويش
بن رمضان

بطلب :تثبيت زواج وإلحاق نسب

بطلب :تثبيت بيع سيارة

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

رقم أساس الدعوى 884

عنوانه بالتفصيل :إعالن عبر الجريدة

مذكرة دعوى

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس  1992لعام 2020م
المتكونة بين الجهة المدعية :زهية العبدهللا بنت عبد هللا
والجهة المدعى عليها :حسان الموح بن محمد معروف راجي
علي بن محمد
بدعوى :تفريق لعلة الشقاق تاريخ الجلسة 2020/11/23م
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة
مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس  /4033/لعام  2020م
على السيد :عبد الرحمن بن محمد شوكت جابر الملحم الحضور
إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/
صباحا ً من يوم االثنين الواقع في  2020/11/30م لننظر في
الدعوى المقامة من السيد :عطا حجيلة بن أحمد بطلب :استرداد
حيازة ومنع تعرض ،وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري
بحقك اإلجراءات القانونية

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام
الساعة  /10/صباح األربعاء 2020/11/25
للنظر بالدعوى أساس  / 948 /المقامة عليك من السيد :محمد
المصطفى الشحادة بن حمود
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات
القانونية
مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس  /4272/لعام  2020م
على السيد :عصمان محمد األحمد الحضور إلى ديوان العدالة
االجتماعية بالرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم
األحد الواقع في  2020/11/29م لننظر في الدعوى المقامة من
السيدة :هوية العلي بنت حسين بطلب :تثبيت زواج ونسب ،وإن
لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة
 /10/صباح الثالثاء 2020/11/24
للنظر بالدعوى أساس  /1678 /المقامة عليك من السيدة :فهيمة محمد
بنت علي
بطلب :مبلغ مالي
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
مذكرة دعوى

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
تبليغ رقم  /1225/لعام 2020
على السيد :عبد القادر محمد الحنان  +مصطفى محمد الحنان  +أحمد
محمد الحنان  +خليل محمد الحنان  +علي محمد الحنان  +شلوت محمد
الحنان
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة
 /10/صباح الثالثاء 2020/11/24
للنظر بالدعوى أساس  /1535 /المقامة عليك من السيدة :رائدة األوسو
بنت إبراهيم
بطلب :حصة إرث
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

في الدعوى رقم األساس  /4304/لعام  2020م
على السيد :عساف موسى السهو الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة ،وذلك
في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم األربعاء الواقع في  2020/12/2م لننظر في
الدعوى المقامة من السيدة :نشوى العلي بطلب :تثبيت زواج وطالق ،وإن لم تحضر
في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

بطلب :تفريق
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

بدعوى  :تثبيت بيع شقة سكنية تاريخ الجلسة 2020/11/24م
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى

مذكرة دعوى
على السيد :محمد خليف بن جميل
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام
الساعة  /10/صباح األربعاء 2020/11/25
للنظر بالدعوى أساس  / 1319 /المقامة عليك من السيد :محيميد
الموسى بن خلف
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات
القانونية
مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس  /3749/لعام  2020م
على السيد :مصطفى حسين البكري الحضور إلى ديوان العدالة
االجتماعية بالرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم
الثالثاء الواقع في  2020/11/24م لننظر في الدعوى المقامة
من السيدة :حنان عبد الظاهر بطلب :تفريق وإن لم تحضر في
الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

العدد 940

على السيد :محمد الوردي بن عثمان
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة  /10/صباح
الثالثاء 2020/11/24
للنظر بالدعوى أساس  / 927 /المقامة عليك من السيدة :نور الهدى الظاهر بنت خالد
بطلب :تفريق
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة
 /10/صباح األربعاء 2020/11/25

في الدعوى رقم األساس  /4033/لعام  2020م

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

للنظر بالدعوى أساس  /1184 /المقامة عليك من السيد :أحمد محمد عقاب

سند تبليغ حكم
طالب التبليغ :عزيز علي أحمد بن محمد
المطلوب تبليغه :حمزة خطيب بن محمد كامل
الدعوى رقم أساس  / 593 /والمحسومة بالقرار القضائي من حيث
النتيجة بما يلي
بطلب :تثبيت شراء سيارة هونداي
ولك حق االستئناف خالل  /15/يوم من اليوم التالي بعد تبليغك الحكم وإن
لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

على السيد :علي عيسى صليبي الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
بالرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم األربعاء الواقع في
 2020/12/2م لننظر في الدعوى المقامة من السيدة :أنوار النجم بنت
خلف بطلب :تفريق ونسب وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري
بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
مذكرة دعوى
تبليغ رقم  /923/لعام 2020
على السيد :محمد الزوين بن علي
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة  /10/صباح
الثالثاء 2020/11/24
للنظر بالدعوى أساس  / 638 /المقامة عليك من السيدة :آية الزوين بنت عبد القادر
بطلب :طالق
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
تبليغ رقم  /864/لعام 2020

مذكرة دعوى

على السيد :محمود مصطفى أحمد

تبليغ رقم  /194/لعام 2020

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة
 /10/صباح األربعاء 2020/11/25

على السيد :مصطفى العلي بن حمادي
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة  /10/صباح
الثالثاء 2020/11/24
للنظر بالدعوى أساس  / 1470 /المقامة عليك من السيدة :ريم اإلبراهيم بنت إبراهيم
بطلب :تفريق
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
مذكرة دعوى

على السيد :عبد الصمد بن محمد شوكت جابر الملحم الحضور إلى ديوان العدالة
االجتماعية بالرقة وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم االثنين الواقع في
 2020/11/30م لننظر في الدعوى المقامة من السيد :عطا حجيلة بن أحمد بطلب:
استرداد حيازة ومنع تعرض وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك
اإلجراءات القانونية

على السيد :عبد الغفور بن محمد شوكت جابر الملحم الحضور إلى ديوان
العدالة االجتماعية بالرقة وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم
االثنين الواقع في  2020/11/30م لننظر في الدعوى المقامة من السيد:
عطا حجيلة بن احمد بطلب :استرداد حيازة ومنع تعرض وإن لم تحضر
في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

على السيد :كامل األحمد بنت زلخة أحمد

مذكرة إخطار

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس  /4033/لعام  2020م

تبليغ رقم  /1030/لعام 2020

على السيد :عيسى علي الذكر الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
بالرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم الخميس الواقع في
 2020/11/26م لننظر في الدعوى المقامة من السيدة :بسمة جمعة العكر
بطلب :تثبيت زواج ونسب وتفريق وإن لم تحضر في الموعد المحدد
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

تبليغ رقم  /75/لعام 2020

للنظر بالدعوى أساس  /1202/المقامة عليك من السيد :ياسر الدرويش بن رمضان

على السيد :عبد العليم العبد بن عزيز

تبليغ رقم  /1105/لعام 2020

بطلب :تثبيت بيع سيارة

على السيد :شواخ محمد أحمد الغانم
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة  /10/صباح
األربعاء 2020/11/25

مذكرة دعوى

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

للنظر بالدعوى أساس  / 888 /المقامة عليك من السيد :مؤيد نوري
الجاسم المحمد
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى

على السيد :عبد الكريم بن محمد شوكت جابر الملحم الحضور إلى ديوان العدالة
االجتماعية بالرقة وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم االثنين الواقع في
 2020/11/30م لننظر في الدعوى المقامة من السيد :عطا حجيلة بن أحمد بطلب:
استرداد حيازة ومنع تعرض وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك
اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس  /4033/لعام  2020م

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى1105

على السيد :عبد اللطيف بن محمد شوكت جابر الملحم الحضور إلى ديوان
العدالة االجتماعية بالرقة وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم
االثنين الواقع في  2020/11/30م لننظر في الدعوى المقامة من السيد:
عطا حجيلة بن احمد بطلب :استرداد حيازة ومنع تعرض ،وإن لم تحضر
في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من يوم الثالثاء
الواقع في 2020/11/24م

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

للنظر في الدعوى المقامة من قبل :نايف العبدهللا بن محمد

اسم المطلوب تبليغه ونسبته :عالوي الجاسم بن عكلة
عنوانه بالتفصيل :إعالن عبر الجريدة

بطلب :تثبيت بيع السيارة

مذكرة دعوى

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

تبليغ رقم  /1107/لعام 2020
على السيد :علي الهال بن بندر

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة
 /10/صباح األربعاء 2020/11/25

رقم أساس الدعوى99

للنظر بالدعوى أساس  /1331/المقامة عليك من السيد :أحمد الحاج
شمالي بن فائق
بطلب :تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانوني

تبليغ رقم  /1201/لعام 2020

في الدعوى رقم األساس  /4033/لعام  2020م

مذكرة دعوى

للنظر بالدعوى أساس  /1325 /المقامة عليك من السيد :زكي داده بن
محمد علي

مذكرة إخطار

مذكرة إخطار

تبليغ رقم  /70/لعام 2020

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة
 /10/صباح األربعاء 2020/11/25

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

في الدعوى رقم األساس  /4264/لعام  2020م

تبليغ رقم  /1103/لعام 2020

مذكرة دعوى

للنظر بالدعوى أساس  / 1285 /المقامة عليك من السيدة :سحر اإلبراهيم بنت أحمد

مذكرة دعوى

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

والجهة المدعى عليها :سحر مناع بنت علي

مذكرة دعوى

على السيدة :كفاء بنت محمد شوكت جابر الملحم الحضور إلى
ديوان العدالة االجتماعية بالرقة ،وذلك في تمام الساعة /10/
صباحا ً من يوم االثنين الواقع في  2020/11/30م لننظر في
الدعوى المقامة من السيد :عطا حجيلة بن أحمد بطلب :استرداد
حيازة ومنع تعرض ،وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري
بحقك اإلجراءات القانونية

عنوانه بالتفصيل :إعالن عبر الجريدة

المتكونة بين الجهة المدعية :صبحي المحمد بن محمد

مذكرة إخطار

مذكرة دعوى

اسم المطلوب تبليغه ونسبته :خليل محمد بن خلف

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة  /10/صباح
الثالثاء 2020/11/24

مذكرة إخطار

على السيدة :عليا حسين المرة

رقم أساس الدعوى 1041

في الدعوى رقم أساس  1541لعام 2020م

في الدعوى رقم أساس  1088لعام 2020م

في الدعوى رقم األساس  /4033/لعام  2020م

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

تبليغ رقم  /1063/لعام 2020

بطلب :تثبيت وفاة

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

على السيد :طارق العبد بن بالل

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

والجهة المدعى عليها :عكلة المنسي

في الدعوى رقم األساس  /3878/لعام  2020/م

بطلب :تثبيت بيع سيارة

في الدعوى رقم األساس  /4071/لعام  2020/م

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة  /10/صباح
الثالثاء 2020/11/24

مذكرة دعوى

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

تبليغ رقم  /153/لعام 2020
مذكرة دعوى

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

على السيد :خليل المحمد الغبن الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة ،وذلك في
تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم الثالثاء الواقع في  2020/12/1م لننظر في الدعوى
المقامة من السيدة :دالل حسين الحسين بطلب :تثبيت زواج وإن لم تحضر في الموعد
المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

بطلب :خالف على سيارة
مذكرة دعوى

تدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من يوم
األربعاء الواقع في 2020/11/25م

بطلب :تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

بطلب :تثبيت بيع سيارة

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

بدعوى :بيع تاريخ الجلسة 2020/11/25م من يوم األربعاء

للنظر بالدعوى أساس  /980/المقامة عليك من السيد :جهاد شيخ داده
بن أحمد

للنظر في الدعوى المقامة من قبل :عدنان عبد الكريم

تبليغ رقم  /1101/لعام 2020
على السيد :خميس الحسن بن حميدي

عنوانه بالتفصيل :الجريدة الرسمية

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة
 /10/صباح األربعاء 2020/11/25

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

بطلب :تسجيل مركبة

للنظر بالدعوى أساس  / 1338 /المقامة عليك من السيد :محمد علوش بن خلف

على السيد :عامر طالل الحويث الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
بالرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم األربعاء الواقع في
 2020/12/2م لننظر في الدعوى المقامة من السيد :عبد األحمد الجندلي
بن عبد هللا بطلب :نزع يد

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

على السيد :حميدي عبدهللا األحمد

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من
يوم االثنين الواقع في 2020/11/30م

مذكرة دعوى

بطلب :تفريق

للنظر في الدعوى المقامة من قبل :مدرس الحسن بن فياض

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة  /10/صباح
األربعاء 2020/11/25

للنظر بالدعوى أساس  / 1662 /المقامة عليك من السيدة :خديجة مصطفى السالمة

المتكونة بين الجهة المدعية :عمر الغرب

مذكرة دعوى
تبليغ رقم  /937/لعام 2020

على السيدة :زهرة الخلف المردود الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
بالرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم االثنين الواقع في
 2020/11/30م لننظر في الدعوى المقامة من السيد :محمد أحمد العبيد
بطلب :تفريق ونفقة ،وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك
اإلجراءات القانونية

في الدعوى رقم األساس  /3694/لعام  2020م

الدعوى المقامة من السيدة :أمينة العكلة بنت أحمد

اسم المطلوب تبليغه ونسبته :حسين محمد الحسين بن عدنان

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من
يوم األحد الواقع في 2020/11/29م

في الدعوى رقم األساس  /1483/لعام  2020م

على السيد :براء جمال الدين عرب الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة،
وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم الخميس الواقع في  2020/11/26م
لننظر في

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة
 /10/صباح األربعاء 2020/11/25

تبليغ رقم  /93/لعام 2020

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

في الدعوى رقم األساس  /3318/لعام  2020م

على السيد :حسن الحسن بن خالد

على السيد :خلف العثمان الجاسم

على السيد :خلود عبد الرحمن الحمد الحضور إلى ديوان العدالة
االجتماعية بالرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم
األربعاء الواقع في  2020/11/25م لننظر في الدعوى المقامة
من السيدة :خديجة عبد الرحمن الحمد بطلب :حصة إرث وإن لم
تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار

تبليغ رقم  /1043/لعام 2020

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات
القانونية

بطلب :تسجيل سيارة

للنظر في الدعوى المقامة من قبل :أحمد حاج حسن

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

على السيد :ثلجة الخلف بنت أحمد

رقم أساس الدعوى 10220

للنظر في الدعوى المقامة من قبل :حسين محمد أحمد

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من
يوم األربعاء الواقع في 2020/11/25م

للنظر بالدعوى أساس  / 1311 /المقامة عليك من السيد :إبراهيم حمو بن أحمد

تبليغ رقم  /84/لعام 2020

اسم المطلوب تبليغه ونسبته :خلف حمودة الكريم بن عبدالكريم

مذكرة إخطار

عنوانه بالتفصيل :الجريدة الرسمية

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة  /10/صباح
األربعاء 2020/11/25

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس  /3607/لعام  2020م

اسم المطلوب تبليغه ونسبته :أحمد حمزة بن عيسى

على السيد :أحمد الشحادة بن عيسى

على السيد :أحمد خليفة بن سليمان الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
بالرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم األربعاء الواقع في
 2020/12/2م لننظر في الدعوى المقامة من السيدة :طيبة الصبر بنت
إسماعيل بطلب :تثبيت طالق وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري
بحقك اإلجراءات القانونية

بطلب :طالق

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

محررة الصفحة  -بيريفان خليل

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس  /4374/لعام  2020م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

على السيد :عبد الكافي إبراهيم األحمد العلي

الوصول إلى طفولة محمية من ظروف الحرب

بطلب :تسجيل سيارة
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

بطلب :تثبيت زواج

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

تبليغ رقم  /901/لعام 2020

وأوضحت بدرية آلية عمل باصات الشعب وساعات
توفرها ضمن كركي لكي قائلةً« :استطعنا تأمين
باصين لتغطية المدينة (ذهاب وإياب) وتعمل هذه
الباصات  12ساعة في اليوم الواحد ،والطريق الذي
سيغطيه الباصان هو الشارع العام من بداية كركي
لكي إلى آخر نقطة فيها».
واختتمت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب بكركي
لكي بدرية حسن قائلة« :نسعى لتأمين باصات
إضافية للنقل ضمن الشوارع الفرعية للمدينة .فهدفنا
خدمة األهالي دوما ً وحل مشاكلهم حسب توفر
اإلمكانيات».

للنظر في الدعوى المقامة من قِبل :أحمد علي حسين

للنظر بالدعوى أساس  / 1297 /المقامة عليك من السيدة :نظلية الشيخو
بنت محمد

للنظر بالدعوى أساس  /1493/المقامة عليك من السيدة :وصال
العلي بنت هالل

مذكرة إخطار

بدرية حسن

تدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من
يوم الثالثاء الواقع في 2020/11/24م

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مكتب حماية الطفل يؤكد على ضرورة
مركز األخبار ـ بيوم الطفل العالمي شدد مكتب حماية
الطفل في النزاعات المسلحة على القيام بواجبه
للوصول إلى طفولة محمية من كل ظروف الحرب
وفق العهود والمواثيق الدولية واألممية ذات الصلة.
أصدر مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة في
شمال وشرق سوريا بيانا ً بيوم الطفل العالمي معبرا ً
عن دوره في حماية الطفولة ومستقبلها.
وجاء في نص البيان« :لقد أدت األزمة المستمرة في
سوريا إلى نتائج كارثية على كافة الصعد والمجاالت
وال يزال الشعب السوري يعاني من هذه النتائج
وسط غياب الجهود الحقيقية للحل.
تضرر األطفال من مفرزات هذه األزمة ،فباإلضافة
إلى حرمانهم من التعليم والعيش وفق الحقوق
الممنوحة لهم ،ذهب اآلالف منهم ضحايا الحرب
والصراع الدائر وأُصيب منهم اآلالف ،ناهيك عن
حرمانهم من الرعاية األسرية ودخولهم إلى سوق
العمل».
وأشار البيان إلى أن النتائج تضعهم أمام تحديات
كبيرة تفرض عليهم العمل من أجل توفير الحياة
الالئقة باألطفال كي يعيشوا بحريتهم.
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وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس  /4307/لعام  2020م
على السيد :عيسى الجاسم الحمادي الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
بالرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم األربعاء الواقع في
 2020/12/2م لننظر في الدعوى المقامة من السيدة :راجحة العلي
الحمود بطلب :طالق وأغراض جهازية ،وإن لم تحضر في الموعد المحدد
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس  /4251/لعام  2020م
على السيد :محمد الجعيفص بن حسين الحضور إلى ديوان العدالة
االجتماعية بالرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم االثنين
الواقع في  2020/11/30م لننظر في الدعوى المقامة من السيد :حسن
األحمد بن إبراهيم بطلب :مطالبة بمبلغ مالي _تعويض وإن لم تحضر
في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس  /3806/لعام  2020م
على السيد :محمد ظاهر الحمود بن مجدل الحضور إلى ديوان العدالة
االجتماعية بالرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم االثنين
الواقع في  2020/11/30م لننظر في الدعوى المقامة من السيد :محمد
علي شعبان بطلب :منع تعرض وإن لم تحضر في الموعد المحدد
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
مذكرة إخطار

اسم المطلوب تبليغه ونسبته :عيدان علي نبو  +محمود علي نبو  +عبدو
علي نبو
عنوانه بالتفصيل :إعالن عبر الجريدة
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من
يوم األربعاء الواقع في 2020/11/25م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل :مصطفى علي نبو ورفقاه
بطلب :توزيع التركة
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس  /4030/لعام  2020م
على السيد :مازن المصري بن محمد الحضور إلى ديوان العدالة
االجتماعية بالرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم االثنين
الواقع في  2020/11/30م لننظر في الدعوى المقامة من السيد :محمد
حميد النجم بطلب :تثبيت عقد بيع ،وإن لم تحضر في الموعد المحدد
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار
تبليغ رقم  /180/لعام 2020
على السيد :محمد زكريا فتال
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة
 /10/صباح الثالثاء 2020/11/24
للنظر بالدعوى أساس  / 1560 /المقامة عليك من السيدة :راما فتال
بنت أحمد
بطلب :تثبيت زواج
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 920
اسم المطلوب تبليغه ونسبته :مصطفى كور علي بن حسن

تبليغ رقم  /990/لعام 2020

في الدعوى رقم أساس  2087لعام 2020م

في الدعوى رقم األساس  /450/لعام  2020م

على السيد :يحيى محمد جمو بن محمد

المتكونة بين الجهة المدعية :وليد عبد الرزاق بن زكريا

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة  /10/صباح
األربعاء 2020/11/25

والجهة المدعى عليها :خالد مصطفى األحمد
بدعوى :تثبيت بيع تاريخ الجلسة 2020/11/26م من يوم
الخميس

على السيد :مصطفى موسى الكردي الحضور إلى ديوان العدالة
االجتماعية بالرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم الخميس
الواقع في  2020/11/26م لننظر في الدعوى المقامة من السيدة :نور
العبود الخلو بطلب :تفريق وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري
بحقك اإلجراءات القانونية

بطلب :فراغة سيارة

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

للنظر بالدعوى أساس  /1087 /المقامة عليك من السيد :خالد الشريف بن عمر
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

عنوانه بالتفصيل :الجريدة الرسمية
تدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من
يوم االثنين الواقع في 2020/12/7م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل :صالح مصطفى العمر

محررة الصفحة  -هايستان أحمد
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الشخصية ودورها في دعم األندية والفرق
المبادرات
ّ
الرياضية في روج آفا؟
ّ

روناهي /قامشلو ـ تظهر مبادرات شخصية من بعض رجال األعمال من أبناء روج آفا في الداخل أو الخارج ،وذلك بتقديم الدعم لألندية والفرق
الرياضية المختلفة ،وهي خطوة في الطريق الصحيح ،ولكن هل ستشجع آخرين على القيام بمثل هكذا خطوة؟ وإلى أي مدى قادرة لسد حاجة
األندية من اللوازم؟
تقرير /جوان محمد
بين الفينة واألخرى تظهر عبر صفحات األندية
والمراكز والفرق الرياضية بروج آفا بتقديم شخصيات
تجارية أطقم رياضية أو مبلغ مادي كدعم لهم ،وهي
خطوة في المسار الصحيح فاليوم الكثير من األندية
والفرق ال تمتلك راعي ،وال يقدم االتحاد الرياضي
بإقليم الجزيرة أي دعم مادي لألندية ،بحكم االتحاد
غير ملزم لتقديم الدعم ،وذلك بحسب قانون الترخيص.
وفي ظل ارتفاع األسعار لكل شيء ،والذي أثّر بشك ٍل
سلبي على أوضاع األندية من جهة شراء المستلزمات
الرياضية ،أو دفع رواتب الالعبين والذين مجبرون
للحصول على مستحقاتهم من أجل حياتهم اليومية،
وكل ذلك يقع على عاتق األندية في الوقت الحالي،
لذا وجود راعي أو شخصيات تقدم الدعم بات من
الضروري جداً.
أما بعض األندية التي تتلقى الدعم من هيئات في
اإلدارة الذاتية أو من منظمات أو تيارات وأحزاب
سياسية مختلفة ،فهذه األندية تمنح الرواتب لالعبيها
وهذا األمر فاقم من المشاكل لدى األندية األخرى التي
هي بدون رعاية ،لذلك الكثير من الالعبين يتركون
نواديهم ويتوجهون لهذه األندية التي تمتلك جهة راعية
وذلك بسبب المغريات من الرواتب ،وقد ال يُالم هؤالء
الالعبون وسط العيش في ظروف معيشية صعبة
بشك ٍل عام في الكثير من المناطق.
إن قيام رجال أعمال وشركات وأصحاب محالت
تجارية بتقديم الدعم المالي أو شراء مستلزمات
رياضية لألندية والفرق والمراكز الرياضية ،خطوة

جيدة وتمنح بعض االستمرارية والتحفيز لهم ،وتحفيز
آلخرين يمتلكون القدرة للقيام بنفس الخطوة ،بحيث
يتواجد في روج آفا تجار وأصحاب فعاليات اقتصادية
قادرين لتقديم الدعم المطلوب وال ضير مقابل ذلك أن
يتم الترويج لتلك الشركة ووضع اللوغو الخاص بها
على قميص النادي ،فاألندية مجبورة اليوم لفعل ذلك
وسط تردي أوضاع الكثير منها.

دعمنا سيستمر
وقدم خورشيد أحمد رشو المقيم في مدينة الحسكة
والذي يدير شركة تجارية مجموعة من األطقم
الرياضية لفرق مدرسة نمور التايكواندو الدولية،
وذلك لدعم الالعبات والالعبين قبل دخولهم المنافسات
المحلية والدولية ،في بادرة تعتبر تحفيزية للرياضين،
بحيث تظهر بين الفترة واألخرى مثل هذه المبادرات

دوري للفئات العمرية في منبج ُي ِ
بصر النور
تقرير /آزاد كردي
روناهي  /منبج  -أقام مكتب كرة القدم؛ التابع لالتحاد
الرياضي في مدينة منبج وريفها؛ بطولة الشهيد «جان
فدا» لكرة القدم للفئات العمرية تحت  12سنة بمشاركة
عشر فرق رياضية .وتعتبر الفئات العمرية من أهم
المراحل التي تعتمد عليها جميع الرياضات بما فيها
تكون القاعدة األساس لالنطالق نحو
كرة القدم؛ ألنها ّ
تكوين بقية الفئات العمرية األخرى .وبهذا الصدد،
التقت صحيفتنا «روناهي» برئيس مكتب كرة القدم
التابع لالتحاد الرياضي في مدينة منبج وريفها؛ عبدو
خبازة .وقال خبازة إن بطولة كرة القدم للفئات العمرية،
نظمها االتحاد الرياضي في مدينة منبج وريفها باسم
الشهيد «جان فدا» لرفع المستوى الفني لالعبين
فضالً على العمل لتأسيس بنية تحتية لفرق كرة القدم.
وقسّمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين؛ األولى/أ/
أما المجموعة الثانية /ب ./بينما أعمار الفئات العمرية
في البطولة من مواليد 2008م ،أي تحت سن  12سنة
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من أجل رفع مستوى الالعبين والعمل على تأسيس
بنية تحتية بالنسبة لكرة القدم ال سيما بالفئات العمرية
خاصة وأن مدة البطولة شهر ونصف.وأشار خبازة
أن الفرق المشاركة في البطولة هي؛ األكاديميات
ومن ثم الفرق الشعبية ،نذكر منها؛ أكاديمية مستقبل
وشريف والرحاب والجهاد والشبيبة ،وأكاديمية حلم
بفريقين وأكاديمية االتحاد بفريقين أيضاً .وستخوض
جميعا ً المباريات مع بعضها البعض بحيث يتأهل
الفريقان اللذان يحصالن على المركز األول من كل
مجموعة إلى النصف النهائي ثم تلعب الفرق األربعة
األخرى ،على النحو التالي؛ يلعب الثاني مع الثالث
من كل مجموعة ،ثم يصعد الفريقان على أثر المنافسة
إلى النصف النهائي ليلعبا مع الفريقين المتصدرين
السابقين؛ ضمن قرعة وتجري المباريات بين األربعة
ثم ينتقل فريقين إلى المباراة النهائية .واختتم رئيس
مكتب كرة القدم؛ التابع لالتحاد الرياضي في مدينة
منبج وريفها؛ عبدو خبازة حديثه بالقول« :نحاول من
خالل هذه البطولة إنشاء جيل قادر على رفد المجتمع
باإلنجازات الرياضية .وفي المرحلة القادمة ،سننتقل

الشخصية لدعم الرياضة في المنطقة.
وأشار الماستر عبد العزيز عابي عضو مجلس إدارة
مدرسة نمور التايكواندو الدولية لصحيفة روناهي
قائالً« :إن هذه المبادرة تدل على انتشار ثقافة دعم
الرياضيين الذين يعتبرون سفراء لمجتمعاتهم ،وهذا
الدعم ليس بغريب عن هذا الشخص الذي يقف بجانب
المدرسة منذ بدايتها وحتى اآلن ،وعبّر بهذه الخطوة
عن مدى التزامه األخالقي مع المدرسة».
بينما أوضح خورشيد أحمد رشو والذي يدير

شركة تجارية بأنه مستمر في دعم مدرسة النمور
والرياضيين ،وناشد التجار ورجال األعمال
بخصوص دعم الرياضيين ،وأكد بأن المجتمع يُقدّر
هؤالء المبدعين في الرياضة ،وبأنه سيسعى مع بعض
األصدقاء والفعاليات االقتصادية لتقديم الدعم الالزم
لمدرسة نمور التايكواندو في الحسكة.
من جانبه ذكر الرئيس المشترك لنادي قامشلو دليل
آلبار «رشو» قائالً« :إننا منذ ترخيص النادي في
العام  2016من االتحاد الرياضي نحاول تأمين راعي
للنادي ،ولكننا لم نفلح بذلك ،وتلقينا وعود من عدة
جهات ضمن اإلدارة الذاتية وخارجها ولكن لم يحالفنا
الحظ ،وفي النهاية ت ُ ِرك النادي وحيدا ً يصارع للبقاء
ولكنه يتجه نحو الحل حالياً».
ونوه آلبار أنه بالرغم من حصد العديد من األلقاب
وخاصةً على صعيد لعبة كرة القدم للسيدات ولكن
رغم ذلك لم يتلقَ الدعم الالزم لناديه من أي جهة
رسمية في اإلدارة الذاتية وال من الفعاليات االقتصادية
أو رجال األعمال والتجار.
إن المبادرات الشخصية في دعم األندية والفرق
الرياضيّة لها تأثير جيد على أوضاع النوادي
وخاصةً لو تكررت خالل فترات قصيرة ،ألن
هذه النوادي والفرق بدون الدعم لن تستطيع إكمال
مسيرتها ،فالبعض منها يعتمد على االشتراكات
الشهرية للمتدربات والمتدربين مثل ألعاب الكاراتيه
والتايكواندو ،ولكن في المحصلة مطلوب من الجميع
مساندة الرياضيين ألنهم شريحة هامة في المجتمع
ولها دورها في تنميته ونجاحه ،وإهمال الرياضيين
يعني خلق خلل في الحالة االجتماعية وخاصةً بين
األجيال الشابة.
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وليدة حسن« :الرئاسة المشتركة نظام إداري
فريد ..وضمانة نجاح التجربة الديمقراطية»

روناهي /قامشلو -شددت الرئيسة المشتركة لهيئة المالية بإقليم الجزيرة وليدة حسن على أن كل الهجمات التي
وانتهاء باالحتالل التركي والمطالب بإلغاء نظام الرئاسة المشتركة؛ لن تزيدها
ابتداء من مرتزقة داعش
طالت المرأة
ً
ً
إال إصرارا ً على المقاومة والنضال في سبيل تحقيق حريتها
حوار /ميديا غانم
في اآلونة األخيرة طالب المجلس الوطني الكردي
بإلغاء نظام الرئاسة المشتركة المطبق في مناطق
شمال وشرق سوريا منذ تأسيس اإلدارة الذاتية
الديمقراطية لضمان تحقيق المساواة بين المرأة
والرجل في كافة المجاالت ،والقى هذا الطلب استيا ًء
كبيرا ً من قبل أهالي شمال وشرق سوريا ،وبشكل
خاص من قبل النساء اللواتي يعتبرن هذا المطلب
نابعا ً من مبدأ وذهنية ذكورية ،ورفضنه بشكل قاطع.
وحول هذا الموضوع أجرينا حوارا ً مع الرئيسة
المشتركة لهيئة المالية بإقليم الجزيرة وليدة حسن:
 من أين بدأت الهجمات على المنطقة وعلى المرأةبشكل خاص؟
منذ عام  2011تشهد سوريا أحداثا ً ومتغيرات على
الصعيد السياسي والجيوسياسي إبان األزمة العاصفة
بها ،تؤثر نتائج هذه األحداث بشكل مباشر على
سوريا والمنطقة في المدى القريب والبعيد ،بفعل
تدخل القوى الدولية واإلقليمية التي ساهمت في تعميق
األزمة ودفعها باتجاه الالحل نتيجة تقاطع مصالحها،
األمر الذي دفع بعضها صوب ترسيخ اإلرهاب
وتغذية التطرف ،عبر تشكيل قوى وجماعات
مرتزقة متشددة وأصولية تحمل الطابع التدميري،
حيث نشطت هذه الجماعات بأيديولوجيات وأفكار
ومشارب مختلفة ،إال أن أهدافها تصب في خانة القتل
والتدمير وبث التطرف أينما حلت ،وكان من الواضح

أن تعاظم دور هذه الجماعات في التطرف نتيجة
ضعف الرؤية المستقبلية للمنطقة والغياب النسبي
للحركات والنظم الديمقراطية الفاعلة على الساحة
السياسية السورية ،وعجزها عن القيام بدورها عبر
وضع استراتيجية للخروج من المأزق ،ما سمح
لها بارتكاب أفظع المجازر بحق المدنيين األبرياء
من الشعب السوري بمختلف أطيافه من قتل على
الهوية واالستخدام المفرط وغير المشروع للسالح
واالعتقال والخطف واالختفاء القسري والتعذيب
وهجرة الماليين من السوريين ناهيك عن نزوح
وتهجير اآلالف ،خاصةً بعد احتالل تركيا لمساحات
واسعة من الجغرافيا السورية ،حيث شهدت المناطق
المحتلة إلى اليوم وبشكل لحظي سلسلة من االنتهاكات
الجسيمة بحق المدنيين.
وفي ظل األحداث الجارية على األرض السورية نأى
الكرد بأنفسهم عن هذه الصراعات ،وشكلوا نظاما ً
إلدارة المنطقة ،يالئم قيمها المجتمعية بمشاركة فعالة
وأرمن ومن
وآشور
وسريان
ب
من الشعوب من عر ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
أحزاب وشخصيات وطنية مستقلة ،فكانت اإلدارة
الذاتية نظام اإلدارة المجتمعية الحقيقية ،التي بدأت
بتنظيم المجتمع من الكومينات مرورا ً بالمجالس
وصوالً إلى اإلدارات القضائية والصحية والتعليمية
والخدمية فضالً عن تطوير ثقافة المنطقة الغنية ،وفي
ضوء الحقائق المعاشة أخذ نظام الحماية الذاتية بعدا ً
واسعا ً بانضمام المئات من الشابات والشباب إلى
التشكيالت العسكرية بهدف حماية المجتمع ،ناهيك
عن حرية الرأي وحرية المرأة التي يصعب على

الفيفا يدرس تخصيص إجازة
وضع لالعبات الكرة النسائية

األنظمة الرأسمالية تحقيقها.
 هل استطاعت المرأة إثبات نفسها في الصراعالدائر؟
وللحديث عن حرية المرأة بقيةٌ ،خاصةً في زمن
الصراعات والحروب ،التي تكون فاتورتها باهظة
على المرأة ،كما هو الحال في األزمة السورية التي
ألحقت ضررا ً بالغا ً بالمرأة ،ولكن في شمال وشرق
سوريا عززت حضورها وأكدت دورها في كافة
المجاالت ،وشاركت بكل عنفوانها وطاقاتها في
عمليتي البناء والتحرير من مرتزقة داعش وغيرهم
من المرتزقة ،ومن خالل مشاركتها المؤثرة في ثورة
روج آفا غيرت الذهنية المجتمعية وكسرت الصورة
النمطية للمرأة في المجتمع ،وتسلحت باإلرادة
والتنظيم ،وعملت على تطوير ذاتها وتحسين مهاراتها
وقدراتها في مختلف المجاالت ،وبرز دورها بشكل
الفت على المستوى العالمي في المجال العسكري
بريادة وحدات حماية المرأة ( )ypjالتي حققت
انتصارات عظيمة في مواجهة القوى الظالمية،
وارتقت لمرتبة الشهادة العشرات من القديسات مثل
(بارين ،آرين ،أفستا ،ريفان وهفرين) اللواتي سطرن
أعظم المالحم البطولية ضد كافة أشكال العنف
والهمجية والوحشية ،كما وظهر الحضور القوي
للمرأة من الناحية الدبلوماسية والسياسية جليا ً في
طرح قضايا شعوبها في المحافل الدولية.
 ما أهمية نظام الرئاسة المشتركة للمرأة بشكلخاص؟
إن الحديث عن اإلنجازات التي حققتها المرأة وفي
طليعتها المرأة الكردية يطول ،وإن نظام الرئاسة
المشتركة على مدى السنوات الماضية من عمر
اإلدارة الذاتية أثبت أن المرأة كفء وقادرة على إدارة
مختلف المؤسسات ،وأن وجودها ضمن اإلدارة ليس
شكليا ً أو مجرد شعار ينادى به لإلدالء بتحرر المرأة،
بل إن عمل المرأة الجاد والفعلي خالل هذه السنوات
من االنخراط بالعمل السياسي والعسكري واإلداري
وضمن منظمات المجتمع المدني رسخ نجاح نظام
الرئاسة المشتركة ،وعزز القيم والمبادئ العادلة في
قيادة المجتمع وتطوير مفاهيمه بآليات ديمقراطية.
 كرئيسة مشتركة ،كيف تجدين مطلب إلغاء هذاالنظام؟
لقد حظيت المبادرة التي أطلقها القائد العام لقوات
سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي لتوحيد الرؤى
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السياسية الكردية بترحيب شعبي وقبول من األحزاب
الكردية ،وتضمنت المبادرة إعادة بناء الثقة وإزالة
العوائق التي تحد من نجاحها أو تفريقها ،فكانت
المبادرة ناجحة في خطواتها األولى ،وقد أبدت
اإلدارة الذاتية دعمها لهذه المبادرة ،كونها تعد نواة
توحيد السوريين ،ومن الطبيعي أن يكون لكل طرف
سياسي وجهة نظر مختلفة حول إدارة المنطقة،
وكذلك حول آليات تنظيم المجتمع والدفاع عنه ،إال
أن الهدف األساسي بمجمل األحوال هو الحفاظ على
المكتسبات المتحققة بدماء اآلالف من الشهداء والقيم
التي ناضلوا واستشهدوا من أجلها.
بال شك فاالختالف في وجهات النظر أمر طبيعي
وفق الموضوع ودرجة اإليمان بتحقيقه ،وقد تحققت
خطوات ُمب ِ ّشرة في المرحلة األولى من اللقاءات
بين الطرفين ،إال أن التقليل من بعض اإلنجازات
المتحققة التي صارت واقعا ً معاشا ً أمر غير سليم،
كنظام الرئاسة المشتركة الذي يعتبر أحد مكتسبات
الثورة وال يمكن التنازل عنه أو اإلفراط به ،حيث ال
بد من اإلشارة إلى ريادة المرأة الكردية في ثورة روج
آفا ،هذه الريادة التي دفعت نحو النهوض بواقع المرأة
السورية ،خاصةً فيما خلفته الحروب والصراعات
الدائر في المنطقة من تضليل لحقيقة المرأة ودورها
في بناء المجتمعات ،وكذلك عودة الكرد لدورهم
الطليعي في (قمرة القيادة) للمنطقة بأكملها ،كما يؤكده
التاريخ القديم والحديث بأن الكرد لطالما كانوا في
دور القيادة بالمنطقة.

المجتمع
عضوات بمؤتمر ستار بعين عيسى يؤكدن أن نتائج العنف ضد المرأة ُتدمر ُ

روناهي /عين عيسى ـ عضوات مؤتمر ستار بعين
عيسى يؤكدن بأنهن حققن تقدما ً بارزا ً في الناحية من
جانب توعية المرأة والحد من العنف بحقها بشكل
كبير ،وبأنهن سيكملن على هذا الطريق.
ْ
للكثير من التعنيّف النفسي والجسدي
َعرضت المرأة
ت
ِ
التي حدت من دورها في ال ُمجتمع نتيجة العقليَّة
ْ
تقويض
انفكت ت َعم ُل على
الذكوريَّة ال ُمتسلطة التي ما
ِ
ثور ِة المرأة ال ُح ّرة ،بالتالي التأثيّر على ال ُمجتمع بشك ٍل
مباشر كونها هي ال ُمربيَّة واألم لألجيّال ال ُمتعاقبة،
ِ
وبعد انطال ِق ثورة روج آفا التي جعلت «حريَّة المرأة
ْ
من حريَّة ال ُمجتمع»
عادت لتأخذ دورها بشك ٍل طبيعي ٍ
لتكون العَمود الفقري في نُهوض ال ُمجتمع وتقدمه،
ْ
أجرت صحيفتنا لقاءات مع عضوات
وبهذا الصدد
وأثار العُنف ال ُممارس
بنتائج
للتعريف
ستار
بمؤتمر
ِ
ِ
من قبل الشخصيَّة الذكوريَّة ال ُمتسلطة على المرأة،
عام.
وتأثير ذلك على ال ُمجتمع بشك ٍل ٍ

عبدو خبازة

من فرق األشبال إلى الناشئين؛ اعتمادا ً على الفئات
العمرية التي تمتلك المواهب».
أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ،أنه سوف
يقدم لوائح جديدة من شأنها حماية حقوق العبات كرة
القدم ومنها وجود إجازة وضع إجبارية .وقدم الفيفا
مجموعة من المقترحات وينتظر التصديق عليها خالل
مجلس الفيفا الشهر المقبل.
ورغم حماية العديد من الالعبات في أوروبا عن
طريق قانون العمل في بالدهن ،قال الفيفا إنه يتطلع
إلى إنشاء «حد أدنى من المعايير العالمية الجديدة»
لالعبات كرة القدم حول العالم في ظل زيادة سريعة
لعدد األندية والمسابقات.
وتقترح اللوائح أن تنال الالعبة إجازة وضع لمدة
 14أسبوعا ً مع حصولها على ثلثي راتبها على األقل
مع ضمان «عدم معاناة أي العبة من أي ضرر إذا
أصبحت حبلى».
وتنص اللوائح الجديدة أيضا ً أنه عند عودة الالعبات
بعد إجازة الوضع يجب على األندية تقديم الدعم الطبي
والبدني لهن.

ُعنف ُمتوارث

بدايةً أشارت عضوة مؤتمر ستار بناحية عين عيسى
هيا العلي بأنه «ال زالت العقلية الذكورية في أغلب
مجتمعاتنا هي المسيطرة على الرغم من كل الجهود
التوعوية التي من شأنها الحد بقدر المستطاع من طبع
المجتمع بها» ،مبينةً بأن الجهل واألمية المنتشرة في
صفوف النساء هي من أهم العوامل المساعدة على
تفشي هذه العقلية.

محرر الصفحة  -جوان محمد
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وأردفت« :التربية والعادات والتقاليد التي تورثها
األم البنتها أو البنها هي ما تخلق قناعة تامة بالرضا
بهذا الواقع السلبي التي تُغبن فيها المرأة بشكل واضح
في حقوقها ،فمثالً بحسب العقلية الدارجة عند أغلب
العائالت هي ترك الولد ليكمل دراسته وتعليمه في
حين أن الفتاة تحد بعمر معين وسنة دراسية معينة،
مما يعني مستوى تعليميا ً ال يمكن تجاوزه بأي
طريقة».
مضيفةً بأن حجم العنف الذي تتلقاه الفتاة وتتربى
عليه منذ الصغر من خالل الزجر والضرب والتأنيب
الذي يندرج في إطار العنف النفسي ،إلى حد وصولها
إلى القناعة التامة بأن األمور هكذا تجري ،وأن هذه
األفعال والتصرفات الممارسة بحقها هي الممارسات
الصحيحة والتي ال يمكن تجاوزها بأي شكل من
األشكال.
وأكدت عضوة مؤتمر ستار بناحية عين عيسى هيا
العلي في نهاية حديثها« :هنالك الكثير من العمل
الملقى على عاتقنا حاليا ً من خالل مؤتمر ستار أو دار
المرأة في كل منطقة ،وهي العمل على تحقيق التقدم
في إطار توضيح هذه السلبيات ،وحققنا تقدما ً ملحوظا ً
من خالل جوالتنا وزياراتنا ضمن المناطق التابعة
لناحية عين عيسى ،وربما يبدو األمر صعبا ً في ظل
تمسك األهالي ببعض العادات البالية ،ولكن هنالك
تقبل لفكرة أن تأخذ المرأة لدورها في المجتمع من
جديد ،وتنبعث لتأخذ دورها الحقيقي ،بالتالي تحقيق

صالح المجتمع بأكمله».

«حققنا تقدماً»

بدورها ذكرت العضوة بمؤتمر ستار بعين عيسى
جيهان مسلم بأنه يصادف يوم  25من شهر تشرين
الثاني من كل عام اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد
المرأة ،وهذا اليوم يتجدد في كل سنة من كل عام،
وتابعت« :لذلك من الواجب أن تحقق المرأة في كل
عام تقدما ً في إطار أخذها لدورها في المجتمع ،وإال
لبقينا في ذات المربع الذي نعمل على انتشال المرأة
منه».
منوهةً بأن هنالك فهم خاطئ أو صورة مشوهة تعمل
بعض األجندات لتوصيلها لدور مؤتمر ستار أو
المنظمات النسائية األخرى التي تعمل على توعية
المرأة وتثقيف المجتمع لحق المرأة ،وقالت« :لذلك
فإن ما نود أن نوصله بأننا ال نحاول سلخ المرأة من

جيهان مسلم

هيا العلي

أصالتها أو طبيعتها بل على العكس ،فإن الحفاظ على
أصالتها وعاداتها وتقاليدها التي تعزز من مكانها
هو الهدف المنشود ،والحرية المنشودة ليست هي ما
يُتداول أحيانا ً بطريقة مغلوطة بأن تلبس لباسا ً معينا ً
أو أن تمارس عمالً ال يليق بمكانتها ،بقدر ما يجب
أن تأخذ دورا ً فعاالً وأن يكون لها المكانة الطبيعية».
مختتمةً بأنه يتوجب أن يأخذ المجتمع موضوع
مناهضة العنف ضد المرأة بجدية أكبر لتسهيل عملية
بناء مجتمعاتنا من جديد والتي تعاني اآلن من مشاكل
كبيرة نتيجة االحتالل وصراعات الهيمنة التي تقوض
كافة الجهود الرامية إلى تحقيق التقدم واالزدهار الذي
نسعى إليه ،حيث تشكل المرأة العامود األساسي في
بنائه.

مرآة المرأة

مأساة آرتساخ
هيفيدار خالد
من هنا مر األتراك فأصبح كل شيء
خراباً ،فإذ ما حتدث التركي عن السالم
فاعلم أن احلرب قادمة» ،أمثالٌ رمبا
جتسد تلك املشاهد التي رأيناها
قبل أيام والتي نقلتها وسائل إعالم
محلية وعاملية ،كيف أ ّن األرمينيني
في إقليم آرتساخ يضرمون النيران
في أثاث منازلهم ومن ثم يشعلون
النيران في بيوتهم قبل مغادرة
ديارهم ،كي ال تبقى لألتراك الغزاة
الذين سيحتلون بالدهم بعد
رحيلهم عنها .مشاهد مؤملة حتترق
القلوب لها ،رمبا لم نر َ مثل هذه
املشاهد في أفالم هوليوود ،حيث
أقدم املواطن األرميني على حرق
بيته الذي بناه بيده وبعرق جبينه،
مشاهد لم تشهدها عصور ما قبل
التاريخ إال أننا شاهدناها في القرن
احلادي والعشرين وأمام أنظار جميع
العالم .أن حترق كل شيء جميل
وثمني بالنسبة لك في هذه احلياة،
ذكرياتك أحالمك آالمك وأفراحك
وجتعل منها رمادا ً من ورائك ،مأساة
إنسانية ال ميكن للمرء أن ينساها
إطالقا ً .هذه املشاهد التي آملت
جتسد مدى
القريب والبعيد إمنا
ِّ
وحشية األنظمة املتسلطة وكيف
تستهدف دماء الشعوب املظلومة
وأرواحها ،فدائما ً ما تدفع هي فاتورة
حروبهم ومصاحلهم القذرة وغير
العادلة في وقتنا احلاضر .نعيش
في عالم مضطرب حيث الكم
الهائل من االنحطاط الفكري
املوجود من حولنا ،وما املشاهد
املؤملة التي شاهدناها واستشعرنا
نتاج للذهنية الشوفينية لدى
بها إال ٌ
األنظمة املهيمنة التي تتحكم بإرادة
الشعوب املظلومة في العالم الذي
ال ميتلك ذرة واحدة من اإلنسانية .أن
تقوم بكسر زجاج نوافذ منزلك بيدك
كي ال تبقى للغزاة الغازين ،ومن ثم
حترق ما في املنزل قبل مغادرتك
حتت اسم اتفاقات يسمونها اتفاق
سالم ،عن أي سالم وعدالة يتحدث
هذا العالم؟ إنهم يتاجرون بدماء
األبرياء ويعقدون الصفقات على
حسابهم .إنها آلة احلرب التي من
خلفها يتربص الطورانيون والغزاة،
يقتلون األبرياء ويدمرون البلدان ومن
ثم يجبرونهم على ترك أراضيهم،
كل هذه املشاهد لم نرها حتى في
األفالم .وليعلم اجلميع أن األرميني
الذي غادر إقليم آرتساخ لم يحرق
منزله فقط بل أخذ معه عظام
أمواته كي ال تدنسها أقدام الغزاة
الطورانيني .دموع هؤالء النساء
واألمهات اللواتي ال يكاد يفارقني
وهن ينظرن إلى منازلهن وهي حتترق
أمام أعينهن وميسحن الدموع من
على خدودهن ،وكأن عيونهن تتحدث
إلينا بأن اآلتي لن يكن جميال ً بعد
اليوم ،طاملا سيف اخليانة والغدر
طعنهم من ظهرهم .وعبارات
تترد على ألسنتهن ال ميكننا ترك
منازلنا لألتراك واألذربيجانيني ،لم
تكن منازلهم فاره ًة لكنهم كانوا
سعداء فيها حيث الهواء النقي
واحلياة الطبيعية ،إال أن اجملريات
حالت دون ذلك .فكان الرحيل عن
الديار بأيدي الغدر مصيرهم الذي
لم يكن يتوقعونه ،نعم حلظات اليوم
األخير من حياتهم في إقليم آرتساخ
كانت مؤملة جدا ً .وهنا نتذكر مقولة
الروائي والكاتب الفرنسي الشهير
فيكتور هوغو «من هنا مر األتراك
فأصبح كل شيء خرابا ً» ستكون
املقولة التي تسجد احلقيقة التي
عاشها األرمينيون في إقليم آرتساخ.

محررة الصفحة  -ميديا غامن
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عبد الحليم أحمد الوي« :ال بد من اتباع نهج

العبودية
المستحدثة

المقاومة الشعبية للجم أطماع أردوغان»

ب ّي َ
ن الناطق باسم حزب كادحي كردستان عبد الحليم أحمد الوي في حوار أجرته صحيفتنا معه «إن الواقع السياسي
والميداني السوري هو واقع متخبط بسبب اللجوء إلى حل جميع المشاكل بالطرق األمنية» ،وأشار إلى أن تركيا بقيادة
أردوغان تقف ضد تطلعات الشعب السوري ،وتعيث فسادا ً في األرض السور ّية ،وأن الرد الوحيد على همجية تركيا هو
في اتباع نهج المقاومة ضدها.
حاوره /غاندي إسكندر
وأثنى الوي على اللقاءات التي يعقدها مجلس سوريا
الديمقراطية مع الشعوب السورية في شمال وشرق
سوريا واصفا ً إياها ً بأنها تشكل أرضية للحل في
سوريا عامة؛ هذا ،وجاء الحوار على النحو التالي:
ـ كيف تقيّمون الواقع السياسي ،والميداني السوري
بعد كل هذه السنوات من عمر األزمة؟
ال جديد في الواقع السياسي رغم محاوالت الحكومة
السورية القيام ببعض الترقيعات التي ال تتعدى
األمور الشكلية فمنذ أيام انعقد مؤتمر في دمشق
ي بالمؤتمر الدولي لعودة الالجئين ،لكن؛
ُ
س ّم َ
المؤتمر لم يبلغ صداه حتى أطراف العاصمة ،ومن
جانب آخر ال تزال الحكومة السورية تراهن على
الخيار العسكري لحل القضية السورية باالعتماد
على روسيا وإيران ،هذا الخيار الذي خلق أزمات
اقتصادية ،ونفسيّة للمجتمع السوري ،فالطوابير التي
تقف بالشوارع لنيل عدة أرغفة من الخبز ،أو لنيل
بضع لترات من الوقود تنذر بوجود كارثة على كافة
المستويات ،فالواقع السياسي ،والميداني السوري
هو واقع متخبط غير واضح المعالم ،والذي يدفع
الضريبة هذا التخبط هو الشعب بكل فئاته.
ـ تركيا دولة محتلة لألراضي السوريّة ،وتعيث
للحراك
فسادا ً في الملف السوري منذ األيام األولى ِ
الجماهيري ،برأيكم ما هي اآللية التي يمكن من
خاللها لجم مطامع أردوغان ،ووضع حد لها؟
لعب النظام التركي دورا ً خبيثا ً في ملف ثورة
الحرية ،والكرامة التي كانت تمثل حلما ً للشعب
السوري لكن لألسف حزب العدالة والتنمية برئاسة
أردوغان ،وعبر ذراعها اإلخواني في سوريا تمكنوا

من حرف الثورة عن مسارها ،ووقفوا ضد تطلعات
الشعب السوري عامةً ،وتطلعات الشعب الكردي
خاصةً ،وقد تمكنت تركيا بالتوافق مع روسيا،
وأمريكا من احتالل مناطق من الشمال السوري
منها عفرين ،سري كانيه ،وكري سبي /تل أبيض؛
وللتخلص من االحتالل التركي ال بد من رص
الصفوف على المستوى الوطني السوري ،والعمل
على جميع الجبهات من ضمنها الدبلوماسية؛ لفضح
ممارسات تركيا على أرض الواقع ،وال بد من
اتباع نهج المقاومة الشعبية للجم رغبات أردوغان،
وأطماعه التوسعية.
ـ كيف تنظرون إلى مباحثات وحدة الصف الكردي
وهل يمكن أن تنجح هذه المباحثات ،ويتحقق مراد
الشعب الكردي في تحقيق الوحدة المنشودة؟
الكرد رقم صعب في المعادلة السورية إن استطاعوا
توحيد صفهم ،فنحن أمام فرصة ذهبية لنيل حقوقنا
المشروعة ،وقد وصلت المباحثات إلى مستويات

جيدة من النقاش ،وقطعت أشواطا ً جيدة قياسا ً
بخصومة السنوات السابقة ،وشعبنا ينظر إلى هذا
الحوار بأمل ،وتفاؤل ،ونحن نرى أنه ال سبيل
للمتحاورين سوى المضي قدما ً في استكمال مناقشة
ملفاتهم المتبقية إلى أن يتم االتفاق النهائي الذي
يتطلع إليه الشعب الكردي.
ـ هل من تفسير لزيارة المجلس الوطني الكردي
لتركيا في ظل المباحثات الجارية بين األطراف
الكرديّة؟
المشكلة ال تكمن في زيارة المجلس الوطني الكردي
إلى أنقرة ،فلدى المجلس ممثلية في أنقرة ،وقادته
مقيمون في تركيا وال أعتقد أنه قد حصل فراغ
بمغادرة واحد أو اثنين منهم بسبب تغيير مواقف
تركيا من شخصياتهم كما روج له في اإلعالم،
ولألسف ما زال المجلس الوطني الكردي عضو
في االئتالف السوري الذي ارتهن لمشيئة تركيا،
ويمارس يوميا ً انتهاكات بحق الشعب الكردي في

عفرين ،وسري كانيه ،وكري سبي /تل أبيض؛
وحسب قناعتي إن زيارة المجلس لتركيا هو ألجل
وضع تركيا في صورة االجتماعات التي جرت
بينهم ،وبين أحزاب الوحدة الوطنية الكردية.
ـ تحت شعار «نحو مؤتمر جامع ألبناء الجزيرة
والفرات» يعقد مجلس سوريا الديمقراطية لقاءات
جماهيرية في شمال وشرق سوريا؛ برأيكم مثل
هذه اللقاءات هل ستساهم في إرساء أسس الحل
السياسي بسوريا؟
إن مؤتمرات من هذا القبيل ضرورية جداً ،فمن
خاللها تتضح الحقائق بالنسبة لمن يعمل على زرع
الشكوك ،والتفرقة وإن هذه المؤتمرات تمتن من
العالقات بين شعوب شمال وشرق سوريا التي تدير
مناطقها باإلدارات الذاتية ،والمدنية فقد استطاعت
هذه اإلدارات السبع تنظيم حياة األهالي ،وتقديم
أفضل الخدمات للمجتمع بالمقارنة مع المناطق التي
تديرها جماعات االئتالف؛ حيث يتوفر في مناطق
شمال وشرق سوريا مناخ من الحوار ،وقبول
التحول اإليجابي يدعم الحل في سوريا.
اآلخر ،وهذا
ّ
ـ بعد فوز جو بايدن في االنتخابات الرئاسية
األمريكية هل تتوقعون تغييرا ً في السياسة
األمريكية تجاه القضية السوريّة؟
إن السياسة األمريكية في العالقات الدولية معقدة،
وال تتغير بتغير الرياح إال أن جو بايدن الفائز في
االنتخابات أفاد مرارا ً أن قيم الديمقراطية األمريكية
اهتزت ،وباتت على المحك في عهد ترامب لهذا
نأمل أن يحقق الرئيس الجديد جو بايدن برنامجه
االنتخابي ،ويعيد النظر في القرارات التي اتخذها
ترامب فيما يتعلق بالقوات األمريكية المتواجدة في
شمال وشرق سوريا.

الكردية
أكرم حسو« :نجاح المباحثات
ّ
بداية لبناء سوريا المستقبل»
حوار /إيفا إبراهيم
أكد عضو الهيئة التنفيذية للمؤتمر القومي
الكردستاني أكرم حسو ،بأن هنالك أجندات إقليمية
تحاول بشتى الوسائل وعبر أدواتها الخبيثة سوا ًء
في داخل سوريا أو خارجها إلفشال مباحثات
الوحدة الكرديّة.
وأشار أكرم حسو بأنه ال بد من جميع األطراف
الكردية اللجوء إلى طاولة الحوار والتفاهمات
لبناء قاعدة قوية ،تنقذ الشعب الكردي من الويالت
التي تعرض لها عبر التاريخ ،للوصول إلى حلمه
التاريخي بإقامة دولة كردية .ولمعرفة المزيد حول
هذه المواضيع؛ أجرت صحيفتنا الحوار التالي معه:
ـ ما أهمية وحدة الصف الكردي في هذه المرحلة
الحساسة؟
عشر سنوات ورياح التغيير العالمي اجتاحت
العالم بأسره ،وخصوصا ً جغرافية كردستان
األربعة ،وتحقيق الوحدة في هذه المرحلة الحساسة
ضروري ،وذلك للمحافظة على المكتسبات
التاريخية واإلنجازات التي تحققت خالل السنوات
الفائتة من النضال والكفاح المسلح ،وأيضا ً للوقوف
أمام كافة العقبات التي تعيق تثبيت هذه االنتصارات
التاريخية.
وكل جزء من جغرافية كردستان له خصوصية
خاصةً ،لهذا يجب التعامل وفق خصوصية كل جزء،
وأخذها بعين االعتبار ،وجمع النقاط المشتركة بين
األجزاء األربعة لتحقيق الموقف الكردي.
 بهدف الوحدة الكرديّة أُطلقت مبادرة من قِبلالمؤتمر القومي الكردستاني في عام  2018لكنها
توقفت ،ما السبب؟
بهدف إقامة مؤتمر وطني كردستاني على مستوى
األجزاء األربعة أُطلقت هذه المبادرة ،وعقدنا لقاءين
في باشور كردستان في ذلك الوقت ،وبسبب هجمات
الدولة التركية على مناطق شمال وشرق سوريا
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واحتالل عدة مناطق توقفت هذه المبادرة.
وبعدما أطلق القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية
مظلوم عبدي مبادرة بهدف وحدة الصف الكردي،
نحنُ في المؤتمر القومي الكردستاني كمظلة سياسية
في عموم كردستان ،ارتئينا دعم هذه المبادرة وتقديم
كافة التسهيالت سوا ًء في روج آفا أو عموم أجزاء
كردستان ،وألن المبادرة خاصة بجغرافية روج آفا،
وقوات سوريا الديمقراطية هي العامل المشترك بين
جميع األحزاب السياسية ،لذا نسعى لعقد مؤتمر
وطني شامل.
 إلى أين وصلت المباحثات الكردية بين أحزابالوحدة الوطنية الكردية والمجلس الوطني الكردي،
وهل من عقبات؟
المرحلتين األولى والثانية من المباحثات كانت
ناجحة والمراحل المقبلة أيضا ً ستنجح ،وال يستطيع
أي طرف من األطراف المتحاورة عرقلة هذه
المباحثات الكردية ،ألن المرحلة تتطلب التنازل عن
المكاسب الشخصية والحزبية ،واعتبار المكسب
القومي هو األساس في أي حوار.
والمرحلة الثالثة اآلن مستمرة وبدون تغطية
إعالمية ،ألن الظروف المحيطة وتطورات األحداث
التي تحيط بجغرافية روج آفا ،تتطلب عدم إثارة هذه
المباحثات ،للخروج من هذه األزمة ،وال يوجد أي
خالف بين الطرفين بل تضارب في اآلراء حول
تطبيق البرامج سوا ًء الخدمية والتعليمية في اإلدارة
الذاتية ،لهذا كل طرف سوف يبدي رأيه .ونسعى
بالحصول على االعتراف بمناهج اللغة الكردية في
مناطق شمال وشرق سوريا.
 من هي الحركات والقوى التي تسعى إلفشالالوحدة الوطنية ،وما هي أهدافها؟
هنالك أجندات إقليمية سوا ًء كانت الدولة التركية أو
اإليرانية أو الروسية تحاول بشتى الوسائل وعبر
أدواتها الخبيثة سوا ًء في داخل سوريا أو خارجها
إلفشال المباحثات ،ألن توحيد الصف الكردي هو
بداية فشل هذه األنظمة اإلقليمية ،والعامل الكردي

هو عامل أساسي في حل األزمة السورية لبناء
سوريا المستقبل ،وحلها ال يتوافق مع تطلعات الدول
االستعمارية األخرى.
 في اآلونة األخيرة هنالك مخاوف من حدوث نزاعكردي  -كردي بين األطراف الكرديّة ،ما هو رأيكم؟
تطور الوعي الكردي أو السياسي في عموم
كردستان في مرحلة متقدمة ،وال أتفق مع مقولة
أن هنالك نزاع كردي كردي ،بل هي خالفات بين
المفاهيم ،وهذه المفاهيم اجتازت مرحلة عميقة جداً،
ولكن ال يوجد نزاع ،والفكر السياسي الكردي سوا ًء
من أي طرف هو يتجه نحو النزاع؛ هذه المفاهيم
إن كانت قديمة فالقوى اإلقليمية قد غرستها ،بهدف

إنهاء الشعب الكردي ،واآلن الوعي السياسي
الكردي يتفوق في هذه المرحلة.
وهنالك محاوالت من جميع األطراف الكردية
والكردستانية جادة وخاصةً المؤتمر الوطني
الكردستاني تسعى لتوحيد الرؤى وتخفيف هذا
االحتقان السياسي والعسكري ،وعلينا أن نفرق بين
النزاع واالختالف.
ـ هناك تصريحات من قِبل الحزب الديمقراطي
الكردستاني ضد حركة التحرر الكردستانية في
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باشور كردستان ،ما هو رأيكم؟
القوى الكردستانية سوا ًء الحزب الديمقراطي
الكردستاني أو حزب العمال الكردستاني هي أحزاب
كردستانية لها امتدادات على الساحة الكردستانية،
وبالتالي التصاريح السياسية من أي جهة صدرت
ال تعني هذا موقف رسمي ،وهي تصاريح إعالمية
لتخفيف االحتقان السياسي الجماهيري ،وليس كل
ما يقال يُطبق على أرض الواقع ،وهذه المسائل
السياسيّة ليست ذات معنى .وهدفنا هو الوصول
لميثاق تفاهم مشترك والخروج من هذا النفق المظلم
في المرحلة التاريخية ،وإذ لم نخرج منه عبر
التفاهمات فستكون كارثة بالنسبة للشعب الكردي.
 ما هدف الدولة التركية المحتلة من انتهاكاتها فيمناطق شمال وشرق سوريا؟
ال نقول الدولة التركية بل النظام التركي ،الذي
يسعى بكافة الطرق المتاحة لديه إلى إنهاء الوجود
الكردي في مناطق شمال وشرق سوريا ،ألنها بداية
الديمقراطية وبناء سوريا المستقبل ،لذا ال يفرق
بين األحزاب السياسية ويستهدفهم دون أي تفرقة
أو ميول سياسيّة ،لذلك المحاوالت التركية تستهدف
الحوارات الكردية.
تغير المشهد السياسي في أمريكا أو الواجهة
السياسية في البيت األبيض سيؤثر بشك ٍل كبير،
بشكل إيجابي في مصالح الشعب السوري ،وسلبا ً
على السياسيات التركية وقطع االستهدافات الهمجية
على جميع الشعوب.
 ما هي كلمتكم األخيرة؟أي خالف كردي كردستاني سوا ًء تصاعده أو
زيادة وتيرته ال يوجد منتصر ،فكل األطراف التي
تتصارع مع أجنداتها الخارجية أو الحزبية ،ال بد
من اللجوء إلى طاولة الحوار والتفاهمات لبناء قاعدة
قوية ،تنقذ الشعب الكردي من الويالت التي تعرض
لها عبر التاريخ والوصول إلى حلمه التاريخي
بتحرير أجزاء كردستان األربعة.

آلدار خليل
تظهر املالمح األولى للعبودية في تاريخ البشرية
إلى ما قبل  10000سنة وبالتحديد مع مصادرة
إرادة املرأة وسلبها من قبل الرجل .وتشير بعض
املصادر إلى إنه حوالي عام  3500قبل امليالد
ترسخت العبودية بشكل واضح في احلضارة
السومرية وآنذاك كان ي ُنظر للمرأة وكأنها سلعة.
سادت عملية التمييز لفترات طويلة إلى أن
وصلت إلى يومنا هذا ،حيث باتت تتمثل في شكل
التفكير والتعاطي مع الوقائع واملتغيرات وكأنها
الشكل املستحدث من العبودية التي كانت تتسم
بشكلها العام بوجود السيد والعبد لكن ليس
كأشخاص ،بل كسلب واضح للقيم واحلقوق ،جند
اليوم بأن البذور ذاتها تتواجد لدى فئات عدة تفضل
في أن تكون تابعة ومؤمترة ال متتلك ناصية أمرها
وتفتخر مبا تقدمه ال ،بل حتاول إقناع اآلخرين بأنه
الطريق الصائب.
في احلديث عن هذا املوضوع؛ يتحدث الكاتب
الفرنسي إيتيان دو ال بويسي في كتابه «العبودية
الطوعية» عن الصنوف القاتلة منها وهي
التفضيل السلبي ،أي تفضيل التبعية العمياء مع
التخلي عن احلرية الطبيعية حتى .ال بل يسمي بأن
هناك من يتوارث العبودية وال يتنازل عنها وكأنها
حق من حقوقه غافال ً عن حقوقه األساسية والتي
أهمها تكمن في أال يتقبل العبودية.
هذه اخلصال واإلميان املطلق بها تسبب أزمات كبيرة
للشعوب ،بتبني العبودية يتم القضاء على القيم
واحلقوق الطبيعية .األبشع منها هو الشكل الذي
يقوم على أن يكون اإلنسان ذليال ً أمام من يغتصب
حقوقه بدال ً من أن يكون حراً ،ال بل يجد في هذا
االغتصاب وكأنه من بديهيات احلياة لديه ،وحينما
يسعى أحد في أن يناضل أو يتجه نحو الدفاع عن
حقوقه املغتصبة؛ فهو يقف بكل فخر إلى جانب
املصادر حلريته واملهني لكرامته ضد من يناضل من
أجل أن يكون هو حرا ً .مفارقات عجيبة!
حاليا ً تتبدل الوقائع ولم تعد تلك الهيمنة
بشكلها املفصل موجودة ،حيث ومع احلراك
الشعبي في ساحة الشرق األوسط اختزلت
الكثير من املفاهيم واملصطلحات حول القوى
املستعبدة للشعوب في شكل واحد وهو بأنهم
كأنظمة «غير صاحلة على االستمرار» تأثرت بهذه
التطورات كل األنظمة واألشكال التي كانت
تستعبد الفرد وتهيمن على فكره فأتى وقت
النضال العلني ليثمر مع ما كان خفيا ً من النضال
في فترة نشاط األنظمة املستعبدة املصنفة بأنها
غير صاحلة للبقاء نتاجات تاريخية تعكس مدى
التعطش للحرية والعيش بكرامة.
األمر الذي يقف عنده املرء هو أن هناك من يتعامل
مع الواقع وكأنه لم يتغير ،يستمر بذات الوتيرة
املستعبدة ،يفضل في أال يكون حرا ً .يتعامل مع
بقايا هذه األنظمة ومن فلت منها من الزوال بكل
اعتزاز ال بل يطلبون منها أن متنحهم شكل البقاء
واحلياة فيتم فرض االستعباد السياسي والفكري
والثقافي والتاريخي عليهم ويقبلون.
لو حتدثنا عمليا ً عن واقعنا سنجد بأن العودة
للفترة التي سبقت عهد التحرر من أشكال القمع
والهيمنة واالستعباد غير ممكنة ،ال ميكن أن يقبل
من قام ببناء إرادته الذاتية وقراره احلر في أن يكون
تابع ومؤمتر ،ال ميكن التنازل عن املبادئ التي مت الدفاع
عنها مقابل استرضاء اآلخرين على خيارات أفضلها
هي سلب للحرية .ال ميكن للمرأة التي حتررت من
قيود اجملتمع القاسية ومن الذهنية الذكورية
ونظرية الفرض أن تعود ملا كانت عليه ،ال ميكن ملن
بات يتعلم بلغته ويتعرف على تاريخه كما هو دون
زيف أو خداع من أن يعود ويقبل بأن يتلقى ما يتم
جتهيزه له دون أية مراعاة خلصوصيته.
نعاني وفي ظل كل هذه التطورات في أن هناك من
يرى في كل من يصادر حريتنا األمل والسبيل نحو
احلرية ،سياسيا ً ال مانع في أن يكون هناك عالقات
مع كل األطراف واجلهات ولكن مع ضرورة أال يتم
التنازل عن املبادئ التي من أجلها متارس السياسة.
إال إذا كانت ممارسة السياسة أصال ً هو لتكريس
واقع دميومة فكر الهيمنة واالستعباد من قبل من
يسلب احلرية ويدمرها .العبودية مرض أخطرها
من تتخذ من الفكر مكانا ً والتحرر ال يبدأ إال مع
من يتحرر بفكره من هذه اآلفة ومييز حق متييز بني
من يكرس العبودية املستحدثة وبني من يناضل
من أجل القضاء عليها.

محرر الصفحة  -رفيق ابراهيم
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اليوم العالمي للطفل

خالت إسماعيل ـ (كاتبة
ومرشدة نفسية)
عرف الطفل بأنّه كل فرد ،ذكرا ً كان أم أنثى،
َّ
ولم يجاوز ّ
سن الثامنة عشرة ،وللطفل مكانته
الخاصة في القوانين الدوليَّة العالميَّة ،ويرجع
ذلك إلى عدم قدرته على تولّي مسؤولياته
الخاصة ،وعجزه عن الدفاع عن نفسه ،وإمكانيَّة
تعرضه لالستغالل من اآلخرين ،ولذا كان ال
ّ
بدّ من فرض مجموعة من القوانين التي تحفظ
التعرض لألذى
لألطفال حقوقهم ،وتحميهم من
ُّ
أو التعنيف أو اإلساءة بمختلف أشكالها ،وفي
عام 1954م ،وتحديدا ً في اليوم العشرين من
شهر تشرين الثاني قررت الجمعيَّة العامة لألمم
المتَّحدة بأنَّه يجب على جميع دول العالم دعوة
األطفال على اختالفهم إلى الوحدة والتفاهم فيما
بينهم ،وذلك من خالل االحتفال بيوم الطفل
ي الذي يُعقد في يوم  20تشرين الثاني من
العالم ّ
كل عام ،وباإلضافة إلى ذلك ،فإنَّه في هذا اليوم
أعلنت جمعية األمم المتحدة وثيقة حقوق الطفل،
ومن الجدير بالذكر َّ
ي
أن ظهور يوم الطفل العالم ّ
ي الديمقراطي
كان بتوصية من المجلس النسائ ّ
في ذلك الوقت ،وم ّما تجدُر اإلشارة إليه َّ
أن

ع ِدّ َل كثيرا ً حتى اعتُمد من
إعالن حقوق الطفل ُ
ُ
قبل األمم المتحدة ،ونشر عام 1989م ،وقد
كان مبنيا ً على أساس الوثيقة التي ُكتبت عام
1959م ،وم ّما ال شك فيه َّ
أن الوثيقة حفظت
لألطفال جميع حقوقهم األساسيَّة ،وساعدت على
اإللمام بمختلف االنتهاكات التي قد يتعرضون
لها ومنعتها ،وكانت عبارة ً عن استكمال لخطة
الجمعية العامة لألمم المتحدة في الحفاظ على
حقوق اإلنسان بشكل عام ،وفي هذا اليوم من كل
عام تُقام الكثير من الفعاليات في مختلف أنحاء
العالم ،وفي هذا المقال نتحدث عن أهداف اليوم

ي للطفل.
العالم ّ
ي للطفل بمثابة يوم يجمع األطفال
العالم
اليوم
يُعد
ّ
على المبادئ السليمة ،ويوحدهم على الرغم من
اختالفاتهم ضمن إطار عام يشمل جميع حقوقهم،
ي للطفل:
وفيما يأتي ذكر ألهداف اليوم العالم ّ
 تعزيز قيم الرحمة ،والوحدة االجتماعيَّة،والتآخي بين جميع أطفال العالم.
التعرض ألي نوع
 ضمان حماية األطفال منّ
ي.
من األذى الجسد ّ
ي ،أو النفس ّ
 توفير بيئة كريمة يعيش فيها الطفل ،وتوفيرجميع احتياجاته األساسيَّة .منع أي جهة من
استغالل األطفال في ممارسة أي نوع من
األعمال المحظورة.
 بناء شخصيَّة الطفل على مبادئ سليمة ،وأخالقي.
حسنة ،وحمايته من االنحراف األخالق ّ
 المساهمة في منح جميع أطفال العالم حقهم فيتلقّي العلم ضمن بيئة تعليميَّة صالحة.
 المساعدة على تغيير األوضاع الخاصة بأطفالالدول الفقيرة ،ودول المشاكل السياسيَّة.
 إرشاد العائلة ،وكل من يتولون مسؤوليةالطفل ،وتوجيههم نحو بناء جيل سليم يحمل القيم
الحميدة.
القت اتفاقية حقوق الطفل (Convention on
 )the Rights of the Childلعام 1989م،
موافقة وتأييد معظم دول العالم ،ال سيّما أنّها
كانت الوسيلة األساسية لمنح اإلنسان كامل
حقوق ِه ،سوا ًء الحقوق المدنية ،أو الثقافية ،أو
االقتصادية ،أو السياسية ،أو االجتماعية ،إذ
تبنت أربعة مبادئ ومتطلبات أساسيّة وتوجيهية
في سبيل تحقيق وتطبيق االلتزام بجميع هذه
الحقوق ،وهي كما يأتي:
 المساواة وعدم التميّز :تشمل اتفاقية حقوقالطفل جميع أطفال العالم دون تمييز ،ودون
النّظر إلى الدين أو العرق ،حيث شملتهم على
اختالف ثقافاتهم وأفكارهم وقدراتهم ،سوا ًء كان
الطفل ذكرا ً أم أنثى ،أكان ضمن طبقة الفقراء أم
األغنياء.
 الحرص على مصلحة الطفل :تتع ّهد االتفاقيةي قرار أو إجراء قبل اتخاذه يت ّم النظر في
بأن أ ّ
أثره على األطفال ويجب أن يصب في مصلحة
الطفل وفوق جميع المصالح األخرى.
 البقاء على قيد الحياة والنّماء :يُعتبر حق الحياةحقا ً أساسيا ً و ُمتجذرا ً لجميع األطفال ،وتقع
مسؤولية الحفاظ عليه على عاتق أصحاب القرار
نموهم
في جميع الدول ،باإلضافة إلى ضمان ّ
وتطورهم جسديا ً وعقليا ً بشك ٍل طبيعي.
ّ
 المشاركة وحرية التعبير :لجميع أطفال العالمالحق في حرية التعبير عن آرائهم واتخاذ

مؤتمر الالجئين
بين الواقع
والخيال
رفيق إبراهيم

القرارات المناسبة بشأن حياتهم الخاصة دون
إجبار ،وااللتزام بحماية جميع حقوق الطفل من
السّلب وتوفيرها له ّم قدر ال ُمستطاع.
استندت اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل على
مجموعة من المعايير لتضمن لألطفال حقوقهم،
إذ تم وضع  12حقا ً أساسيا ً لجميع األطفال ،وهي
كما يأتي:
ُ
 العيش في بيئة عائلية وجو أسري ُمستقر يُشعرالطفل بالراحة واألمان والمحبة ،والطمأنينة،
واالنتماء ،وتوفير الظروف المالئمة لعيش
حياة كريمة ،سوا ًء مع أهله أو ضمن بيئة عائلية
تُشعره بذلك.
 توفير الرعاية الصحية والتغذوية المنتظمة فيجميع األوقات ،وغرس مجموعة من العادات
الصحية والسليمة والجيدة فيهم ،وتزويدهم
بأطعمة صحية ذات قيمة غذائية مفيدة.
 توفير جميع ال ُمستلزمات األساسية من مأكلومشرب ومبيت ،والحرص على وجود مصدر
ثابت للحصول على مياه نظيفة ،وتأمين الطاقة
الكهربائية في بيئة آمنة.
 تلقّي األطفال التعليم الذي يتوافق مع قدراتهمواهتماماتهم ،إذ إنّه من ال ُمفترض احتواء البرامج
التعليمية على برامج إثرائية لتأهيلهم للتعليم
العالي أو توجيههم نحو التعليم المهني.
 تكافؤ الفرص بين األطفال ،فلكل طفل الحقفي الحصول على الفرصة المناسبة دون النظر
إلى جنسه ،أو عرقه ،أو أصله ،أو أوضاعه
المادية ،أو دينه ،أو عقيدته ،أو حالته الجسدية أو

الجسمانية ،سوا ًء كان الطفل سليم الجسد أو من
ذوي االحتياجات الخاصة.
 تقديم الرعاية المناسبة للطفل ودعمه ،وذلكعلى يد شخص بالغ ُمت ِدّرب يهتم بالطفل ويرعاه،
ويمتلك القدرة على قيادة الطفل نحو النجاح.
 إشراك الطفل في عملية اتخاذ القرارات لجميعاألمور المؤثرة عليهم ،وإعطاؤه الحق في التعبير
عن آرائه وأفكاره.
 غرس الموا َطنة الصالحة والنشطة،
والمسؤولية ،واالنتماء تجاه مجتمعه أو وطنه،
وتعليمه ال ُ
طرق المناسبة لخدمة مجتمعه الذي
سيعيش فيه مستقبالً.
 تقديم الحماية الفعالة من التأثيرات السلبية عليه،وسوء المعاملة ،واإلهمال ،واإليذاء الجسدي
والنفسي ،وجميع أشكال االستغالل.
ـ العيش حياة هانئة وكريمة ضمن ظروف كافية
لتعزيز شعوره بالكرامة والحرية ،ومعاملته
باحترام وتقدير.
ـ تعزيز شعور الطفل بالروحانية وتنمية أخالقه،
وذلك عن طريق التطور الروحي واالنتماء
الديني.
 توفير بيئة يكون فيها األطفال جميعهم ملتحقينفي المدارس لتحقيق إمكانياتهم وأحالمهم.
 زيادة الوعي العام بحقوق الطفل وتوفيرالرفاهية له .
 تقوية الترابط الدولي والتوعية على أهميةرعاية األطفال والنظر في شؤونهم في مختلف
أنحاء العالم

انتخابات لم يربح فيها أحد!
بشار جرار (كاتب) ـ واشنطن
كم أضحكنا «الزعيم» وصحبه في «مدرسة
المشاغبين» عندما جاءت النتيجة في ختام عام
دراسي :لم ينجح أحد! وكم أبكانا من الضحك
عندما لم تسلم حتى سيارة «رئيس جمعية
مكافحة سرقة السيارات» من السرقة!
لن يرهبني المتنمرون بالقول وبالفم المليان
إن االنتخابات األمريكية هذا العام كانت «أم
الفضائح» ..انتخابات لم ينجح فيها أحد بما في
ذلك الفائز الحقيقي وهو الرئيس دونالد ترامب.
ما جرى خسائر بالجملة ُمني بها الجميع.
الخاسر األكبر كان معظم القائمين على أمن
االنتخابات .فهم أحد ثالثة :إما مغفلون وإما
مخترقون وإما متآمرون ..وال يقولن أحد
باستحالة كل ما يرد في نظريات المؤامرة.
وحده المعاند لغاية ما ،من ينكر وجود شكل
من أشكال الدولة العميقة قطريا ً وإقليميا ً
وعالمياً .ترامب الذي تعهد قبل أربع سنوات بـ
«تجفيف المستنقع» والتصدي للجميع بمن فيها
قوى «المؤسسة» و»الدولة العميقة» ،لم يكن
واهما ً أو مبالغاً .على اختالف الفوارق ،كلما
الح أمل بتغيير حقيقي في أي مكان في العالم
قام المستفيدون من الوضع الراهن بوضع
العصي في العجالت ،وفي حال الخوف من
انكشاف أمرهم ال يتوانون عن قلب العربة
وقتل الحصان واغتيال فارسه إن لزم األمر.
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ما أقول ال ينطلق من باب تأييدي لترامب
رئيسا ً أو مشروعا ً أو حركة ،ما أقوله عرفته
عن قرب في أكثر من دولة عشت بها مواطنا ً
أو زائرا ً أو طالبا ً أو صحفيا ً أو سياسياً .هناك
توحش لقوى الوضع الراهن غاية في اإلجرام
والخبث واالنتهازية ،تو ّحش يجمع األنقاض
بال حرج ،تحقيقا ً لهدف ما في مرحلة ما.
الخاسر الثاني هو العنوان العلني الرسمي
لمؤسسات الدولة كافة ،بل والمجتمع نفسه.
ثمة فشل كبير في دور البيروقراطية الخاصة
بتنظيم االنتخابات ،وكذلك دور قوى المجتمع
الرسمي واألهلي في التعامل مع ما اعتراها من
عيوب فاضحة ،لو وقعت في إحدى دول العالم
الثالث ،لصدَّعوا رؤوسنا تقريعا ً وتنظيراً!
أما الخاسر الثالث واألكبر فهم من يسمون
قادة الرأي والمجتمع من صحافيين مترفين
متعجرفين بلغ متوسط دخولهم الشهرية نحو
مليون ونصف المليون دوالر .هؤالء ليسوا
ممن كانوا يعرفون بعشاق مهنة البحث عن
المتاعب .هؤالء صاروا نجوما ً أخذهم الغرور
والنرجسية والخيالء واالستعالء إلى حد
العمى السياسي واألخالقي فاتخذوا مواقف
سافرة في االنحياز ألولياء نعمهم أو لمن
يشاطرونهم أجنداتهم الليبرالية أو أي شيء
آخر سوى أمانة المهنة ورسالتها حتى تليق
بلقب «فرسان الكلمة» أو «صاحبة الجاللة -
السلطة الرابعة» ..ال أقول هذا كمتطفل على
المهنة أو ذلك العالم ،فقد خدمت في هذا الميدان
قرابة أربعة عقود بقطاعيه ،العام والخاص،

في ثالث قارات .تعلمت ألف باء التغطية
اإلخبارية التلفزيونية في مدارس غربية ال
شرقية وتحديدا البريطانية واألمريكية .ما
شهدته الصحافة األمريكية منذ عهد الرئيس
السابق باراك حسين أوباما ليس صحافة نزيهة
وإنما محابية منحازة له وإلدارته وحزبه.
لكنها منذ اقتحام ترامب عالم السياسة ومجتمع
واشنطن ،استنفرت وحاربته على نحو سافر
غير مسبوق انساقت إليه مؤخرا ً حتى فوكس
نيوز التي كانت حتى قبل أسبوعين المفضلة
لدى الجمهوريين والمحافظين.
إن كان من رابح في هذه االنتخابات ،فهي
األمة األمريكية وشعوب العالم كافة التي

عرفت الوجه الحقيقي للدولة العميقة والصحافة
وهوليوود والمؤسسات الثقافية والدينية
المتواطئة معها .صار من حق الناخبين في العالم
كله ،التحقق من أدوات «لعبة» الديمقراطية
التي يعرف البعض كيف يغيروا قواعدها لربح
المعركة ..هل نجح من نجح فعالً؟ من يدري؟
قد يكون نظام احتساب األصوات وفقا برنامج
«دومنيون» الحاسوبي الذي زور انتخابات
عدة وليس في أمريكا وحدها قد صنع قادة
مزورين وأطاح قادتنا الحقيقيين.
المعيار هو :انظر لنتائج سياساتهم وأعمالهم
ال لما يصدر عن أفواههم« ،من ثمارهم
تعرفونهم» كما قال السيد المسيح.

بني الواقع واخليال والدراما وبعض
من امليتافيزيقية التاريخية عُ قد
مؤمتر الالجئني السوريني .هذا املؤمتر
الذي حضره كثير من الدول عدا التي
تستضيف على أرضها الالجئني
السوريني وبأعداد مليونية ،من يستمع
خملرجات ومقررات املؤمتر يشعر وكأن
البلد بخير وأكثر ما أضحكني هو قول
أحدهم أن هناك أكثر من  ٢٠٠ألف
الجئ عاد إلى سوريا ،غالبيتهم من
أملانيا ،ليأتي الفيديو املسرب عبر روسيا
اليوم وهي القناة الرسمية املعتمدة في
الشرق األوسط؛ والذي يظهر استهزاء
بعض احلاضرين واإلعالميني بهذا املؤمتر،
وكيف أن ما يجري هو مسرحية فقط
قد تكون استعدادا ً لطرح رؤية جديدة
أو جتهيز أرضية انتخابية بعد اقتراب
االنتخابات الرئاسية أو رمبا حتت الضغط
الروسي متاشيا ً مع بعض مقررات جنيف
او التفافا ً عليها لتسيير بعض النقاط
أيضا ً من املتفق عليها في سوتشي
وأستانا ومنها عقد مؤمتر دولي لالجئني،
هنا يحضرني سؤال حلضرة معالي
املسؤولني عن املؤمتر وهو كيف ميكن
لهؤالء السوريني العودة وأنتم تضعون
شرط لعودة الجئي لبنان بأن يدفع كل
واحد منهم  ١٠٠دوالر .ومن ال ميلك يجب
أن يعيش قصة عبد الودود واحلدود بني
غربستان وشرقستان حيث سيتوسدون
األرض ويلتحفون السماء!! هذا بالنسبة
حلدود سوريا مع لبنان ،ناهيك عن حدودها
مع تركيا والتي حتتاج لزاوية وحدها.
ثم أتوجه لكل الالجئني بسؤال كيف
ميكن أن تتركوا طوابير اخلبز ومتعة
االنتظار والنوم ليال ً مع زمالء االنتظار
الطويل؟!
كيف ميكن أن يفوتكم متعة تكوين
العالقات االجتماعية والتعارف ودفش
السيارات بانتظار احلصول على البنزين
وسط عقد حلقات الدبكة والهتافات؟!
كيف ميكن أال تذوقوا فرحة وصول رسالة
على جوالك تبشرك بعد طول انتظار
وصبر بأنه قد وصلت جرة الغاز التي
ستستقبلها بعراضة شامية كبيرة
وحفلة وكما يقال باللهجة الشامية
اجلميلة «زيطة وزنبليطة»؟!
كيف ميكن أن تدعو فرحة حصولكم
على بطاقة ذكية تعطيك فرصة
احلصول على ربطة خبز واحدة في
اليوم وقد يكون عدد أفراد عائلتك
يفوق عدد األرغفة ،وبالتالي تفوت على
نفسك متعة تعلم الرياضيات والطرح
واجلمع وخاصة القسمة وغيرها من
لوغاريتميات اجلبر والهندسة ليتناسب
وضع الربطة مع وضع العائلة.
كيف ميكن أن تفوتوا على أنفسكم
متعة أن تصبحوا نباتيني (غصبا ً عنكم)
ألن كيلو اللحم يتجاوز الـ  ١٧ألف ليرة
وبالتالي ستصبحون نباتيني مؤقتا ً أيضا ً
وذلك بسبب ارتفاع سعر اخلضار وجتاوز
سعر الفواكه سرعة الضوء ،كيف
ميكن أن تتركوا لذة الهروب والتخفي من
اخلدمة االحتياطية أو حتى اإللزامية في
ظل حرب لم تنطفئ نار سعيرها حتى
اليوم ولم يتسرح من هذه اخلدمة أحد
إال من رحم ربي وكيف ميكن أن تفوتوا
متعة اخلدمة الال منتهية في معركة
ال نهائية طاحنة ضروس أكلت األخضر
واليابس؟! كيف ميكن أن تفوتوا على
أنفسكم متعة العيش والتعايش مع
كتابي التقارير وفنجان القهوة من يد
أحد األفرع األمنية احلنونة ،تخيلوا أنكم
أيها السيدات والسادة قد أضعتم كل
هذا وذهبتم ألوروبا حيث حقوق اإلنسان
واحليوان والشجر واحلجر.
حكايتنا اليوم هي وطن كان يصدر
العلماء أصبح يصدر الالجئني ويحتضن
شتات بعضه البعض.

محرر الصفحة  -رفيق ابراهيم
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التعاقب الحضاري في تل ليالن
ياسر شوحان
بينت التنقيبات األثرية في تل ليالن وحول ضفاف
نهر الخابور وروافده أن منطقة الجزيرة السورية
كانت مزدهرة بالمستوطنات والقرى ،وخاصة
في فترة عصر السالالت الباكرة الثانية ،أي نحو
منتصف األلف الثالث قبل الميالد .ويبدو أن بعض
هذه القرى قد أصبحت في هذه الفترة مدنا ً ذات شأن
مثل موقع ليالن وتل براك وتل موزان وتل خويرة.
وال شك أن هذه المدن قد لعبت دورا ً حضاريا ً هاما ً ال
يقل بأي شكل من األشكال عن دور المدن السومرية
الجنوبية.
يعتبر تل ليالن األثري من أكبر المواقع األثرية
في منطقة الجزيرة السورية إذ تزيد مساحته عن
 /90/هكتاراً ،فهو يقع عند مصب وادي القطراني
في وادي الجراح (مثلث الخابور) على بعد مسافة
 25كم جنوب مدينة قامشلو.
بُدئ بالعمل في هذا الموقع في عام  1987من
قبل بعثة أمريكية من جامعة يال ،وكان الهدف من
الدراسات األثرية والتنقيبات التي أجرتها البعثة هو
فهم أسلوب المعيشة والتطور التاريخي وذلك من
خالل خطة عمل طويلة األمد لدراسة الموقع.
وقد كشفت التنقيبات األثرية في الموقع عن طبقات
أثرية متعددة تبدأ أقدمها من األلف الخامس قبل

الميالد وتنتهي مع نهاية القرن الثامن عشر قبل
الميالد ،وقد قسمها المختصون إلى ستة مراحل بدءا ً
من األقدم:
 1ـ المرحلة األولى:
وتمثل فترة األلف الخامس قبل الميالد (حضارة
حلف) ،وقد كانت ليالن في هذه الفترة قرية صغيرة
قرب وادي الجراح ،ولم تعثر التنقيبات األثرية حينها
على منشآت معمارية تعود لفترة حلف وإنما بعض
األواني الفخارية المتنوعة التي تعود لتلك الحضارة.
 2ـ المرحلة الثانية:
وهي تمثل بدايات األلف الرابع قبل الميالد (حضارة
العُبيد) ،وتتميز بالعثور على فخاريات ملونة
مصنوعة باليد وغير مشوية عثر عليها فوق األرض
البكر.
 3ـ المرحلة الثالثة:
وهي فترة نهاية األلف الرابع قبل الميالد (فترة
أوروك) ،وكشفت هذه المرحلة عن مجموعة من
األواني الفخارية ناقوسية الشكل التي تمثل هذه
المرحلة.
 4ـ المرحلة الرابعة:
وهي تمثل النصف األول من األلف الثالث قبل
الميالد ،وقد شاع في هذه الفترة الفخار المحزز
(فخار نينوى) ،وقد كشف فيها عن جزء من المدينة
تتألف من شارع وبعض البيوت وسور المدينة،
وتعد هذه المرحلة من أغنى فترات ليالن.

ومن أهم ما ُعرث عليه
يف هذه املرحلة:

أ ـ قصر المدينة المنخفضة وربما يكون قصر
(ياكون آشار) آخر ملوك ليالن ،وقد عُثر بداخل
الرقَم المسمارية
القصر على مجموعة هامة من ُّ
تحدثنا عن الفترة األخيرة من فترات مملكة آبوم.
ب ـ المعبد الكبير المؤلف من قاعة مركزية تحيط
بها الغرف من الجانبين الشرقي والغربي مع بوابة
رئيسة وبوابتين على الجانبين ،ومما يلفت النظر في

هذا المبنى األعمدة الملتوية والمزخرفة التي تشبه
جذوع أشجار النخيل.
وهذا المعبد مشابه للمعبد الذي بناه شمشي أدد  /هدد
في تل الرماح ،إذ من المعتقد أن يكون شمشي أدد
 /هدد أو ابنه إيشمي داجان بعض بُناة هذا المعبد.
ومما ال شك فيه أن وجود مثل هذه المدن القوية
(ليالن ـ موزان ـ خويرة ـ تل براك وغيرها) في
الشمال السوري شجّع الملك األكادي نارم سن
لالستقرار فيها لفترة محدودة في تل براك وبناء
قصر ُمشيد مشابه للقالع العسكرية المنيعة.
املراجع
Wiss, Harvey: (Tell Leilan on the – 1
1\48 Ḫabur Plains of Syria), Bible Arch
.35-5.PP
 2ـ حمادة ،حميدو( :تل ليالن  ..شخنا ـ آبوم ـ
شوبات إنليل) ،مجلة دراسات تاريخية ـ العدد 37
ـ  ،38أيلول ـ كانون األول  1990ـ جامعة دمشق ـ
ص  85ـ .97
Eidem, Jasper: (Tell Leilan Tablets – 3
.)1987
.1987 .342.P.55 Syria, Birot – 4
 5ـ كيونه ،هارمتوت( :مواقع التنقيب األثري في
سورية) ـ ترجمة :قاسم طويرـ أسعد احملمود،
منشورات املديرية العامة لآلثار واملتاحف ،دمشق،
 1983ـ ص  38ـ 42

مركز والت للتراث والفن ...العمل بروح الجماعة أساس النجاح
تقرير /محمد محمود
الكردي،
َّعبي
روناهي /قامشلو-التُّراث
األدبي الش ّ
ّ
ّ
ٌ
تنوع أشكاله
تراث
غني جداً ،ويتمثَّل هذا الغنى في ّ
ٌّ
ومفرداته وفنونه ،وغيرها من المفردات التراثية
تدون إال بمقدار ضئيل،
الشَّعبية ،إال أنها لم
َّ
بالمقارنة مع الثراء الكبير للفولكلور الكردي
ي ،أو الفولكلور ،هو أحد أه ّم معالم
التراث الشعب ّ
ب من الشعوب ،واإلطار الذي
ي ِ شع ٍ
الهويّة الوطنيّة أل ّ
يع ِبّر عنها تعبيرا ً صادقا ً وحقيقيّاً ،وهو يم ِث ّل خالصة
معارفها وتجاربها وخبرات أفرادها ،لدرجة يتم ّكن
المرء من خالله أن يفهم طبيعة هذا الشعب وفلسفته
ويتعرف على معتقداته وتقاليده وحكمته
وثقافته،
ّ
التي ال تنضب .ويُعرف الفولكلور الذي تعود جذوره
إلى خبرات متراكمة لل ّ
شعوب ،بأنّه مجموعة اآلثار
ّ
(الفكرية والما ِدّيّة) التي تشير إلى ما خلفه األجداد من
ي.
موروثات
ِ
متعلّقة بالمنتوج الفكري والثقافي والفن ّ
مركز والت للثقافة والفن Hunergeha Welat
من أبرز المراكز التي تعمل منذ سنوات للتدريب
والتوثيق للتراث والفن ،وقد انطلق في البداية بجهود
شبه فردية ثم تحول إلى مركز فعال في هذا المجال.
في لقاء لنا مع كاوا خالد عضو مركز والت للتراث
والفن قال« :إن تأسيس المركز في 2014/7/1
على يد الشهيد والت والفنان شيرو هندي كان حلما ً
للجميع ،فكان افتتاح مكان يجمع بين التراث والفن
هو الهدف األسمى ,جاءت تسمية المركز باسم
الرفيق والت الذي استشهد وترك خلفه بصمة بين
رفاقه ،لهذا اعتمد اسم الشهيد والت وليتم االعالن
عنه باسم مركز الشهيد والت للتراث والفن «.

باإلرصار واملثابرة
تجاوزنا املعوقات
العدد 940

كاوا خالد

تابع كاوا حديثه قائالً« :في بداية التأسيس كان هناك
الكثير من المساعدات التي قدمها الفنان محمود
برازي من ناحية الصوت ،وعمد محمود إلى القيام
بتدريب بعض األعضاء على الصوت بشكل فردي،
وبعد فترة تم افتتاح دورات لتحسين الصوت لدى
المتدربين ،وكان هدفنا هو إيجاد مكان يجسد الفن
والتراث ،لكن كنا بحاجه إلى تدريب في الصوت
وما يتعلق بجوهر الفن والتراث» .وحول بعض
الصعوبات التي واجهت المركز أضاف كاوا
«واجهنا منذ البداية وحتى الوقت الحالي صعوبات
في نمط العمل بسبب قلة اإلمكانيات ،وكنا بحاجة
إلى أشخاص متمرسين في هذا المجال ,ألن إحدى
أكثر الصعوبات التي عانينا منها هي الحصول على
مركز في مكان مناسب ألن عملنا يتضمن تسجيل
الصوت وهذا األمر يتطلب مكانا ً هادئا ً خاليا ً من
الضجيج واألصوات الخارجية ومازلنا إلى اآلن
نواجه المشاكل».
وحول طبيعة المركز وما يقدمه من خدمة للتراث
والفن لشعوب المنطقة أضاف كاوا« :مركز التراث

والفن ليس فقط للكرد إنما لجميع الشعوب الموجودة،
وطبعا ً لنا أعمال مشتركة مع الشعب العربي من
الناحية الفنية والتراثية وكانت أغنية أصالة الروح
التي جمعت المجتمعين الكردي والعربي من أحد
تلك األعمال ,باإلضافة لوجود أعمال كردية كثيره
قمنا بها .وإحدى أكثر األغاني التي تركت بصمة
في المجتمع هي أغنية شرفانو التي تم العمل عليها
مع بدء هجوم االحتالل التركي على مدينة سري
كانيه وكانت األغنية من كلمات شيرو هندي وألحان

لهيب الصناعة يثقب جيوب السائقين

ديالن شوقي...
في سردية األلم
والوجع

 5ـ المرحلة الخامسة:
وتمثل النصف الثاني من األلف الثالث قبل الميالد،
أي أنها تمثل المرحلة التي ازدهرت فيها إيبال ،وقد
عُثر في طبقات هذه الفترة على فخاريات محلية
أطلق عليها اآلثاريون اصطالحا ً اسم فخار ليالن.
 6ـ المرحلة السادسة:
وتعود هذه المرحلة إلى فترة القرن الثامن عشر قبل
الميالد وتمثل عهود ك ٍّل من الملوك:
ـ عهد شمشي أدد  /هدد وابنه إيشمي داجان (الفترة
اآلشورية القديمة).
ـ عهد الملوك التابعين لزمري ليم ملك ماري وهم
(توروم ناتكي ـ زوزو ـ حيا آبوم).
ـ عهد سلطة ملوك أندريق على ليالن (أتامروم ـ
خمديّا).
ـ عهد داري إيبوخ وأوالده (تيل أبنو ـ ياكون آشار).

روناهي

5

محمود برازي وغناء حاج موسى» .وأوضح كاوا
عن ماهية التدريب« :بالنسبة للمتدربين الجدد
يحتاجون إلى وقت لكن في الواقع نحن نفضل
العمل المشترك على شكل مجموعات ،ونسعى من
خالل هذا لبث روح الجماعة ،ألننا هنا نكمل بعضنا
البعض ،والعمل الفردي سيكون له تأثير سلبي على
الجميع ,أما فيما يختص بقَبول طلبات المتقدمين
فإننا نقبلها ضمن شروط وفترة تجريبية معينة».
وختم كاوا خالد حديثه« :نحن نسعى للوصول إلى
جيل يستوعب الفن والتراث واإلقدام على تطويره
والمحافظة عليه ،والعمل على زرع روح التعاون
والعمل المشترك وليس فقط العمل الشخصي ،بل
جعل التشارك األساس والهدف الذي سيجعل التراث
والفلكلور أجمل».

آراس بيراني

نشرت الكاتبة الروائية الكردية «ديالن
شوقي» روايتها اجلديدة( :عشرة أيام في
مركز األبحاث الطبية) باللغة الكردية.
وحسب العنوان الفرعي للرواية «الغرفة
 »219توضح لنا من الوهلة االولى ومن قراءة
العنوان ما الذي تسعى إليه هذه الرواية،
سيرة ذاتية لرحلة عالج طويلة أرهقت
تصور عبر سرد مالمح
الكاتبة منذ سنواتّ ،
املرض وتأثيراته اجلسدية على نفسيتها..
بني ردهات ذاك املشفى الذي يحوي حاالت
مرضية مشابهة ،جتسد رؤى املريض من
الداخل ،حالته القلقة ،وانتظاره لنتائج
التحاليل الطبية ،توضح لنا تلك العالقة
التي تنشأ بني املريض والطبيب ،رمز للشفاء
وأداة معرفية إنسانية للعالج ..والفكرة
التي نراها مجسدة في حتدي املرض.
في روايتها املوسومة بالـ «الغرفة رقم »219
تلك الغرفة التي تتحول ملكان تنطلق منها
نحو سرديات الوجع واأللم ،في ذاك املكان
الضيق تختار الروائية منطلقا ً للرواية ،من
عمق ذاك الهدوء تعلن عن صراخ الروح
ومنازعتها للفوز باحلياة من ذاك املكان.
كثيرة هي الروايات التي اعتمدت في
بنائها الروائي على أمكنة ضيقة ،نتذكر
سيناريو فيلم «اجلدار» للسينمائي
الكردي العاملي يلماز غوني الذي أخرجها
سينمائياً ،حيث تدور أحداث الرواية أيضا ً
في مكان كئيب مظلم ،بسجن يتكدس
فيه السجناء ،ولكل سجني حكايته
وروايته ،وإلى حد سيناريو فيلم الطريق
الذي انطلق من سجن «اميرالي» نحو عتبات
جغرافية شاسعة ،كما يسعنا تذكر رواية
«الفراشة» للكاتب الفرنسي هنري شاريير،
فاملكان عنده سجن رهيب ،حيث (عاش)
السجناء فيه معظم حياتهم ،وما أكثر
الغرف والسجون التي حتوي بني جنباتها
املظلمة حيوات عظيمة وروايات لم يكتب
لها أن تكتب ،وديالن شوقي وهي هنا ال
تسرد أحداث وآمال وحوادث جرت في زمن ما،
ألناس أو ملرضى فقط ،وإمنا تكتب جتربتها،
تسافر في عمق نظرات املرضى ،تكتشف
لنا تلك الهمهمات اخلفيضة ،وتلك
اللحظات الطويلة والقاسية في انتظار
نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية ،كل
حركة او إمياءة لطبيب أو ممرضة متنحها ألف
أمل إزاء يأس واحد كفيل بأن يعود بها إلى
سراديب القلق ،تلك الفحوصات التأملية
جتعلها تشخص خياراتها السردية ووضعها
في أفقية مكان واضح ،تأمل أن جتد أو
تسمع صدى لها من قبل املتلقي أو القارئ..
فمكان كاملعتقل أو السجن ،وهنا في
روايتها التي جتري أحداثها في مركز طبي
فإن الكاتبة تختار شخوصها بسهولة،
وتنشئ حواراتهم ،بل حتدد كيفية التعامل
مع الوسط ،بخاصة أنها تعيش نهاراتها
ولياليها الطويلة ،مستفيدة من ذخيرتها
املعرفية باحلياة ،تسعى بقوة نحو إيجاد
فرص لالنبثاق التجديدي في أصول كتابة
جديدة للرواية في تقنياتها السردية إلى
هيجان تصويري مع مسحة شاعرية لتؤكد
حضورها كروائية ألحداث ومصائر بشر في
زمن (عشرة أيام)..
هذا التحديد الزمني يعيدنا إلى روايات
التزمت مبدد زمنية أو مسافات طولية
أو مساحات جغرافية ،في ظل التفاعل
السردي الذي حدث زمانيا ً أيضا ً ضمن
املكان خالل تلك الفترة االستشفائية
ترافق السرد برفقة شخوص تعرفهم
هناك ،احلالة اجلمعية ،واالنكشافات الذاتية
على اآلخرين أو العكس توثق الكثير من
األحداث واإلشارات ورمبا تبنت الكثير من
آرائهم ومفاهيمهم ،ال تستطيع سردياتها
التخلص من وجودها الشخصي التي
أصبحت جزءا ً من الرواية ،شخوص بأمكنة
وأزمنة حتركها الرغبة بالكتابة ،في محاولة
لتأسيس وجودها اإلنساني خارج جدران
الغرفة «.»219
ـ ديالن شوقي كاتبة روائية وشاعرة كردية
– سوريا.

محرر الصفحة  -عبدالرحمن محمد

التقارير والتحقيقات

 22تشرين الثاني  2020األحد

ن له ولعائلته ،وال يكمن سبب تفكيره هذا في قلة مردوده
روناهي /قامشلو -يفكر «ناشد تمري» ملي ًا بترك عمله الحالي والبحث عن مصدر رزق ثا ٍ
المادي حالي ًا ،بل ألنه يصرف قسم ًا كبيرا ً منه في المنطقة الصناعية كل شهر ،معاناة هذا السائق يشاركه فيها العديد من رفاقه بالمهنة ،وسط
مطالبة بتدخل الجهات المعنية ووضع حد لغالء قطع التبديل وأجور معلمي الصناعة التي باتت تقدر بالدوالر فقط
تقرير /رشا علي
شكاوي عدة ،وصلت لدرجة التفكير بترك
العمل ،سائقو األجرة والتكاسي العمومية وحتى
الخصوصية منهم يجمعون على تخطي تكاليف
صيانة السيارات واآلليات في منطقة الصناعة
بقامشلو حد المعقول ،لتصبح مشكلة تفرض على
أي شخص يفكر باقتناء سيارة له زيارة المنطقة
الصناعية ليعرف ما سيواجهه عند تعطل
سيارته .قطع تبديل السيارات باتت غالية لدرجة
عم قدرة السائق على شرائها ،وأجرة اليد العاملة
باهظة مقارنة مع فترة زمنية ليست بالطويلة،
وهو ما سبب زيادة تعرفة النقل ،سواء الخطوط
العامة أو التكاسي العمومية ،وفي بعض األوقات
عدم التزام السائقين بالتعرفة المخصصة من قبل
مؤسسة المواصالت.

زيادة التعرفة

فالمشكلة بحسب السائقين تكمن في محالت بيع
قطع التبديل والغيار ،لكن في الوقت ذاته يبدي
أصحاب هذه المحال التي التقت صحيفتنا معهم
استغرابهم من هذه النظرة لهم ،ويرجع «شيار
بطال» ،صاحب محل لبيع قطع السيارات في
حي الصناعة بمدينة قامشلو ,سبب ارتفاع
أسعار قطع غيار السيارات ,إلى أن شراء
القطع بالدوالر األميركي.
وتأتي غالبية قطع التبديل والغيار للسيارات
من مدينة حلب ،ويُشير «بطال» إلى أن غالء
أسعار الشحن يدفع بالمحالت إلى إضافة تكلفة عمار علي الزعالن
شيار بطال
الشحن على سعر القطع ،وعلى سبيل المثال
فإن تكلفة شحن كرتونة واحدة تكون بحدود  ٤٠على غالء أجور الصيانة والتصليح ،ورغم أن
ألف ليرة سورية ،والقطعة التي يكون ثمنها ستة المحل الذي يعمل فيه علي هو ملك شخصي له،
دوالرات يزيد سعرها  ٢٥سنتا ً أمريكيا ً أجرة إال أن األجور التي يتلقاها لقاء صيانة السيارات
للشحن.
ال تختلف عن صاحب مهنة مماثلة مستأجر
لكن وفق مصادر أخرى فإن نسبة كبيرة من قطع لمحل في الصناعة.
التبديل وال سيما للسيارات الحديثة تدخل لمناطق وتبدأ أسعار أجارات المحالت التجارية في
شمال وشرق سوريا عبر معبر سيمالكا عبر المنطقة الصناعية من مئة دوالر وما فوق أي
باشور ،ويتحكم في هذه التجارة أناس محددين  250ألف ليرة سورية كح ٍد أدنى ،ويضيف
لم تذكر هويتهم ،وهو ما يزيد احتكار البعض
لهذا القطاع.
أما عن اختالف األسعار بين المحالت يرجعه
شيار بطال إلى اختالف الجودة والمنشأ ,وعدم
وجود تسعيرة ثابتة ألسعار قطع السيارات في
المنطقة.

حسين محمد علي

محمد أنور

ناشد التمر

هذه المشكالت وتحديد
وأخلى محمد أنور مسؤوليتهم فيما يتعلق بتحديد
أجور الصيانة ونسبة الربح لتجار قطع التبديل األسعار ضمن الصناعة وح ّملها للتموين ،وقال
أيضاً؟
إن التموين هو المسؤول عن تحديد أسعار القطع
ً
محمد أنور رئيس مجلس الصناعة في مدينة ونسبة الربح بالقول «سابقا كانت نسبة الربح
قامشلو ,قال إن دورهم يبدأ باستقبال الشكاوي ألصحاب المحالت  ٢٠بالمئة للقطعة الجديدة
من معلمي الصناعة وأصحاب السيارات على و ٢٥بالمئة للقطعة القديمة ،أما اليوم فالتموين
حد سواء ,وخصوصا ً سائقي السيارات العمومية ,هو المسؤول عن تحديد هذه النسبة» ،ولم يجب
وهنا يحاول المجلس حل المشاكل التي تحدث محمد أنور عن سؤالنا حول تحديد قيمة بدل

عمار علي الزعالن؛ سائق يعمل على خط
الكراجات في مدينة قامشلو ،يبرر لجوأه إلى
زيادة أجرة الراكب فوق التعرفة الرسمية ،بسبب
غالء قطع الغيار و»احتكارها» من قبل التجار،
ويقول «قبل يومين قمت بتصليح محرك سيارتي
وكلفني  ٧٠٠ألف ليرة سورية ،إن غالء قطع
الصناعيون هم السبب
السيارات غير مقبول وأسعارها جنونية إضافة
إلى غالء أسعار اليد العاملة للميكانيكيين».
ً
وبدى عمار مستا ًء من عمله كسائق ،مشيرا إلى وتضيف غالبية محالت قطع التبديل في قامشلو
صعوبات كبيرة تعترضهم في عملهم واعتبرها نسبة  ١٥بالمئة من سعر القطعة كربح صافي
مضيعة للوقت ألن الجزء األكبر من مردودهم لهم ,ويربط شيار بطال سبب غالء تصليح
المادي يذهب إلى جيوب التجار على حد وصفه .السيارات بأجور الميكانيكيين وليس بأسعار
وعزا السائق المقيم في مدينة قامشلو السبب إلى قطع التبديل فقط بشرحه الفرق بين سعر القطعة
عدم وجود رقابة على محالت بيع القطع ما أدى وأجرة التصليح بمثاله اآلتي« :مثالً :شراء عكس
إلى اختالف أسعار القطع من محل إلى آخر ،بستون بـ ٩٠سنتا ً وبيعه للمستهلكين بدوالر
واحتكار القطع من قبل التجار وبيعها بأسعار واحد ,وشراء القطع ألجل تصليح المحرك يكلف
السائق  ٥٠٠ألف ليرة سورية أي ما يعادل ٢٠٠
غالية جداً.
دوالر أمريكي!».
وتسبب ارتفاع تكاليف تصليح السيارات في
العمل بدون جدوى
قلة العمل بالمدينة الصناعية مقارنة مع العام
الماضي ،ويربط بطال هذا بتعامل أصحاب
ويتفق «ناشد تمري» ،وهو من سكان مدينة المهن بالدوالر في البيع والتصليح ،متمنيا ً أن
قامشلو ويعمل على خط الكراجات ،مع عمار يعود شراء القطع إلى الليرة السورية ,ليقوموا
فيما يخص غالء أسعار قطع التبديل بوصفه ببيعها للمستهلكين بالليرة السورية.
«قطع السيارات غالية جداً» ،ويتابع قوله «إننا

علي «تأثرهم كصناعين وحرفيين بقرار الحظر بين أصحاب السيارات والميكانيكيين.
يعط أنور معلومات جديدة عن أسباب اختالف
الجزئي الذي أعلنته اإلدارة الذاتية في شمال ولم ِ
وشرق سوريا بسبب جائحة كورونا ،لم نعد أسعار قطع السيارات من محل آلخر ،بل ربطها
بعدم ثبات سعر صرف الدوالر األمريكي ,وتابع
نستطيع العمل بسبب ضيق الوقت».
«شراء بعض أصحاب المحالت القطع من
الوكالء مباشرة بحيث تكون أرخص من الذين
دور املجلس الصناعي
يشترونها من األسواق الحرة ،وهنا يحدث الفرق
بين األسعار».
وفقا ً لما سبق ،يرجع السائقون ومعلمو صيانة
السيارات وأصحاب محال قطع التدبيل أصل
تشتت الجهات املسؤولة
المشكلة لسعر صرف الدوالر ،لكن ما هو دور
مجلس الصناعة الذي تشكل عام  2014في حل

أجور العاملين في الصناعة ،وكنا قد أشرنا سابقا ً
إلى أن أجور اليد العاملة يحددها هذا المجلس.
وعاد محمد أنور ليحصر دور مجلسهم هذا
في عمل لجنة الصلح ضمن المجلس باستقبال
الشكاوي من المواطنين والتحقق منها ,والقيام
بإرجاع كامل الحقوق ألصحابها.
ونوه أنور إلى أن أحد أسباب الغالء هو جشع
التجار دون أن يوضح طرقا ً لوقف هذا الجشع،
وطالب أصحاب السيارات بالتواجد أثناء تصليح
سيارتهم لمراقبة الميكانيكي أثناء عمله في
تصليح السيارة.

مخطط متعرث
نعمل بدون جدوى ألن عملنا يذهب للتصليح
وشراء القطع لسياراتنا».
نتيجة عدم التوافق بين مردوده اليومي ومصاريف
عائلته ،يفكر تمري بتغيير عمله الحالي والبحث
عن فرصة عمل جديدة ،إن لم تُحل مشاكلهم هذه،
ويطالب تمري الجهات المعنية بالتدخل وتحديد
أسعار القطع والتصليح من أجل كسر االحتكار.

احتكار أم جشع
العدد 940

األجور بالدوالر
بدوره يبرر «حسين محمد علي» الذي يعمل
«صواج» في الصناعة بمدينة قامشلو ,سبب
لجوئهم إلى تحديد أجور يدهم «أجور التصليح»
بالدوالر إلى غالء تكاليف المعيشة العامة،
موضحا ً أن أسعار اليد العاملة تحددها لجنة
الصناعة.
ويلفت «علي» النظر إلى غالء أجور المحالت
التجارية في المدينة الصناعية ،وهو ما ينعكس

ولتخفيف الضغط عن المنطقة الصناعية الحالية
بدأ المجلس الصناعي بخطة إنشاء صناعة جديدة
لتأمين المحالت لكافة العاملين في مجال تصليح
اآلليات المختلفة لضمان عدم لجوئهم الستئجار
المحالت بأسعار خيالية ,وكان من المقرر انتهاء
هذا المشروع إال أن محمد ربط سبب تأخره
إلى حد اآلن بسبب الظروف الحالية والهجمات
التركية على شمال وشرق سوريا.
مطالب السائقين ،ربما لن تجد آذان صاغية في
ظل تشتت المسؤولية بين جهات عدة ،وعدم
قدرة المجلس الصناعي على ضبط جشع التجار
والدوالر معاً ،ليبقى صاحب السيارة يفكر بطرق
تبعده عن طريق الصناعة ومعلميها.
محرر الصفحة  -صالح إيبو

روناهي
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منظمة روج آفا لإلغاثة والتنمية ..مشاريع إنسانية وعمل دؤوب
روناهي /الحسكة ـ مع غياب المنظمات اإلنسانية العاملة في مناطق شمال وشرق سوريا ,وتخفيف وتيرة عملها عما كان سابق ًا ,ال زالت بعض
المهجرين
المنظمات اإلنسانية التابعة لإلدارة الذاتية وحركة المجتمع الديمقراطي تواصل عملها اإلنساني وواجباتها األخالقية لتغطية كافة حوائج
ّ
تقرير /آالن محمد
تقطعت السبل في وجه المهجرين الذين نزحوا
من مناطقهم جراء هجمات المحتل التركي
األخيرة على مدينتي سري كانيه وكري سبي/
تل أبيض ,فما كان منهم إال أن لجؤوا إلى عدة
مناطق مجاورة مثل الحسكة وقامشلو وغيرها
من المناطق التي تنعم باألمن واالستقرار تحت
مظلة األمة الديمقراطية واإلدارة الذاتية ,حيث
بادرت الجهات المعنية الحتواء هذا الكم الهائل
من النازحين ومد يد العون واإلغاثة لهم.

السجاد على العوائل لتفادي البرد مع حلول
فصل الشتاء بدايةً ,كما نقوم بتوزيع األلبسة
مستهدفين كافة األعمار ,ونوزع الحصص
الغذائية بشك ٍل دوري؛ باإلضافة إلى المنظفات،
وبرنامجنا مستمر باإلمكانات المتوافرة».
وعن آلية التوزيع أشار علو إلى أنهم يقومون
بتوزيع المساعدات عن طريق الكومينات حسب
الحاجة في كل مرة أو عبر التنسيق بينهم وبين

المنظمات األخرى ،وأكد «عابد علو» أنه
منذ بداية الهجمات على منطقتي سري كانيه
وكري سبي ,انسحبت جميع المنظمات الدولية
من المنطقة ,ولم تبقَ سوى منظمة روج آفا,
التي كانت تعمل ليالً ونهارا ً إلسعاف الحاالت
الموجودة التي تحتاج إلى الدعم ,والجدير بالذكر
ّ
بأن منظمة روج آفا ,هي من المنظمات التابعة
لإلدارة الذاتية بكافة مفاصلها.

الصديق الصدوق
في لقاء أجرته صحيفتنا «روناهي» مع الرئيس
المشترك لمنظمة روج آفا في شمال شرق
سوريا «عابد علو»؛ أكد على مواصلة تقديم كل
ما يلزم للمهجرين قسرا ً من ديارهم ,سوا ًء في
المخيمات أو مراكز اإليواء وحتى في المنازل؛
من خالل المكاتب الفرعية للمنظمة المتواجدة
في عدة مناطق ،مثل الحسكة ـ قامشلو  -تل تمر
 الشدادي وغيرها ,كما تقوم باستهداف الحاالتاإلنسانية األخرى عموماً .وعن النشاطات التي
قاموا بها مؤخرا ً أضاف علو« :قمنا بتوزيع

املشاريع واملخططات املستقبلية
تعمل منظمة روج آفا على رفع وتيرة النشاطات
والمساعدات اإلنسانية قدر المستطاع ,وذلك
عبر افتتاح مركز لألطفال (مساحات صديقة
للطفولة) ,في مخيم سري كانيه في الحسكة,
حيث تستطيع المنظمة من خالله دعم األطفال
وتعليمهم والترفيه عنهم؛ األمر الذي يدعم
العامل النفسي لدى الطفل المهجر ريثما يتم
إنشاء مدرسة في المخيم ,باإلضافة إلى افتتاح
دورات حاسوب وتمريض في الشدادي .واختتم
الرئيس المشترك لمنظمة روج آفا في شمال
شرق سوريا «عابد علو» حديثه بقوله« :نأمل
من المنظمات اإلنسانية حول العالم أن تقوم
بعملها وتنظر في وضع الحاالت اإلنسانية؛
وتتابع آثار النزوح والقيام بدورها المحتم عليها
تجاه هذه الحاالت».

منظمة روج آفا فرع تل متر

وعن عمل الفروع األخرى للمنظمة كان
لصحيفتنا لقاء مع «غسان شريف محمود»
من إدارة مكتب تل تمر ,حيث تحدث عن كيفية
عملهم قائالً« :يتمحور عملنا حول األرياف في
تل تمر والحسكة في برنامج وتنسيق مع المكتب
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لزراعات بديلة الرتفاع التكاليف!..
مزارعو ريف الرقة يتجهون

روناهي /عين عيسى ـ اتجه العديد من مزارعي الريف الشمالي للرقة هذا العام لزراعة عدد من األصناف الزراعية ،وذلك بسبب قلة التكاليف التي ُتصرف
ً
مقارنة مع الزراعات التقليدية التي يشتهر بها ريف الرقة كمحصول القطن والذرة الصفراء ،وطالب المزارعون بضرورة دعمهم
على هذه األنواع
لالستمرار في اإلنتاج الزراعي لهذا العام.
تقرير /حسام إسماعيل

عابد علو

غسان شريف محمود

الرئيسي للمنظمة؛ ومحاولة تغطية أكبر عد ٍد
ممكن للمحتاجين إن لم يكن للجميع .حيث نعمل
ليالً ونهارا ً خاصةً في األوقات التي تكون فيها
حاالت نزوح مفاجئة جراء الهجمات الفاشية
التي يقوم بها االحتالل التركي على المناطق
اآلمنة اآلهلة بالمدنيين» .وينظم المركز دورات
تدريبية في مجال التمريض واإلسعافات األولية
لكل من يرغب بذلك ,لرفع المعنويات التي
تعود بالفائدة على النازحين ,وبمدة زمنية قدرها
شهرين يحصل بعدها المتدرب على شهادة
تمكنه من العمل من خاللها ,وناشد محمود في
نهاية حديثه المنظمات اإلنسانية للقيام بدورها
بشك ٍل جيد لتقديم يد المساعدة للمنظمات المحلية؛
وسد النقص الموجود الناتج عن قلة اإلمكانات.

االقتصاد والبيئة

 22تشرين الثاني  2020األحد

يشتهر الريف الشمالي للرقة بشكل عام بزراعة
المحاصيل الصيفية المتنوعة مثل« :القطن،
الذرة الصفراء ،والخضروات بأنواعها» ،ولكن
هذه الزراعات تحتاج إلى كمية كبيرة من
األسمدة والمبيدات والتكاليف األخرى الموازية
إلنجاح اإلنتاج الزراعي ،في حين يعاني
المزارع من تبعات انهيار العملة السورية مقابل
الدوالر األميركي الذي يحدد أسعار األسمدة
واألدوية الزراعية».
ويُفاضل المزارع بين المصروف المخصص
للدعم الزراعي ألرضه ،وبين المصروف
المخصص إلعالة أسرته ،حيث يجد صعوبة
في إحداث توازن بينهما ،وسط مخاوف من
خسارة الموسم الزراعي ،الذي يحتاجه إلعالة

أسرته ،وصرف مدخراته ،والمجهود المجاني
ى بسبب
للعمل الزراعي الذي يذهب أحيانا ً سد ً
تعرضه للخسارة ،أو انخفاض أسعار المحاصيل
في وقت الموسم ،وتحكم التجار بأسعارها.

التكاليف املرتفعة دفعت
لزر ٍ
اعات أقل كُلفة!....
صحيفتنا أجرت لقاءا ٍ
ت مع مزارعي الريف
الشمالي للرقة حيث يقول المزارع محمد
الخلف« :بأن عدم القدرة على تأمين متطلبات
الزراعة من أسمدة ويد عاملة وبذور وفالحة،
اضطرته إلى زراعة (جبس البذر) ،وإلى
زراعة محصول السمسم الذي ال يتطلب الكثير
من األسمدة ،أو األيدي العاملة التي أصبحت

محمد الخلف

باهظة».
وأضاف الخلف« :عزفنا خالل هذا الموسم
لزراعة محصول القطن ألن المصاريف التي
يتطلبها هذا المحصول باهظة للغاية ،حيث يحتاج

تقرير /إيريش محمود

وبهذا الخصوص سلطت صحيفتنا «روناهي»
الضوء على آراء بعض المواطنين حول سوء
جودة مادة الخبز ،فحدثنا المواطن علي أحمد
الدرويش قائالً« :إن الخبز الذي نشتريه من
المخبز اآللي غير صالح لألكل ،لكننا مجبرون
على شرائه كونه الغذاء الرئيسي لكل بيت،
فسعر الخبز في األفران الخاصة مرتفع جداً،
وشراؤه يوميا ً ال يتناسب مع الدخل المحدود».
وطالب الجهات المعنية بضرورة تحسين نوعية
الخبز ونظافته ،حيث يجد في أغلب األحيان
كما أشار المواطن «الدرويش» شوائب ومواد
غير صالحة لألكل مثل «بقايا أكياس النايلون

كما التقينا باإلداري في الفرن اآللي في مدينة
قامشلو محمد كمال درويش؛ الذي أوضح لنا
أن سبب سوء نوعية الخبز في أغلب األوقات
تكون نتيجة نوع الطحين الذي يتم استالمها من
عدة مطاحن في قامشلو؛ ومنها «مطحنة مانوك
ـ سالم ـ الجزيرة ـ وحسن» ،مضيفا ً أن نوع
الطحين من بعض المطاحن جيدة ولكنها ليست
كافية .باإلضافة إلى عدم توفر الماء الساخن
أثناء العجن ،وفي فصل الشتاء تحتاج العجينة
إلى الماء الساخن ،وبدوره أشار محمد كمال
درويش إلى أنهم طلبوا الجهات المعنية بتقديم
خزانات الماء الساخن للفرن لتتحسن نوعية

وأردف الشوين« :أن هذه الزراعات ال تحتاج

علي أحمد الدرويش

محمد كمال درويش

قامشلو من قبل الجهات المعنية ،وخصص لكل
براكية  60صندوقا ً أي ما يعادل  720ربطة من
الخبز ،وبسعر  200ليرة سورية ،باإلضافة إلى
المؤسسات اإلدارة الذاتية ،كومينات ،والقرى
التابعة لمدينة قامشلو.
الخبز ،وتقوم الجهات المعنية ولجنة التموين
بمتابعة المطاحن من أجل تحسين نوع الطحين
التي تُقدم للفرن اآللي .وينتج الفرن يوميا ً على
مدار أربعة وعشرين ساعة ما يقارب  24طنا ً

من الطحين ،أي ما يعادل  170عجانة في اليوم،
فهناك إقبال كبير على الفرن من قبل أهالي
المدينة ،ويتم توزيع الخبز على معظم المواطنين
ض ْ
عت في أغلب أحياء مدينة
والبراكيات التي ُو ِ

واختتم محمد كمال درويش بمطالبة الجهات
المعنية بتقديم كافة المستلزمات الضرورية
لتحسين نوعية الخبز ،وصيانة كافة اآلليات
الموجودة في الفرن ،وتأمين الطحين المناسب
والجيد.

نقص التجهيزات الشتوية في مخيم كري سبي سببه المنظمات العاملة ضمنه
تقرير /حسام إسماعيل
روناهي /عين عيسى ـ يعاني مخيم ُمه َّجري
كري سبي من نقص في المستلزمات الشتوية
التي تقدمها المنظمات اإلنسانية واإلغاثية
الداعمة ،في حين اشتكى قاطنوه من تسرب مياه
األمطار إلى داخل الخيم وعدم وجود وسائل
تدفئة
ويقطن مخيم مهجري كري سبي أكثر من
 3500نازح موزعين على  750خيمة ،ويعاني
المخيم في هذه الفترة من نقص في الدعم اإلغاثي
واإلنساني من قبل المنظمات اإلنسانية واإلغاثية
العاملة في المخيم؛ على الرغم من المناشدات
المستمرة التي تطلقها إدارة المخيم بين الفينة
واألخرى.

العدد 940

ويشتكي قاطنو المخيم من قلة التجهيزات
الشتوية التي تحويها الخيمة ،فيما تعرضت خي ٌم
أخرى لتسرب المياه بعد الهطوالت األخيرة
التي جادت بها السماء ،وفي لقاء لصحيفتنا مع
المهجر عبد الرزاق محمد أ ّكد بأن الخيمات تفتقر
إلى التجهيزات الشتوية من بطانيات وفرش
لألرضيات باإلضافة إلى العوازل المطرية
الملحقة بالخيمة.

عين الجهات المعنية
وطالب كل من المزَ ِار َ
واللجان الزراعية دعم المزارعين ليتسنى لهم
االستمرار في زراعة المحاصيل الزراعية
التي من شأنها رفد اقتصاد المنطقة بالمحاصيل
الزراعية ،وتأمين االكتفاء الذاتي للمنطقة.

بدوره أكد المزارع محمد الشوين :على أن
الموسم الصيفي لهذا العام لم يكن موفقا ً بسبب
ارتفاع تكاليف األسمدة والمواد والبذار ،لذلك
دُفع إلى التخطيط لزراعات أخرى ،ال تحتاج
إلى تكاليف مرتفعة كموسم القمح ،إلى جانب
زراعات أخرى ،وسيتجه إلى زراعة محصول
الفول ،أو أي نوع أخر من البقوليات كالعدس.

والحصى».

روناهي /قامشلو ـ االخبز أهم األغذية الرئيسية
التي تكاد ال تخلو منها مائدة في كل بيتٍ ،إال أن
مشكلة رداءة جودة الرغيف من جهة وإهمال
عمال المطاحن نوعية الطحين من جهة أخرى؛
أدى إلى ازدياد شكاوي أهالي مدينة قامشلو من
نوعية الخبز وسوء جودته.

َّ
وبين المزارع محمد الخلف« :إن مثل هذه
الزراعات التكثيفية تؤمن مردود مادي جيد
للمزارعين ،وتتناسب مع التكاليف المنخفضة
التي تحقق نوعا ً ما من الربحية بقدر مناسب من
التكاليف التي يصرفها المزارع على األرض
الزراعية المستثمرة».

إلى األسمدة ،وتغني التربة الزراعية بعنصر
األزوت ،وتناسب أغلب أنواع الترب الموجودة
في المنطقة ،إلى جانب أنها ال تحتاج إلى أيدي
عاملة ،وإن تطلب األمر فيكون ذلك بشكل
محدود للغاية».

االتجاه لزراعة البقوليات
للموسم الشتوي!...

معاناة األهالي ومطالبهم منذ سنوات بتحسين جودة الخبز
وأفادنا المواطن نضال رديني أيضا ً أنه منذ
سنوات واألهالي يعانون من سوء جودة الخبز،
وتساءل قائالً« :أليس هناك أي جهة قادرة على
تحسين نوعية الخبز كونها المادة األساسية في
جميع البيوت» .ونوه نضال رديني أنه يجب
على كافة الجهات المعنية وخاصة إدارة األفران
والمطاحن أن تضع حالً سريعا ً لتحسين جودة
الخبز.

الدونم الواحد إلى مبلغ يقارب الـ /200000/
ليرة سورية؛ مثل األسمدة واأليدي العاملة،
إلنجاح هذا الموسم ،في حين أن تكاليف دونم
(جبس البذر) تقارب الـ ( )25000ل.س».

محمد الشوين

وأضاف« :نضطر كعائلة ضمن الخيمة إلى
تدبر أمرنا ببعض البطانيات القليلة المتوفرة،
ولكن هذا األمر يشكل معاناة بالنسبة لنا بسبب
عدم وجود وسائل تدفئة».
فيما أكدت المهجرة جمانة الشيخ على أنهم
يقطنون في إحدى الخيم التي ال تصلح للسكن
أصالً ،حيث اضطروا الستالمها بسبب عدم
توفر (الخيم نصف اإلسطوانية) ،التي توفرها
اإلدارة الذاتية ،وأشارت جمانة إلى أن هذه
النوعية من الخيم ال تصلح لإليواء الدائم،
والخامة المصنعة منها رديئة للغاية وتتسرب
المياه من خاللها.
وطالب ك ٌّل من المهجرين جمانة وعبد الرزاق
الجهات المعنية والمنظمات اإلنسانية بتأمين
سبل التدفئة ضمن الخيم ،باإلضافة الى تأمين
أغطية وعوازل وبطانيات تقيهم برد الشتاء.

قامشلو ..تشهد حالة عدم استقرار أسعار المواد الغذائيةُ ،يرافقها معاناة المواطنين
تقرير /إيريش محمود
روناهي /قامشلو ـ تفقد الليرة السوريّة قيمتها
أمام العمالت األجنبية يوما ً بعد آخر ،حيث
وصل سعر صرف الدوالر إلى  2750ليرة
سورية في شهر تشرين الثاني لعام ،2020
ترافق معه ارتفاع جميع المتطلبات المعيشية،
ومنها المواد الغذائية ،ومطالبة األهالي بوضع
حلول مناسبة توافق دخل الفرد.
منذ بداية األزمة السورية ،وسياسة الدول
االستبدادية التي فُرضت على المنطقة ،وسيطرة
المرتزقة على معظم المعابر الحدودية ،جعلت
مناطق شمال وشرق سوريا ضمن حصار
ضيق جداً ،وبدأت الليرة السورية بفقدان قيمتها
أمام العمالت األجنبية شيئا ً فشيئاً ،حيث بدأت

أسعار المتطلبات المعيشية ترتفع يوما ً بعد يوم،
ومنها المواد الغذائية الرئيسية ،حيث وصلت
أسعار المستلزمات الضرورية إلى ح ٍد ال يمكن
ألصحاب الدخل المحدود تأمينها.
وبهذا الخصوص سلطت كاميرا روناهي
الضوء على آراء بعض المواطنين في مدينة
قامشلو لمعرفة المزيد عن بيع بعض المواد
الغذائية وأسعارها ،بعد ارتفاع سعر صرف
الدوالر األمريكي في الفترة األخيرة.

استغالل بعض التجار
للظروف الراهنة
وبهذا الصدد أفادنا المواطن بشار مال حسين من
سكان مدينة قامشلو قائالً« :يزداد ارتفاع أسعار
بعض المواد الغذائية بشكل يومي ،وال يمكننا
تلبية المتطلبات المعيشية الضرورية كافة،
إضافةً إلى المتطلبات األخرى مثل الكهرباء
واشتراك المولدة والمياه ،ويعود سبب هذا
االرتفاع إلى فقدان الليرة السورية قيمتها أمام
العمالت األجنبية ،باإلضافة إلى استغالل بعض
التجار للظروف الراهنة».

جمانة الشيخ

عبد الزراق المحمد

بدوره أكد الرئيس المشترك
لمخيم مهجري كري سبي «محمد شيخ علي»
إلى أن إدارة المخيم ناشدت كافة المنظمات
اإلنسانية واإلغاثية ،وحتى الجهات المعنية

وأضاف« :على الجهات المعنية ضبط األسعار،
وعدم السماح للتجار باستغالل المواطنين»،
وأكد بأن هناك اختالف في معظم المواد الغذائية
بين المحالت ،فعلى سبيل المثال يختلف سعر
الزيت النباتي من محل آلخر بحجة ارتفاع
سعر صرف الدوالر ،كون معظم المواد يتم

محمد شيخ علي

لتقديم العون والمساعدات لألهالي المهجرين،
ولكن إلى اآلن لم تُقدم أي جهة على دعم المخيم،
وشدد على ضرورة تقديم المساعدات ليستطيع
األهالي المهجرين مجابهة فصل الشتاء.

محررة الصفحة  -هايستان أحمد

العدد 940

استيرادها بالعملة األمريكية «الدوالر» على
حسب قول أصحاب المحالت».وبدورها أيضا ً
حدثتنا المواطنة روجين خلف عن ارتفاع المواد
الغذائية قالت« :ال يمكن تلبية كافة المتطلبات
المعيشية ،فاليوم تكلفة الوجبة الواحدة تقارب
ثالثة إلى أربعة آالف ليرة سورية ،ناهيك
عن المتطلبات المنزلية ،وإلى ما هنالك من
احتياجات ضرورية للحياة المعيشية».

املطالبة بالرقابة
كما طالبت المواطنة روجين خلف من الجهات
المعنية بوضع رقابة على التجار المستغلين
الظروف الراهنة بحجة ارتفاع سعر صرف
الدوالر أمام الليرة السورية.
كما التقينا بصاحب محل لبيع المواد الغذائية
في مدينة قامشلو سالمة محمد عبد القادر الذي
أوضح لصحيفتنا روناهي أسباب ارتفاع بعض
المواد الغذائية في الفترة الحالية ،قائالً« :يعود
السبب بالدرجة األولى الرتفاع أسعار المواد
الغذائية إلى ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام
الليرة السورية ،باإلضافة إلى جشع بعض
التجار وتالعبهم بسعر المواد حسب رغبتهم،
بحجة تكاليف النقل ،وارتفاع سعر الدوالر،
كون معظم المواد يتم استيرادها من دول
الجوار «باشور ،وباكور كردستان»؛ باإلضافة
إلى استيراد بعض المواد من مناطق الداخل
السوري ،وجميع المواد يتم التعامل بها بالعملة
األجنبية الدوالر».

هل زيادة مبلغ عدا املبلغ
حق للتاجر؟
املخصص للامدة؛ ٌ
وقال عبد القادر« :في حال تم شراء المواد
الغذائية من التجار ،يتم أخذ زيادة مبلغ ما يقارب
 200ليرة سورية أو أكثر حسب نوع المادة،
عدا السعر المخصص لها من المواطن ،بحجة
أن سعر صرف الدوالر غير مستقر ،وهنا يجب
على الجهات المعنية مراقبة التجار لمنعهم من
التالعب باألسعار».

أسعار بعض املواد يف قامشلو
وأشار عبد القادر إلى أسعار بعض المواد
الغذائية األساسية في الوقت الحالي ،وقال ليس
هناك سعر مستقر كون ليس هناك استقرار لسعر
صرف الدوالر ،على سبيل المثال؛ يتراوح
بيع كيلو الرز ما بين الـ  4000 - 1200ليرة
سورية ،حسب النوع والجودة ،والزيت النباتي
من نوع الدار لتر واحد بسعر  2800ل.س،
وكيلو السكر يتراوح سعره ما بين الـ - 1500
 1600ل.س ،أما طبق البيض السوري بسعر
 5500ل.س ،وبالنسبة لطبق البيض المستورد
من باكور كردستان  5200ل.س ،كيلو الشاي
من نوع ليالينا  16ألف ل.س ،المعكرونة ما
بين  800ـ  1400ل.س حسب النوع ،البرغل
ما بين  1500إلى  2000ل.س .وهذه األسعار
غير ثابتة فقد يختلف سعرها خالل ساعة».

بشار مال حسين

سالمة محمد عبد القادر

كما نوه عبد القادر قائالً« :هناك تقصير من
قبل اللجنة التموينية ،وعدم مراعاة أصحاب
المحالت ،ومخالفتهم لعدم وضع تسعيرة للمواد
كافة ،ونحن بدورنا ال نستطيع وضع الئحة
أسعار على جميع المواد ،كون هناك اختالف
في السعر بين الحين واآلخر ،علما ً أن هناك
الئحة ألغلب المواد».
وطالب صاحب محل لبيع المواد الغذائية في
مدينة قامشلو سالمة محمد عبد القادر بمحاسبة
التجار ،وضبط األسعار ،فاليوم لم يعد بإمكان
المواطنين تلبية كافة االحتياجات المعيشية؛
وناشد الجهات المعنية التابعة لإلدارة الذاتية
في مناطق شمال وشرق سوريا بفتح معامل
ومصانع إلنتاج كافة المواد األساسية للحياة
اليومية ،واالعتماد على اإلنتاج المحلي ،وعدم
استيراد المواد من الخارج ،ولمنع التجار
التالعب باألسعار.
هل سيتم حل المشكلة أم ستبقى عالقة والمواطن
في انتظار الحلول المناسبة؟؟

محررة الصفحة  -بيريفان حمي

