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المقابلة  انتهاء  مع  ـ  قامشلو   / روناهي 
لصاحب  صورة  أخذ  وطلب  للصحفي 
منهم  الكثيرين  الفور  على  المقابلة 
لسُت  اليوم  والسبب؟!  ذلك!،  يرفضون 
جاهزاً للتصوير نفسيتي تعبانة! ومزاجي 
نفسياً  مهيأ  غير  أنا  أو  رائق،  غير 
من  لكم صورة  أرسل  وسوف  للتصوير؟ 
بمقدوركم  تعجبكم  لم  حال  وفي  موبايلي 
أنا  آخر  يوٍم  في  وتصويري  المجيء 
نتكلم  من  يتناسون  وهنا  لكم؟!،  اختاره 
عنهم - والقضية ليست معممة - بأنه من 
المفترض أن يعوا بأنهم في دوائر رسمية 
ينبغي  وال  أعراس،  صاالت  في  وليسوا 
التعامل بهذا األسلوب وخلق هذه الحجج 

ألنهم يعملون في دائرة رسمية وهم ليسوا 
في مكان للترفيه لكي نجد الشخص منهم 

جاهزاً للتصوير أو ال.

الثقافية  النشاطات  إبراهيم-  إيفا  قامشلو/ 
والرياضية لتنمية وتطوير مواهب طلبة جامعة 
خاصة  فرق  لتشكيل  وذلك  مستمرة،  آفا  روج 
إلى  النشاطات  مكتب  ليتحّول  الجامعة،  باسم 

مركز عام والعمل بشكٍل أكبر.
التي  آفا  روج  جامعة  استطاعت  حثيثة  بجهود 
لمؤسسة  أرضية  بناء   ،2016 عام  تأسست 
الدولية،  العلمية  المعايير  تحقيق  بغية  تعليمية 
فيها،  والعاملين  طلبتها  مواهب  تطوير  وبهدف 
أعلنت إدارة الجامعة عن افتتاح مكتب النشاطات 
الثقافية والفنية والرياضية لتنمية مواهبهم، وبادر 
الطلبة ممن لديهم الرغبة في االنضمام بتسجيل 

أسمائهم في إدارات كلياتهم وشؤون الطلبة. 

هدفهم تطوير املواهب

ألتقت صحيفتنا  المعلومات  من  المزيد  ولمعرفة 

آفا  المشتركة في جامعة روج  الرئاسة  نائبة  مع 
بأن  حديثها،  في  جاء  والتي  داوود«،  »شيندا 
مواهب  تطوير  النشاطات  هذه  إقامة  من  هدفهم 
وكان  والعملية،  األكاديمية  الناحية  من  الطلبة 
ولكن  الفائتة،  السنة  ُمنذ  تفعيلها  المفترض  من 
لم  العالم  اجتاحت  التي  كورونا  جائحة  بسبب 
الضغوط  إلى  إضافة  الواقع،  أرض  على  تطبق 
في مجال العمل بالجامعة. الخطوة األولى ضمن 
هذه النشاطات كانت في المجال الرياضي، حيث 
ضمن  قسم  كل  ومثَّل  القدم،  كرة  فرق  تشكلت 
الجامعة فريق خاص به تحت مسمى فرعه، إلى 
وتحت  المدربين،  قبل  من  الفرق  تدريب  جانب 
مباريات  عدة  أقيمت  تجمعنا«  »الرياضة  شعار 
على أرضية ملعب »دجلة« في حي قناة السويس 
الفرق  بين  الدورية  والمباريات  قامشلو،  بمدينة 
مستمرة.  وتؤكد شيندا بأنه من خالل إقامة مثل 
الالعبين من  المباريات سيتم اختيار أفضل  هذه 
الرياضية،  النشاطات  على  المشرفة  اللجنة  قبل 

لتشكيل فريق باسم جامعة روج آفا.
ستتوجه  الرياضية  النشاطات  من  االنتهاء  بعد 
الموسيقية، وسيخضع  النشاطات  اإلدارة صوب 
على  لتدريبات  أسمائهم  سجلوا  الذين  الطلبة 
ومن  المختصين،  قبل  من  الموسيقية  اآلالت 
فرقة  لتشكيل  وذلك  الختبارات،  الخضوع  ثم 

موسيقية باسم جامعة روج آفا. 
هذه  من  االنتهاء  حال  في  بأنه  شيندا  ونوهت 
مثل  أخرى،  نشاطات  إقامة  سيتم  النشاطات 
وعدة  الشطرنج  ومسابقات  والسلة  الطائرة  كرة 

نشاطات أخرى، حسب اقتراحات الطلبة.
لجميع  والنجاح  التوفيق  شيندا  اإلدارية  وتمنت 
الطلبة الذين شاركوا في هذه النشاطات، مؤكدة: 
ضمن  النشاطات  مكتب  عمل  لتوسيع  »نسعى 
عام  مركز  إلى  وتحويله  آفا،  روج  جامعة 
بشكٍل  والعمل  واالجتماعية  الثقافية  للنشاطات 

أكبر«. 

جامعة روج آفا تستعد الفتتاح مركز النشاطات 
الثقافية واالجتماعية

أنتم يف دوائر رسمية ولستم 
يف صاالت أعراس!

عين روناهي

شيندا داود أرول فاضل أحمد

عدسة هيلين علي

خطوة متميزة

استوقفنا  آفا  روج  لجامعة  زيارتنا  خالل  ومن 
الطالب في قسم الزراعة بجامعة روج آفا »أرول 
كرة  مباريات  في  شارك  الذي  أحمد«،  فاضل 

القدم، ليؤكد لنا : »بان هذه الخطوة رائعة كونها 
وأتاحت  األخرى،  الجامعات  باقي  عن  تتميز 
عدة  في  بالتعليم  يرغبون  الذين  للطلبة  الفرصة 
نشاطات، لذا نشكر جميع الكوادر ضمن جامعة 

روج آفا الذين ساهموا بإقامة هذه النشاطات«. 

في عفرين المحتلة... ما هو العدد 
الحقيقي للمختطفين خالل عام؟

سيآل عيل: اعتقال السياسيين الُكرد يف تركيا 
ازدواجية وفقدان للمعايري األخالقية واإلنسانية

السياسيين  واستهداف  الحريات،  قمع  أسس  على  ممنهجة  التركيّة  الدولة  سياسات  أن  علي  سيآل  المحامية  بيّنت   
والسياسيات الكرد على وجه الخصوص، كونهم يمثلون إرادة شعب يناضل من أجل حريته بطرق سلميّة، وأكدت 
المبادئ  العامة والسياسية وتركيا تخاف  الدولي يضمن حماية حقوق اإلنسان والحريات  قانون حقوق اإلنسان  بأن 

المذكورة...«4

إدلب وعين عيىس... اتفاقات النار

عاٌم من النضال.. نساء 
شمال وشرق سوريا 
يسعين الستتباب 

األمن والديمقراطية

2020 وضٌع صحي متأزم.. 
تمت السيطرة عليه يف 

شمال وشرق سوريا يتأرجُح الوضُع الميدانّي في محافظة إدلب على 
مدى سنواٍت بين التسخيِن والتهدئة، وبعد كلِّ 
الواقِع  لتثبيِت  هدنٍة  على  التوافُق  يتمُّ  تصعيٍد 
القضم  خطة  روسيا  تواصُل  وفيما  الميدانّي، 
تصرُف  أنقرة  أّن  نجد  إدلب،  في  التدريجّي 
عوائد اتفاقها مع موسكو حول إدلب في جبهات 
واليوم في محيط  فكانت عفرين مرة،  أخرى، 
الميدانّي  الوضع  مالمح  أّن  إال  عيسى،  عين 
فتح  إلى  االنزالِق  احتماِل  إلى  تشيُر  إدلب  في 

الجبهات وتغيير في قواعِد االشتباِك...«2

كان عاماً زاخراً بالنضال والمقاومة 
من قبل المنظمات والجهات المعنية 
وشرق  بشمال  المرأة  بحقوق 
بحق  العنف  من  للحد  سوريا 
النضالي  اإلرث  من  انطالقاً  المرأة 

المشترك للنساء...«3

عاٌم ُمثقل بالمرار مسح بكفه العالم، ليترك 
المشاق  أمام  الطبية  والكوادر  األطباء 
كافة  الطبية  الكوادر  فكانت  والصعوبات، 
الجندي المحارب الذي واجه المخاطر من 

أجل سالمة األهالي...«6

الشيخ حمد السالمة: ما يقوم 
به المحتل الرتكي يف سوريا هو 

»عين اإلرهاب«
العدوان  تجاه  جدي  موقف  باتخاذ  الدولي  المجتمع  السالمة  حمد  الشيخ  طالب   

التركي معتبراً جرائمه »عين اإلرهاب«...«2

يكاد ال يمر يوم على أهالي مقاطعة عفرين المحتلة إال و يسمعون بحدوث 
انتهاك من سلب أو نهب أو اختطاف، ورغم سعي المنظمات الحقوقية 
الكتمان،  طي  تبقى  االنتهاكات  هذه  من  العديد  أن  إال  لتوثيقها  الحثيث 
لتطبيق   

ً
وعمقا  

ً
تنظيما أكثر  بشكٍل  االنتهاكات  استمرت   2020 عام  خالل 

وفق  المختطفين  عدد  هو  فما  سورية،  بأيد  التركي  المحتل  أهداف 
المنظمات الحقوقية؟...«2
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إعالنات

في عفرين المحتلة... ما هو العدد الحقيقي للمختطفين خالل عام؟

دعوة من أجل العدالة لمجزرة باريس في 
التاسع من كانون الثاني

الشيخ حمد السالمة: ما يقوم به المحتل التركي 
في سوريا هو »عين اإلرهاب«

بلدية الشدادي تنهي مشاريع 2020

اآلثار الجانبية الخطيرة لتناول األطعمة الُمجمدة
في عصرنا الحاضر، تلجأ الكثير من النساء العامالت 
إلى األطعمة المجمدة ألنها سريعة التحضير، دون أن 
يعلمَن بأن هذه األطعمة قد تشكل خطراً على الصحة.
فيما يلي مجموعة من اآلثار الجانبية الخطيرة لتناول 

األطعمة المجمدة:

ارتفاع ضغط الدم

أكثر من  فإن  األمراض،  السيطرة على  لمركز  وفقًا 
70% من الصوديوم الذي نستهلكه يأتي من األطعمة 
المصنعة والمجهزة مثل الوجبات المجمدة، يمكن أن 
زيادة ضغط  إلى  الصوديوم  من  الكثير  تناول  يؤدي 
لإلصابة  متزايد  لخطر  المرء  يعّرض  مما  الدم، 

بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

انسداد الرشايني

المجمدة  البيتزا  خاصة  المجمدة،  األطعمة  بعض 
والفطائر األخرى، تحتوي على زيت مهدرج ضار، 
مما قد يعرض صحة القلب لخطر شديد، وفقًا لجمعية 
أي طعام  مكونات  من  تحقق  لذلك  األمريكية،  القلب 

مجمد تشتريه لتجنب اإلصابة بانسداد الشرايين.

الصداع وتورم الحلق

 ،MSG تحتوي العديد من األطعمة المجمدة على مادة
والتي يمكن أن يكون لها آثار جانبية ضارة لمن هم 

المادة  أن  إلى  األبحاث  بعض  تشير  لها،  حساسين 
المضافة لديها القدرة على إحداث الصداع، وتضخم 

اللهاة، وتسبب تعرق الجسم بالكامل.

تدمري العضالت

العديد من األطعمة المجمدة األكثر شيوعاً هي وجبات 
منخفضة السعرات الحرارية. عندما ال يحصل المرء 
يُلحق  ذلك  فإن  الطعام،  من  الكافية  الطاقة  على 
أضراراً بجسمه، كما قالت أخصائية التغذية كيمبرلي 
جومر لمجلة يو إس نيوز آند وورلد ريبورت: »عند 

الجسم  سيبدأ  كافية،  حرارية  سعرات  وجود  عدم 
تكلفة  أكثر  الحفاظ عليها  بالعضالت، ألن  بالتضحية 
من الناحية األيضية، وهذا سيؤدي إلى فقدان الوزن 

بشكل سلبي«.

القلق واملشاعر السلبية

بشكل  معدّة  تكون  أنها  المجمدة  للوجبات  ميزة  أكبر 
الذين  األشخاص  فإن  حديثة،  لدراسة  وفقًا  مسبق، 
المشاعر  في  زيادة  لديهم  يكون  ألنفسهم  يطبخون 
إلى  السلبية، إضافة  المشاعر  اإليجابية، وتراجع في 
باألشخاص  مقارنة  لديهم،  القلق  مستويات  انخفاض 

الذين يتناولون وجبات ُمعدّة مسبقاً.

يكاد ال يمر يوم على أهالي مقاطعة عفرين 
من  انتهاك  بحدوث  ويسمعون  إال  المحتلة 
سعي  ورغم  اختطاف،  أو  نهب  أو  سلب 
أن  إال  لتوثيقها  الحثيث  الحقوقية  المنظمات 
العديد من هذه االنتهاكات تبقى طي الكتمان، 
خالل عام 2020 استمرت االنتهاكات بشكٍل 
المحتل  أهداف  لتطبيق  وعمقاً  تنظيماً  أكثر 
التركي بأيد سورية، فما هو عدد المختطفين 

وفق المنظمات الحقوقية؟

نهائية  شبه  حصيلة  في  األخبار-  مركز 
المحتلة خالل  في عفرين  المختطفين  ألعداد 
ومنظمات  مصادر  نشرت   ،2020 عام 
االنتهاكات  أرقاماً صادمة حول  حقوقية عدة 
المستمرة منذ آذار 2018 الوقت الذي احتلت 
نشرها  معلومات  ووفق  عفرين،  فيها  تركيا 
سوريا«  شمال  االنتهاكات  توثيق  »مركز 
بحق المدنيين في عفرين، وأشار المركز إلى 
أنه خالل العام الماضي اعتقل جيش االحتالل 
عن  يقل  ال  ما  له  التابعة  والمرتزقة  التركي 
خالل  عفرين  في  نساء  بينهم  شخصاً   770

عام 2020.
شمال  االنتهاكات  توثيق  »مركز  ونشر 
سوريا« معلومات حول انتهاكات المجموعات 

خالل  التركي  االحتالل  وجيش  المرتزقة 
الرسمي،  موقعه  على   2020 الجاري  العام 
 770 عن  يقل  ال  ما  فإن  المركز  وبحسب 
بداية  منذ  المحتلة  عفرين  في  اعتقل  شخصاً 
األتاوات  فرض  عن  فضالً  الجاري،  العام 
وتعذيب  المدنيين  ممتلكات  على  واالستيالء 

المعتقلين في السجون.
بـ«الجيش  يسمى  ما  قوات  إّن  المركز  وقال 
الوطني«، المدعومة والموالية لتركيا تواصل 
شن المزيد من حمالت المداهمة واالعتقاالت 
المركز  وتمكن  وريفها،  عفرين  مدينة  في 
واألجهزة  الوطني«  »الجيش  قيام  من رصد 
األمنية المرتبطة بتركيا باعتقال ما ال يقل عن 
خالل  نساء  بينهم  عفرين  في  شخصاً   770

.2020
الشامية  »الجبهة  فصيل  أّن  المركز  وكشف 
كانون  من  العشرين  منذ  يواصل  اإلرهابي« 
معبطلي  ناحية  على  حصار  فرض  األولى 
من  العشرات  واختطف  قراها،  من  وعدد 
األشخاص بزعم أنّهم متورطون في استهداف 
سيارته،  في  ناسفة  عبوة  بزرع  قادته  أحد 
إضافة لتضييق فصيل فيلق الشام الخناق على 

اإليزيدين في قرية باصوفان بناحية شيروا.
لتركيا  التابعة  المرتزقة  الجماعات  وتواصل 

تنفيذ المزيد من االنتهاكات وخطف المدنيين، 
والجريمة  العنف  معدالت  زادت  حيث 
والخطف في منطقة عفرين وعموم المناطق 
التي يحتلها جيش االحتالل التركي في شمال 

سوريا.
كما أنها تواصل ارتكاب المزيد من االنتهاكات 
وال يكترثون لدعوات وقف عمليات المداهمة 
بدافع  وخطفهم  المواطنين  واعتقال  اليومية 
الحصول على الفدية ومنع ذويهم من معرفة 
أسبابه ورفض عرضهم  أو  احتجازهم  مكان 

على المحاكمة ومنعهم من توكيل محامي.
األمنية  األجهزة  أن  التوثيق(  )مركز  وقال 
وتيرة  من  صعدوا  لها  التابعين  والمرتزقة 
التالية: خالل شهر  البيانات  وفق  االنتهاكات 
كانون الثاني ُخطف )44( شخصاً، في شباط 
ُخطف )50( شخصاً، في آذار )48( شخصاً، 
أيار  شهر  في  شخصاً،   )65( ُخطف  نيسان 
شهر  في  شخصاً،   )93( إلى  العدد  وصل 
في  شخصاً،   )19( اختطاف  وثق  حزيران 
آب تصاعد  تموز )45( شخصاً، وفي  شهر 
حجم االنتهاكات حتى وصل عدد المختطفين 
إلى )105( أشخاص، في شهر أيلول )78( 
في  شخصاً   )127( األول  تشرين  شخصاً، 
شخصاً،   )71( اختطف  الثاني  تشرين  شهر 
وشهد شهر كانون األول أكبر حمالت خطف 

إلى  المختطفين  عدد  ووصل  وانتهاكات 
الذين  المعتقلون  هم  هؤالء  شخصاً،   )134(
تمكن المركز من توثيق أسمائهم، فيما العدد 
الفعلي أكثر من ذلك، ال سيما أّن هنالك أسماء 
تحفظت عائالتهم على ذكرها، إضافة لحاالت 
الوصول  من  المنظمات  تتمكن  لم  اعتقال 
مدنيين  مقتل  وتوثيق  متابعة  وتم  كما  إليها، 

تحت التعذيب، وحاالت انتهاك متعددة.
عفرين  وباألخص  المحتلة  المناطق  وتشهد 
يوميٍة،  منّظمة  نهب  عمليات  كانيه  وسري 
وممتلكات  منازل  على  االستيالء  وعمليات 
بعد  منها  قسراً  المهجرين  الزيتون  ومواسم 
إضافة  وغيرها  األشجار  وقطع  االحتالل، 
الناس  اليومية، وخطف  التعسفية  لالعتقاالت 
على  والتضييق  مالية،  فدية  مقابل  كرهائن 

السكان.
سياسة  التركي  االحتالل  سلطات  واتبعت 
إطالق فوضى العسكر وعشرات المجموعات 
بشكٍل  الراديكالي،  التوجه  ذات  المرتزقة 
متعّمد؛ لكنّها تتم بأيدي »الجماعات السورية 
الوطني  »الجيش  اسم  تحت  المسلحة« 
السوري« التابع لما تسمى بالحكومة السورية 
تحت  يجري  ذلك  فكل  االئتالف،  المؤقتة/ 

أعين جيش االحتالل التركي ومشاركتها.
ووجهت منظمات دولية دعوات عدة للحكومة 
االنتهاكات  لوقف  مباشر  بشكٍل غير  التركية 
التي اعتبرها مجلس حقوق اإلنسان في األمم 
حرب  جرائم  األخير  تقريره  خالل  المتحدة 

وجرائم ضد اإلنسانية.
احتالل مدينة عفرين في شمال سوريا  ومنذ 
حيث  شخصاً،   )7233( اعتقال  توثيق  تم 
تعرض منهم )1091( شخص للتعذيب، قتل 
 4150 قرابة  عن  اإلفراج  تم   ،135 منهم 
منهم، فيما بقي مصير بقية المعتقلين مجهوالً، 
فيما بلغ عدد من تم اإلفراج عنهم بعد دفع فدية 

1220 شخصاً.
العمليات  نتيجة  شخصاً   2361 وقتل  كما 
ومخلفات  واالغتياالت  التفجيرات  أو  القتالية 

المعارك من األلغام التي لم تنفجر.

مركز األخبارـ دعت نقابة التضامن الفرنسية، 
كانون  من  التاسع  يوم  للتظاهر  العمال  كافة 
ورفض  العدالة  بتحقيق  للمطالبة  الثاني 
السابعة  الذكرى  في  المصلحية  العالقات 

لمجزرة باريس.
المناضالت  اغتيال  على  سنوات  سبع  مرت 
وفيدان  جانسيز  ساكينة  الثالثة  الكرديات 
المأجور  القاتل  يد  وليلى شايلمز على  دوغان 
فيما  كوناي،  عمر  التركية  لالستخبارات 
توفي  أعواماً،  النيابية  التحقيقات  استغرقت 
المتهم الوحيد في السجن قبل أن تبدأ المحكمة.

تجاه  مباالته  ال  في  الفرنسي  القضاء  ويستمر 
تحقيق العدالة في القضية على مدار السنوات 
هذه  أن  المعروف  ومن  الماضية،  الثمانية 
الدولة  أعمال  جدول  على  ليست  القضية 
السياسية  المصالح  لتداخل  نظراً  الفرنسية 

واالقتصادية.
تعتبر  التي  الفرنسية،  التضامن  نقابة  دعت 
إحدى أشهر النقابات العمالية الفرنسية الفاعلة 
إلى مشاركة قوية في الفعالية التي ستعقد يوم 
التاسع من كانون الثاني في العاصمة الفرنسية 

باريس.
وأوضحت النقابة في بيان لها »أن المناضالت 
الكرديات الثالثة ساكنة جانسيز وفيدان دوغان 
له  مسلح  يد شخص  على  قُتِلَن  شايلمز  وليلى 
تجاهل  ويتم  التركية،  باالستخبارات  ارتباط 
سعي عائالت الضحايا لتحقيق العدالة، والذين 
أصدروا األمر بالقتل يفلتون من العقاب طوال 

السنوات الماضية«.

ذكر  الفرنسية،  الدولة  صمت  على  ورداً 
البيان: »يبدو واضحاً أن المصالح االقتصادية 
من  بكثير  أعلى  فرنسا  لدولة  والسياسية 

العدالة«.
وجاء أيضاً في نص البيان: »وفي هذه األثناء 
يقدم أردوغان على إرسال المرتزقة للقتال في 
مناطق عديدة، مثل روج آفا وكاراباخ وليبيا، 
جنوب  في  المدنيين  بحق  الجرائم  ويرتكب 

كردستان«.
العدالة  تحقيق  ضرورة  على  البيان  وشدد 
»اإلرهاب«  وتهمة  الحظر  بإنهاء  والمطالبة 
الكردستاني،  العمال  لحزب  الموجهة  الزائفة 

اقتداًء بقرار القضاء البلجيكي.
ولفت البيان »أنه من الضروري قبول حزب 
العمال الكردستاني، باعتباره المخاطب الوحيد 

في الساحات الدولية لحل القضية الكردية«.
إنهاء  ضرورة  على  أيضاً  البيان  وركز 
المناضلين  على  التركية  االحتاللية  الهجمات 

الكرد خارج تركيا.
ودعا البيان إلى المشاركة الواسعة للعمال في 
الفعالية التي ستعقد يوم التاسع من كانون الثاني 
2021 في المحطة الشمالية بباريس، العاصمة 
المشاركة من  أن  إلى  البيان  الفرنسية؛ وأشار 
متاحة  تكون  ال  قد  فرنسا  خارج  أخرى  دول 
جائحة  خلفية  على  المفروض  الحظر  بسبب 
ضرورة  على  البيان  ركز  ولذلك  كورونا، 

المشاركة الفعالة من باريس وضواحيها.

عين عيسى/ حسام إسماعيل ـ طالب الشيخ 
حمد السالمة المجتمع الدولي باتخاذ موقف 
جرائمه  معتبراً  التركي  العدوان  تجاه  جدي 

»عين اإلرهاب«.
شعارات  مرددين  الهيشة  بلدة  أهالي  تظاهر 
الديمقراطية  سوريا  قوات  مقاومة  تدعم 
وصمت  التركي،  باالحتالل  تندد  وأخرى 
الضامن الروسي حيال ما يحدث لناحية عين 
منازل  طالت  وتعديات  قصف  من  عيسى 

المدنيين.
وبعد تجمع المتظاهرين أمام مبنى بلدية الشعب 
باسم  الكلمات  من  العديد  ألقيت  الهيشة  ببلدة 
والرئاسة  العيسى  خليل  الهيشة  بلدة  مجلس 
بعين  الديمقراطي  االتحاد  لحزب  المشتركة 
عيسى كردية بوزان، وباسم شيوخ ووجهاء 

البلدة حمد السالمة.
قوات  مساندة  على  الكلمات  أكدت  حيث 
واحدة  صفاً  ووقوفهم  الديمقراطية،  سوريا 
التركية  للدولة  العدوانية  الهجمات  بوجه 

المحتلة، والمخططات األردوغانية التي تريد 
إعادة أمجاد العثمانية الجديدة على األراضي 

السورية.
واستهجنت الكلمات الصمت الدولي، وموقف 
المنطقة،  في  المتواجدة  الروسية  الدولة 
بالقيام  السورية  الحكومية  القوات  وطالبت 
السورية،  األراضي  عن  بالدفاع  بواجبها 
وعدم الوقوف موقف المتفرج مما يحدث من 
التركية  الدولة  قبل  من  عدوانية  ممارسات 

المحتلة.
بوجود  السالمة  حمد  الشيخ  طالب  بدوره 
التركية  الدولة  عدوان  يوقف  دولي  موقف 
األراضي  كافة  من  ويخرجها  ومرتزقتها، 
التي  والذرائع  الحجج  ورفض  المحتلة، 
األمن  )حماية  قبل  أردوغان من  بها  يتمسك 
باإلرهاب(  المنطقة  شعوب  اتهام  ـ  القومي 
معتبراً أن ما تقوم به الدولة التركية المحتلة 
من خالل ممارسات على األراضي السورية 

هو )عين اإلرهاب(.

وختم السالمة حديثه بالقول: »سنقف كعشائر 
عربية سداً منيعاً بوجه األطماع األردوغانية 
ليُشرعنوا  باإلرهاب  اتهمونا  وإن  حتى 
عدوانهم، ونتضامن مع مقاومة قوات سوريا 
الديمقراطية التي تدافع عن شعوبنا بكل قوة 

وبسالة«.

بلدية  اختتمت  ـ  الدخيل  حسام  الشدادي/ 
 2020 عام  مشاريع  الشدادي  في  الشعب 
األحياء  في  صحي  صرف  بمشروعي 
الجنوبية للمدينة والمحلق الشمالي, وبذلك 
تكون البلدية قد أنهت تأهيل قرابة 90 % من 

شبكات الصرف الصحي التالفة.
بتكلفة 53 مليون ليرة سورية باشرت بلدية 
صحي,  صرف  مشروعي  بإنجاز  الشدادي 
األول عبارة عن عبارات فرعية في مناطق 
للناحية والثاني  متفرقة من األحياء الجنوبية 

خط رئيسي في المحلق الشمالي.
الشعب  لبلدية  المشتركة  الرئاسة  نائب  وقال 
في الشدادي حسام طعان أن المشروع يأتي 
أطلقتها  التي  عام 2020  لمشاريع  استكمااًل 
بلدية الشعب لخدمة المواطنين، وبهذا تكون 
البلدية قد أنجزت كل المشاريع الموكلة إليها 

في هذا العام.
وأشار أن المشروع الصرف الصحي األول 
متر,   1700 بطول  فرعية  عبارات  هو 
ستوزع بمناطق متفرقة من األحياء الجنوبية 
استبدال  هو  الثاني  المشروع  وأن  للناحية, 

للخطوط الرئيسة في المحلق الشمالي بطول 
600 متر. 

ختام  هما  المشروعين  هذين  أن  إلى  ولفت 
مشاريع بلدية الشدادي وبذلك تكون قد أعادت 
الصرف  شبكات  من   %90 قرابة  تأهيل 
أغلبها  والتي  الشدادي  مدينة  في  الصحي 

كانت قد تعرضت للتخريب. 
ونوه الطعان أن البلدية ستقوم بإنجاز مشاريع 
خدمية أخرى ضمن خطة العمل لعام 2021.

فيما لم يفصح نائب الرئاسة المشتركة لبلدية 
الشدادي عن ماهية المشاريع التي سيطلقونها 

مع بداية العام القادم.
ويذكر أن بلدية الشعب في الشدادي قد أنجزت 
شهر  منتصف  في  صحي  صرف  مشروع 
تشرين الثاني المنصرم بطول 2 كم وبتكلفة 
إجمالية بلغت 52 مليون ليرة سورية، بحيث 
األحياء  من  متفرقة  بمناطق  المشروع  أنجز 

الشمالية للناحية.

مذكرة إخطار   
تبليغ رقم /1230/ لعام 2020

على السيد: إبراهيم األجوه  بن ياسين
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباح األربعاء 2021/1/13 

للنظر بالدعوى أساس / 666 / المقامة عليك من 
السيد: طالل حمزة حاج جاسم بن أحمد              

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

اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى    
تبليغ رقم /244/ لعام 2020

على السيد: خديجة العليوي بنت خالد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباح الثالثاء 2021/12/15 
للنظر بالدعوى أساس / 1818 / المقامة عليك من 

السيد: براء حاج محمد العيسى               
بطلب: طالق إن لم تحضر في الموعد المحدد 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى  
تبليغ رقم /385/ لعام 2020

على السيد: سيد ربيع اإلبراهيم  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباح الثالثاء 2021/1/12 
للنظر بالدعوى أساس /1382/ المقامة عليك من 

السيد: أماني اإلبراهيم بنت يوسف    
بطلب: طالق              

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /319/ لعام 2020

طالب التبليغ: إيمان مصيطف بنت صطوف  
المطلوب تبليغه: خليل شيخ علي بن إسماعيل 

الدعوى رقم أساس / 1007 / والمحسومة بالقرار 
القاضي من حيث النتيجة بما يلي/تثبيت الزواج 

والتفريق بينهم ودفع مبلغ مئتين وأربعين ألف ليرة 
سورية وإعادة األشياء الجهازية/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من اليوم التالي 
بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية 

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /3352/

رقم القرار /3586/         
طالب التبليغ: زينب اآلغا     

المطلوب تبليغه: أحمد أبو عمر      
موضوع الدعوى: تفريق لعلة الغياب    

خالصة القرار: 1- تثبيت الزواج بين المدّعية زينب اآلغا والمدّعي عليه أحمد أبو 
عمر بن عمر واعتباره واقعاً بتاريخ 2017/4/3

2- تثبيت نسب الطفل عمر تولد 2018/2/10 من أبويه أحمد أبو عمر ووالدته زينب 
محمد اآلغا 3- تصديق تقرير الحكمين والتفريق بين المدعية زينب اآلغا والمدعي 
عليه أحمد عمر أبو واعتباره طالقاً بائناً صغرى وإلزام المدعية بالعدة الشرعية 

اعتباراً من تاريخ هذا القرار 
4- ضم حضانة الطفل عمر أحمدأبو عمر إلى والدته زينب محمد اآلغا حتى بلوغه 
السن القانونية  5- إلزام المدعي عليه بالنفقة للطفل عمر أحمد أبوه عمر ومقداره 

/15000/ خمسة عشر ألف ليرة سوريّة وتسليمها للمدعية واعتباراً من تاريخ االدعاء 
الواقع في 2020/9/2م

6- إلزام أمين السجل المدني بالرقة بتنفيذ مضمون هذا القرار بعد انبرامه 
7- تضمين المدعي عليه الرسوم والمصاريف.

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /287/ لعام 2020

طالب التبليغ: مدحت جمعة الهالل  
المطلوب تبليغه: جمعة عبيد الهالل       

الدعوى رقم أساس / 1005 / والمحسومة بالقرار القاضي 
من حيث النتيجة بما يلي
/تثبيت شراء سيارة /

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك 
الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية 

مذكرة دعوى   
تبليغ رقم /1232/ لعام 2020

على السيد: سهيل العلو بن حسين 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباح األربعاء 2021/1/13 

للنظر بالدعوى أساس /898/ المقامة عليك من السيد: 
عليا كعكة بنت محمد               

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

اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار  
في الدعوى رقم األساس /4260/ لعام 2020 م
           على السيد: طارق جوخدار بن قاسم 

 الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة  وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع 
في 2021/1/11 م لننظر في الدعوى المقامة من 
السيد: يوسف الجاسم  بن علي  بطلب: فسخ عقد  
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /4262/ لعام /2020 م

على السيد: أحمد يحيى عفيفي الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/1/18 م 
لننظر في الدعوى المقامة من السيدة: زهرة الساير 

بطلب: تثبيت زواج ونسب وتفريق لعلة الغياب 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 1253

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خير سيد أحمد  
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة  

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة 
في الساعة 10 صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
2021/1/20م للنظر في الدعوى المقامة من قبل: 

مظلوم محمد بن حسن  بطلب: تسجيل سيارة  
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار  
تبليغ رقم /1227/ لعام 2020

على السيد: عبد اللطيف بكري بن بكري 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباح األربعاء 2021/1/13 

للنظر بالدعوى أساس /1124/ المقامة عليك من 
السيد: عبد المحمد بن علي            

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

اإلجراءات القانونية

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

على السيدة: كفاء بنت محمد شوكت جابر الملحم 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع في 
2021/1/11 م 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  
تبليغ رقم /1002/ لعام 2020

على السيد: إسماعيل الجاسم الياسين    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباح األربعاء 2021/1/13 

للنظر بالدعوى أساس /1037/ المقامة عليك من 
السيد: إبراهيم حاج ديبو      

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

اإلجراءات القانونية

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

على السيد: عبد الباسط بن محمد شوكت جابر الملحم 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع في 
2021/1/11 م، 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 

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /229/ لعام 2020

طالب التبليغ: عبد هللا الحميدي بن محارب 
المطلوب تبليغه: محمود الحسن بن مرعي      

الدعوى رقم أساس /967/ والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي

/تثبيت بيع السيارة للمدعي عبد هللا الحميدي بن محارب/
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك 

الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية 

مذكرة إخطار  
تبليغ رقم /1090/ لعام 2020

على السيد: محمد البهوك بن علي      
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباح األربعاء 2021/1/13 
للنظر بالدعوى أساس / 1131 / المقامة عليك من 

السيد: علي عثمان بن محمد         
بطلب: تثبيت بيع سيارة                
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /236/ لعام 2020

طالب التبليغ: أسماء المحمود بنت عزت  
المطلوب تبليغه: عبد القادر الحمود بن جاسم    
الدعوى رقم أساس /907/ والمحسومة بالقرار 

القاضي من حيث النتيجة بما يلي
/تثبيت الزواج الحاصل بين المدعية والمدعي عليه/
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من اليوم التالي 

بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية 

مذكرة إخطار  
تبليغ رقم /1221/ لعام 2020

على السيد: عاشق األحمد بن فيصل – محمد األحمد بن فيصل – فواز األحمد بن فيصل 
– منار األحمد بنت فيصل – هيام األحمد بنت فيصل – أسماء األحمد بنت فيصل      

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ صباح 
األربعاء 2021/1/13 

للنظر بالدعوى أساس /219/ المقامة عليك من السيدة: جليلة األحمد          
بطلب: حصر إرث                 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

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

على السيد: عبد اللطيف بن محمد شوكت جابر الملحم 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة  وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع في 
2021/1/11 م 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 
في الدعوى رقم األساس /4030/ لعام 2020 م
على السيد: مازن المصري بن محمد الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 

2021/1/14 م 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 صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 1160

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: أمين الحسين بن محمد 
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة 
في الساعة 10 صباحاً من يوم األحد الواقع في 

2021/1/24م للنظر في الدعوى المقامة من قبل: 
سيف الدين علي بن بكري     بطلب: تثبيت بيع  

سيارة وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار  
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/ صباحاً من يوم األحد 

الواقع في 2021/1/11 م 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   
تبليغ رقم /87/ لعام 2020

على السيد: عزيز خلف األحمد بن خلف 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباح األربعاء 2021/1/13 

للنظر بالدعوى أساس /1506/ المقامة عليك من 
السيد: أحمد األحمد بن خليل                  

بطلب: مبلغ مالي                   
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار    
تبليغ رقم /243/ لعام 2020

على السيد: محمد لطفي تالوستان 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباح األربعاء 2021/1/13 

للنظر بالدعوى أساس / 598 / المقامة عليك من 
السيد: صالح العيسى بن محمد                   
بطلب: فسخ قرار وقف أعمال                    

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /278/ لعام 2020

طالب التبليغ: جمعة بكور بن جاسم   
المطلوب تبليغه: حسين األحمد بن جاسم  

الدعوى رقم أساس /1134/ والمحسومة بالقرار 
القاضي من حيث النتيجة بما يلي /تثبيت شراء 

المدعي للسيارة موضوع الدعوى/
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من اليوم التالي 

بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية 

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

على السيد: عبد الصمد بن محمد شوكت جابر الملحم 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع في 
2021/1/11 م لننظر في الدعوى المقامة من السيد: 

عطا حجيلة بن أحمد بطلب: استراد حيازة ومنع 
تعرض وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /268/ لعام 2020

طالب التبليغ: علي ادو بن حسين 
المطلوب تبليغه: خالد سلو عثمان   

الدعوى رقم أساس /767/ والمحسومة بالقرار 
القاضي من حيث النتيجة بما يلي

/تثبيت شراء سيارة للمدعي علي ادو بن حسين/
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من اليوم التالي 

بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية 

مذكرة إخطار   
تبليغ رقم /1233/ لعام 2020

على السيد: محمد محمد بن أحمد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباح األربعاء 2021/1/13 

للنظر بالدعوى أساس /982/ المقامة عليك من السيد: 
شبلي اإلبراهيم بن عبد الرزاق                

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

اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار  
تبليغ رقم /1086/ لعام 2020

على السيد: حمزة العبود بن ديبو     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباح األربعاء 2021/1/13 

للنظر بالدعوى أساس /138/ المقامة عليك من السيد: 
عبد القادر الشراد        

بطلب: مبلغ مالي               
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار   
تبليغ رقم /1234/ لعام 2020

على السيد: عبد الكافي نعسان بن أحمد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباح األربعاء 2021/1/13 
للنظر بالدعوى أساس /1112/ المقامة عليك من 

السيد: حميد األحمد بن أحمد                 
بطلب: تثبيت بيع سيارة                  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /235/ لعام 2020

طالب التبليغ: فاطمة الحمود بنت خلف 
المطلوب تبليغه: عبد الكريم المحمود بن جاسم     

الدعوى رقم أساس /911/ والمحسومة بالقرار 
القاضي من حيث النتيجة بما يلي

/تثبيت الزواج الحاصل بين المدّعية والمدّعي عليه/
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من اليوم التالي 

بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية 

مذكرة دعوى  
تبليغ رقم /1066/ لعام 2020

على السيد: محمد نايف كسمو    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباح األربعاء 2021/1/13 

للنظر بالدعوى أساس /1237/ المقامة عليك من 
السيد: بدر الدين النعيمي بن عبد الجواد       

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

اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى  
تبليغ رقم /773/ لعام 2020

على السيد: حسن يوسف الخلف   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباح األربعاء 2021/1/13 

للنظر بالدعوى أساس /728/ المقامة عليك من السيد: 
عبد العزيز خالد المحمد     

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

اإلجراءات القانونية

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

على السيد: عبد الغفور بن محمد شوكت جابر الملحم  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع في 
2021/1/11 م 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  
تبليغ رقم /285/ لعام 2020

على السيد: عيسى اإلبراهيم بن محمد                      
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباح األربعاء 2020/12/30 

للنظر بالدعوى أساس /1858/ المقامة عليك من 
السيد: هيثم رضوان العلي               

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

اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار  
تبليغ رقم /1228/ لعام 2020

على السيد: محمد محمد علي بن أحمد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباح األربعاء 2021/1/13 

للنظر بالدعوى أساس /1118/ المقامة عليك من 
السيد: رشيد محمود حمو           

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

اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى  
تبليغ رقم /1229/ لعام 2020

على السيد: حميد إسماعيل بن صبحي 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباح األربعاء 2021/1/13 

للنظر بالدعوى أساس /802/ المقامة عليك من السيد: 
طالل الشيخ غيث بن عبد الرزاق             
بطلب: تثبيت بيع سيارة                  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

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

على السيد: عبد الكريم بن محمد شوكت جابر الملحم  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع في 
2021/1/11 م لننظر في الدعوى المقامة من السيد: 

عطا حجيلة بن أحمد بطلب: استراد حيازة ومنع 
تعرض  وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

على السيدة: فريال بنت محمد شوكت جابر الملحم 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع في 
2021/1/11 م 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 صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 418

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محي الدين عبد هللا مصطفى 
عنوانه بالتفصيل: الجريدة  الرسمية 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 
10 صباحاً من يوم األحد الواقع في 2021/1/17م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: جنكيمان نبو مصطفى 
بطلب: منع التعرض وحجز احتياطي 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية
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103 المرأةالرياضة

عاٌم من النضال.. نساء شمال وشرق سوريا يسعين الستتباب 
األمن والديمقراطية

زاخراً  عاماً  كان   - غانم  ميديا  قامشلو/ 
المنظمات  قبل  من  والمقاومة  بالنضال 
بشمال  المرأة  بحقوق  المعنية  والجهات 
المرأة  العنف بحق  للحد من  وشرق سوريا 
انطالقاً من اإلرث النضالي المشترك للنساء

منطقة  بها  تمر  التي  المرحلة  تعريف  يمكن 
خصوصاً  سوريا  و  عموما  االوسط  الشرق 
هذه  تطور  ومع  الثالثة،  العالمية  بالحرب 
النظام  بين  الصراع  ويستعر  يتعمق  الحرب 
بشكل  الديمقراطية  والحداثة  الرأسمالي 
هيمنتها  تعزز  المتسلطة  فالنظم  ملموس، 
عبر  كامل  بشكل  المجتمع  على  ونفوذها 
مختلف أساليب الحرب، هذا النظام، يستهدف 
المرأة، ومن خالل المرأة يستهدف اإلنسانية 

جمعاء.

»مناهضة االحتالل من أجل
 األمن والسالم«

التركي  االحتالل  وانتهاكات  بهجمات  تنديداً 
الوطني  »بالجيش  تسمى  مما  ومرتزقته، 
على  والعزلة  للمؤامرة  ورفضاً  السوري«، 
التحضيرية  اللجنة  أعلنت  أوجالن،  القائد 
المرأة  التنظيمات وحركات ومؤسسات  باسم 
إلى  لها  بيان  عبر  سوريا  وشرق  شمال  في 
عن   ،2020/2/10 بتاريخ  العام،  الرأي 
شعار؛  تحت  ستار،  مؤتمر  برعاية  حملة 

أجل  من  النساء  وإبادة  االحتالل  »مناهضة 
األمن والسالم« وفي يوم 12 تشرين األول 
السنوية  الذكرى  يصادف  والذي   ،2020
األولى الغتيال األمينة العامة لحزب سوريا 
والتي  خلف،  هفرين  الشهيدة  المستقبل، 
التركي,  االحتالل  مرتزقة  يد  على  اغتيلت 

انطلقت الحملة فعلياً.
نشر  في  النسائية  الجهود  بتكاتف  وإيماناً 
المساواة والتعايش واإلخاء، والتصدّي  ثقافة 
منطقتنا  تعيشه  ما  ومنها  الخروقات  لمختلف 
وبتاريخ  النساء؛  بحق  وإبادة  جرائم  من 
بالتعاون  ستار  مؤتمر  أطلق   ،2020/10/8
وشرق  شمال  في  النسائية  التنظيمات  مع 
لالحتالل  »ال  شعار  تحت  حملة  سوريا 
واإلبادة معًا نحمي المرأة والحياة«، مطالبين 
بسحب  تركيا  بإلزام  خاللها،  األمن  مجلس 
قواتها المعتدية من األراضي السورية ووقف 
االعتداءات، فيما دعت نساء العالم إلى دعم 

ومساندة ثورة المرأة.
يجمع مؤتمر ستار نساء سوريا تحت مظلته 
لتنظيمهن، ولالستمرار في المقاومة والنضال 
ولتحقيق  المرأة  بحق  والعنف  االحتالل  ضد 
حرية القائد عبد هللا أوجالن؛ عقد مؤتمر ستار 
كونفرانسه الثامن في الشهر التاسع من العام 
شعار  تحت  قامشلو  مقاطعة  في  المنصرم، 
االحتالل  سننهي  وزهرة  هفرين  »بنضال 

بعد  وذلك  المرأة«  ثورة  ونضمن  التركي 
في  تضمنت  القرارات  من  بجملة  اإلقرار 
على  المجتمع  تدريب  على  التركيز  مجملها 
أساس فكر وفلسفة القائد عبد هللا أوجالن التي 
تتخذ من الديمقراطية وحرية المرأة وحماية 
االستمرار  إلى  باإلضافة  لها،  أساساً  البيئة 
للنساء  األيدولوجية  التدريبات  إعطاء  في 
أجل  من  النضال  وتصعيد  معاً،  وللرجال 
سري  »عفرين,  المحتلة  األراضي  تحرير 

كانيه, كري سبي/ تل أبيض«.
وانتخب خمس عضوات لمنسقية مؤتمر ستار 
في مقاطعة قامشلو، وتشكيل لجنة مؤلفة من 
من  كل  على  تشرف  عضوة  عشرة  ثالث 
البلديات،  اإلعالم،  الصحة،  الحماية،  لجنة 
االجتماعية،  العدالة  التدريب،  االقتصاد، 

الهالل الذهبي، الساحة االجتماعية.

أبرز أعامل وقف املرأة الحرة يف 
سوريا خالل العام املنرصم

الحياة،  ميادين  جميع  في  المرأة  ولتمكين 
وصحياً،  واجتماعياً،  وثقافياً،  اقتصادياً، 
وتوعيتها، والتواصل مع منظمات ومؤسسات 
التي  المشاكل  على  الضوء  لتسليط  دولية، 
والشرق  سوريا،  في  المرأة  منها  تُعاني 
األوسط بشكل عام, أعلن وقف المرأة الحرة 
نطاق عملها ضمن  توسيع  آفا عن  في روج 

خالل  اسمها  وتغير  سوريا،  مناطق  كافة 
في  الحرة  المرأة  إلى »وقف  المنصرم  العام 

سوريا« بتاريخ 2020/1/23.
ومن أبرز ما قام به الوقف خالل عام للنهوض 
بالمرأة، والطفل، والمجتمع ككل؛ شيد ثالثة 
وداراً  روضة  و11  طبية،  مستوصفات 
ومعاهد  للخياطة،  نسائية  وورشات  لأليتام، 
آالف  وتوعية  تدريب  جانب  إلى  للموسيقا 
النساء في المدن، البلدات، القرى، ومخيمات 

شمال وشرق سوريا.
تأسست  التي  النسائية  الجمعيات  أبرز  ومن 
في  النساء  لمساندة  الماضي  العام  خالل 
أثرت  والتي  سنوات  من  الدائرة  الحرب 
النساء  من  للكثير  النفسي  الجانب  على  سلباً 
اللواتي  النساء  لدعم  »مايا«  جمعية  كانت 
الحرب  في  األولى  الدرجة  من  ذويهن  فقدن 
التصدي  ضد هجمات مرتزقة داعش وأثناء 
افتتحتها  والتي  التركي،  االحتالل  لهجمات 
لجنة المرأة في مجلس عوائل الشهداء لشمال 
بتاريخ  قامشلو  مدينة  في  سوريا،  وشرق 

.2020/3/9
هذا وعلى الرغم من تعرض نساء سري كانيه 
المحتل  قبل  من  القسري  للتهجير  وأريافها 
المخيمات  إلى  ولجوئهن  ومرتزقته  التركي 
إال أنهن لم يستسلمن ونظمن صفوفهن لحين 
دوراً  يتطلب  التنظيم  وألن  لديارهن،  العودة 

وبتاريخ  المخيمات  ضمن  للمرأة  خاصاً 
مركزاً  ستار  مؤتمر  افتتح   ،2020/2/10
واشوكاني  مخيم  في  للمرأة  وداراً  للمؤتمر 
»12 كم غربي مركز مدينة الحسكة«, بهدف 
صفوفهن,  وتوحيد  وتدريبهن,  النساء  تنظيم 

وحل مشاكلهن وقضاياهن.
بصمته  السورية  المرأة  لمجلس  كان  كما 

الخاصة في مناهضة العنف واالحتالل بحق 
وتوثيق جرائم  المنصرم،  العام  المرأة خالل 
والتشهير  السوريات  بحق  المحتل ومرتزقته 
ظل  في  المرأة  حول  منتدى  أقام  حيث  بها، 
المقاومة،  »التداعيات،  من  السورية  األزمة 
بمشاركة  عامودا،  ناحية  في  اآلفاق«، 
بتاريخ  سوريا  مستوى  على  عضوة   100
بمقتل  التنديد  خالله  تم  وقد   2020/3/5
28076 امرأة على يد الجهات الفاعلة الرئيسة 
 ،2019 وآذار   2011 آذار  بين  المدة  في 
والتشهير بالعنف الممارس بحق المرأة، حيث 
أو  االعتقال  قيد  امرأة  تزال 10363  ال  أنه 
الرئيسة  األطراف  يد  على  القسري  االختفاء 
الفاعلة في سوريا منذ آذار 2011 ولغاية 25 

تشرين الثاني 2019بحسب المجلس.
المطالب،  من  جملة  إلى  المنتدى  ودعا 
أبرزها كانت ضمان محاكمة جيش االحتالل 
جرائم  من  يرتكبوه  عما  ومرتزقته  التركي 
وتعويض  الجنسي،  العنف  جرائم  وخاصةً 
الضحايا، وعدم شمول مرتكبي هذه األعمال 
توفير  وضمان  المستقبل،  في  محتمٍل  بعفٍو 
حق  ومنها  الحوامل  للنساء  وخدمات  حقوق 
إنهاء  تريد  لمن  والقانوني  اآلمن  اإلجهاض 
حل  إيجاد  االغتصاب،  عن  الناتج  حملها 
آباء مجهولي  قانوني لألطفال المولودين من 
اإلرهاب  منابع  تجفيف  على  والعمل  الهوية 

المجتمع  منظمات  دعم  والسياسية،  المالية 
الدعم  تأهيل  إعادة  مجال  في  العاملة  المدني 
تعاون  إيجاد  ضرورة  واالجتماعي،  النفسي 
دولي لمعالجة اآلثار المترتبة على االحتالل 

التركي وعلى رأسها دعم عمليات التنمية.

»إعالم املرأة.. صوت األمة 
الدميقراطية«

ولحاجة صحفيات شمال وشرق سوريا أكثر 
مشترك  تنظيم  بناء  إلى  وقت مضى  أي  من 
بالدور  وإيماناً  الحقيقة،  إظهار  سبيل  في 
اإلعالم  تاريخ  في  للمرأة  والطليعي  البارز 
الحر، لما بذلته حتى اآلن من تضحيات جسام 
حيث خاضت نضااًل دؤوبًا في مواجهة حرب 
اإلبادة واالحتالل والغزو، وضّحت بروحها 
من أجل إظهار الحقيقة من الظالم إلى النور؛ 
سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة  إعالم  عقد 
كونفرانسه الثالث تحت شعار »إعالم المرأة 
مقاطعة  في  الديمقراطية«،  األمة  صوت 
قامشلو بحضور 86 مندوبة من شمال وشرق 
سوريا، وخالل الكونفرانس أعلن عن تأسيس 

.)YRJ( اتحاد إعالم المرأة

املرأة الرسيانية تسعى لتطبيق 
منوذج تعددي دميقراطي..

المرأة السريانية  العام المنصرم سعت  خالل 
كافة  بين  ديمقراطي  تعددي  نموذج  إليجاد 
لسوريا  نموذجاً  ليكون  السورية  الشعوب 
وإيماناً  عموماً,  األوسط  والشرق  خصوصاً 
حرية  في  األساس  هي  المرأة  بأن  منها 
السريانية  المرأة  وقفت  وتقدمها  المجتمعات 
في  قوة  وبكل  الشعوب  كافة  من  النساء  مع 
عملية  تعيق  التي  والمعوقات  التحديات  وجه 
بالحرية  وطالبت  المجتمع,  في  تمكينها 
والعدالة االجتماعية والكرامة ألهمية المرحلة 
القادمة في الحصول على الحقوق كاالعتراف 

بالهوية واللغة، وبتاريخ 2020/10/2 اختتم 
المؤتمر الثالث للمرأة السريانية بانتخاب 41 
القرارات،  من  للمجلس، متخذاً عدداً  عضوة 
في  المشتركة  الرئاسة  مبدأ  »تطبيق  وهي: 
المرأة  تدريب  السريانية،  المؤسسات  كافة 
تثقيفية تعليمية، تطوير العالقة مع  بمخيمات 
المنظمات النسائية ومن كافة الشعوب, وتفعيل 
الذاتية،  اإلدارات  في  السريانية  المرأة  دور 
العمل على تفعيل لجنة دراسات علم المرأة، 
تفعيل دور المرأة الشابة لتنظيم وتفعيل دور 
بالمرأة  الخاصة  الفعاليات  كافة  في  الشبيبة 
مفهوم  إعطاء  المرأة،  قضايا  عن  والدفاع 
دعم  الشابة،  والمرأة  للمرأة  الذاتي  الدفاع 
المرأة،  وسوتورو  النهرين  بين  نساء  قوات 

إصدار جريدة صوت المرأة السريانية«.

»بتنظيم املرأة الشابة نقيض 
عىل االحتالل«

حماية  أجل  من  الشابة  المرأة  بريادة  وإيماناً 
ضمن  والعمل  بالتنظيم  والتقدم  الثورة 
العقلية  للنضال بشكل فعال ضد  المؤسسات, 
الرابع  المؤتمر  ُعقد  الذكورية،  والذهنية 
التحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا 
تحت شعار »بتنظيم المرأة الشابة نقضي على 
 2020/10/7 بتاريخ  وأصدر  االحتالل« 
عاماً  مجلساً  وانتخب  القرارات  من  جملة 

مكوناً من 35 عضوة.
اختتمت أعمال المؤتمر بجملة من القرارات 
النضال  تصعيد  ضرورة  مجملها  في  أكدت 
القائد  حرية  أجل  من  النشاطات  وتكثيف 
الحرب  أشكال  كل  ضد  والعمل  أوجالن 
الشابة  الفئة  على  تركيا  قبل  من  الخاصة 
الحضارة  مفهوم  وتطوير  المجتمع  في 
الجاد  العمل  وضرورة  الديمقراطية، 
المحتلة,  المناطق  والمستمر من أجل تحرير 
والعمل على القيام بفعاليات الحماية الالزمة, 
الذهنية  الناحيتين  من  فعال  بشكل  والنضال 
الرأسمالية  الحداثة  تعاليم  ضد  والجسدية 

ونشر ذهنية الحداثة الديمقراطية.

عاٌم حزين لكرة القدم النسائية في إقليم الجزيرة واإلنجازات 
تتوالى في دمشق

بانوراما العام: دوري الفئات العمرية التزوير عنوانه من جديد

ولم  كامل  عام  مرَّ  ـ  محمد  جوان  قامشلو/ 
إقليم  في  للسيدات  القدم  لكرة  بطولة  أيّة  نشهد 
سطّرَن  اإلقليم  نوادي  العبات  بينما  الجزيرة، 
في  دمشق  في  وتفوقهن  بإبداعهن  التاريخ 

الدوري السوري بنسخته األولى والثانية.
في إقليم الجزيرة وبعد وصول عدد النوادي إلى 
بأن  الجميع  العام 2019، ظن  في  نوادي  تسعة 
النسائية في  القدم  أكثر كرة  الخطوة ستفعل  هذه 
لعدة  تماماً  العكس  حصل  ولكن  الجزيرة،  إقليم 
أسباب، وهي توقيف النشاطات الرياضية لثالث 
مرات في هذا العام بسبب جائحة كورونا وتطبيق 
وشرق  شمال  مناطق  عموم  في  الكلي  الحظر 
المستحقات  تصرف  لم  الوقت  وبنفس  سوريا، 
المالية لالتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة الذي لم 
يقدم بدوره هذا العام إال القليل لبعض الرياضات 
بدون  بقيت  للسيدات  القدم  كرة  ولكن  النسائية، 

دعم وبطوالت وكان عام حزين بالفعل.
االهتمام  تعيل  لم  األخرى  فهي  األندية  أما 
لم  ولذلك  القدم  لكرة  النسائية  لفرقها  المطلوب 
يبَق من أصل تسعة نوادي غير: قامشلو ـ أهلي 
عامودا ـ جودي ـ فدنك ـ قنديل، أما باقي األندية 
لم يعود لها ظهور على الساحة وخاصةً سيدات 
نادي االسايش اللواتي حققن العام المنصرم لقب 
الدوري وكل ذلك حصل كما ذكرنا بسبب عدم 
لم  الذي  الرياضي  االتحاد  من  المطلوب  الدعم 
يصله الدعم باألصل حتى يمنحه لنواديه، وتوقف 
وغياب  كورونا  بسبب  الرياضية  النشاطات 
اهتمامها  كل  وصب  الفرق  بهذه  األندية  اهتمام 
لكرة القدم الرجالية فقط، وباقي األلعاب النسائية 
والرجالية فردية أو جماعية معظم األندية تهملها 

بسبب لعبة كرة القدم كما ذكرنا.

بادرة... هل تُبرصرِ النور؟

مع  واجتمعت  بادرة  أطلقت  روناهي  صحيفة 
اجتماع  إقامة  بغية  المرأة  وهيئة  ستار  مؤتمر 
الفرق  لديها  المفعلة  النوادي  من  كالً  يضم 
االتحاد  في  المرأة  ومكتب  القدم  لكرة  النسائية 
مع  جارية  والنقاشات   المرأة،  وهيئة  الرياضي 
بعض النوادي وننتظر تحديد موقف إلقامة عام 
متفق من الجميع على النقاط التي سوف تتضمنها 
الفترة  في  االجتماع  هذا  ليعقد  االجتماعات 
القيام  واستطعنا  األمور  رست  لو  هذا  القادمة 
بخصوص  نقاشات  هناك  بحيث  الخطوة  بهذه 
للرياضة  ميزانية مخصصة  الحصول على  آلية 
النسائية وتقديم الدعم المعنوي أكثر لرياضة كرة 
ولكن  األخرى  الرياضات  وكافة  النسائية  القدم 
يتأكد حتى اآلن، وطبعاً  لم  االجتماع  انعقاد هذا 
في الوسط الرياضي ال شيء يأتي بالسهل، ألن 
العقبات أكثر من الخطوات المشجعة ألي بادرة 
استثمار  دليل  وأكبر  السطح  على  تطفو  خير 
مباراة لكرة القدم بين ناديي قنديل وأهلي عامودا 
على ملعب شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو 
من  بدالً  الكبيرة  المالعب  على  دوري  وإقامة 
العام  منذ  عام  كل  يقام  الذي  السباعيات  دوري 
2017، ولكن الفكرة سرقة وإقامة النظام دوري 
الذهاب  من مرحلة  واالنتهاء  الماضي  العام  في 

من الدوري الجديد.
عام اإلنجازات 

العبات إقليم الجزيرة من نوادي قامشلو وأهلي 
اجتمعن  واألسايش  وفدنك  وجودي  عامودا 
بدمشق ومثلَن للموسم 2019 ـ 2020، سيدات 
عامودا وحققن لقب أول دوري في سوريا على 
المالعب المكشوفة بعد منافسة مثيرة مع نوادي 
سورية أخرى، ولكن رغم كل الظروف الصعبة 
وقتها للنادي أثبتن بأنهن بطالت ويستحقَن اللقب 
تصدّر  استطاع  عامودا  نادي  بحيث  بجدارة، 
حمص  ناديي  مع  قوية  منافسة  مع  الدوري 
وشرطة حماة، وكان الترتيب النهائي على الشكل 

التالي وبدوره منح سيدات عامودا تدوين التاريخ 
للسيدات  القدم  لكرة  بطولة  أول  بلقب  بفوزهن 

بسوريا على المالعب المكشوفة:
1ـ نادي عامودا 28 نقطة.

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

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

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

صغيرة  قضية  بأنّها  أو  بدونية  النّظر  يجوز  ال 
إحراز هذه األلقاب، ألن مراحل وظروف نادي 
عامودا وقتها كانت صعبةً جداً، من هجمات دولة 
التّركي على شمال وشرق سوريا في  االحتالل 
شهر تشرين األول من العام 2019، والتي كانت 
كنَّ  بحيث  للدوري،  الذهاب  مرحلة  مع  تتزامن 
الالعبات يلعبن وبيوت أهاليهن تُقصف من قبل 
يسمون  ممن  ومرتزقته  التركي  االحتالل  دولة 
بالجيش الوطني السوري، ولكنهن تابعَن المسير 
السفر  ظروف  غير  وهذا  للهدف،  وصلن  حتى 
واالنتظار في مطار قامشلو لساعات، ولعب ست 

مباريات في ظرف 14 يوم.
لسيدات  نوعها  من  األولى  التجربة  كانت  أيضاً 
إقليم الجزيرة على المالعب المكشوفة والكبيرة 
كاملة،  مباراة  أي  ونصف  ساعة  لمدة  واللعب 
في  سابقة  دوريات  في  يحصل  كان  ما  عكس 
سوريا وفي إقليم الجزيرة واللعب ضمن المالعب 
الُمغلقة ولمدة عشرين أو خمس وعشرين دقيقة.

إقليم  من  بدأت  الكبيرة  المالعب  فكرة  وكانت 
سيدات  بين  بمباراة  الماضي  العام  في  الجزيرة 
إهمال  تم  ولكن  وقنديل،  عامودا  أهلي  ناديي 
األندية  وبعض  الرياضي  االتحاد  من  الفكرة 

ولتنجح في دوري تابع للحكومة السورية.

ار سنوات من الّتعب  قطف ثرِ

وتبعها سيدات الخابور بفوزهن ببطولة الناشئات 
الهام  العام ولكن اإلنجاز  بالدوري السوري هذا 
الحالي للخابور يكمن بتصدرهن لمرحلة الذهاب 
من الدوري السوري لكرة القدم للسيدات وبفارق 
اللعب النظيف عن سيدات حمص، وذلك برصيد 
18 نقطة، وحافظن سيدات الخابور على سجلهن 
لالعبات  السن  فارق  ورغم  الهزائم  من  خالياً 
ولكن  الدعم  وقلة  بالنادي  المحيطة  والظروف 

العبات الخابور حققن اإلنجاز وتصدرَن مرحلة 
الذهاب.

بطالت  عامودا  سيدات  قدمَن  الوقت  وبنفس   
النسخة السابقة أداًء مميزاً وخاصةً في المباريات 
سيدات حمص  وأذقَن  الدوري  في  لهن  األخيرة 
عدن  ثم  ومن  الدوري  في  األولى  الخسارة 
سيدات  على  الفوز  وحققن  الخابور  سيدات 
حمص واقتنصن الصدارة وكل ذلك يأتي بفضل 
فعّلت  والتي  الجزيرة  إقليم  في  األندية  إدارات 
الالعبات  وتصميم  وإرادة  لديها  النسائية  الكرة 
على الوصول للقمم وال ننسى االتحاد الرياضي 
اإلمكانيات  بحسب  الدعم  يقدم  الذي  باإلقليم 
المتوفرة وقام برعاية بطوالت رسمية من العام 
للسيدات  القدم  لكرة  الجزيرة  إقليم  في   2017
بطل  عامودا  أهلي  ـ  التالي:  الشكل  على  وهي 
كأس السوبر لمرتين 2017 ـ 2018 ـ قامشلو 
ـ 2018، وبطل  لمرتين، 2017  الدوري  بطل 
الكأس أيضاً لمرتين 2018 ـ 2019، االسايش 

بطل الدوري لعام 2019.

بطوالت يف العام القادم

بعد عام حزين لسيدات إقليم الجزيرة على صعيد 
لهن  إقامة أي دوري  القدم بخصوص عدم  كرة 
في اإلقليم، وتشتت العبات بعض النوادي وعلى 
لديها  مفعلة  األندية  بعض  غير  يبَق  لم  الواقع 
الرياضة  مكتب  وبحسب  النسائية،  القدم  كرة 
بأنه  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  باالتحاد  األنثوية 
هناك بطوالت قادمة في العام الجديد لكرة القدم 
سوف  هل  األهم  النقطة  تبقى  ولكن  للسيدات، 
تُصرف المستحقات المالية لالتحاد؟ وهو بدوره 
سوف يدعم النوادي في إقليم الجزيرة ممن لديهم 
تحقيق  بعد  وخاصةً  القدم،  لكرة  نسائية  فرق 
صعيد  على  اإلنجازات  النوادي  هذه  العبات 

سوريا.

بانوراما  سلسلة  نتابع  ـ  قامشلو   / روناهي 
األضواء  ونسلط  الجزيرة  إقليم  في  األحداث 
العام  في  العمرية  الفئات  عن  التقرير  هذا  في 
2020، وكانت الدوريات ال تختلف عن سابقتها 

من جهة الفوضى والتزوير من قبل األندية.
وجود  عدم  بخصوص  تتحجج  األندية  مازالت 
سيولة مادية وفي اجتماع سحب القرعة لدوري 
األندية  من  الكثير  رفضت  والناشئين  األشبال 
المجموعات  في  المناطقية  نظام  على  االعتماد 
مثل األعوام السابقة، وأكدت على عدم المشاركة، 

ولكن كان كل ذلك مجرد كالم فقط.
نادياً  عشرين  من  أكثر  شارك  الدوري  بدء  مع 
مناطقية  مجموعات  على  موا  وقُّسِ الدوري  في 
هي رميالن وعامودا وقامشلو، واعتمدت على 
وفي  األول  الدور  في  الواحدة  المرحلة  نظام 
واإلياب،  الذهاب  نظام  اعتمدت  الثاني  الدور 
ولكن الحدث األبرز كان التزوير، بحيث األندية 
وثبتت  لألعمار  التزوير  بعملية  تقوم  مازالت 
العديد من الحاالت وعوقبت بعض األندية، ولكن 
هذا األمر متروك ألخالق المدرب قبل كل شيء، 
ولكن يبدو أن فوبيا حب جلب األلقاب تتفوق على 

األخالق لدى من يزورون أعمار الالعبين.
المنوال  نفس  على  كانت  السابقة  السنوات 
التزوير كان عنوان حاضر بقوة وحتى وصلت 
ولكن  منها،  اللقب  نوادي وسحب  هبوط  لدرجة 
هذا األمر يأتي بسبب عدم وجود قوانين رادعة 

بقوة لهذه األندية، فمثالً لو كانت العقوبة حرمان 
في  عام  لمدة  الدوري  في  المشاركة  من  النادي 
كافة الفئات وعلى رأسها الرجال، لما رأيت أي 
ألن  ولكن  التزوير،  بعملية  ويقوم  يغامر  نادي 
مستمر  فالتزوير  رادعة  مازالت غير  العقوبات 

ال محالة.
دوري األشبال كان لمواليد األشبال 2005 وما 
وفق  21المشاركة  ال  األندية  وقُّسمت  فوق، 

المجموعات على الشكل التالي:
تجمع قامشلو:

ـ  قنديل  ـ  دجلة  ـ  الطريق  األولى:  المجموعة  ـ 
واشوكاني.

ـ المجموعة الثانية: برخدانـ  األسايشـ  الجزيرة 
ـ شبيبة الحسكة.
 تجمع عامودا:

ـ المجموعة األولى: سردم ـ أهلي عامودا ـ آشتي 
ـ جوانن عامودا.

ـ المجموعة الثانية: االتحاد ـ جوانن باز- خبات 
ـ األخوة والسالم.

 تجمع رميالن:
ـ  جودي  ـ  الصناديد  كوجر-  تل  شبيبة  ـ  ديرك 

فدنك.
للناشئين لمواليد: 2003  التوزيع كان  نفس هذا 

ـ 2004.
الثالث  للدور  والناشئين وصل  األشبال  ودوري 

ولم ينتِه بعد. 
بنظام  كان  فقد  القدم  لكرة  الشباب  دوري  بينما 
الذهاب واإلياب للدرجة الثانية وشارك بالدوري 

المجموعة األولى:
شبيبة الحسكة ـ ديرك ـ واشو كاني ـ االتحاد.

المجموعة الثانية:
شبيبة تل كوجر ـ جوانن عامودا ـ جوانن باز ـ 

آشتي ـ قنديل.
مواليد 2001 و 2020.

بنظام  ويلعبون  اثنين  يتأهل  مجموعة  كل  ومن 

والثاني  األول  يتأهل  واحدة  مرحلة  من  دوري 
للدرجة األولى.

منه ومرحلة  الذهاب  انتهت مرحلة  اآلن  وحتى 
اإلياب ستبدأ في العام الجديد.

وصل  فقد  األولى  للدرجة  الشباب  دوري  أما 
للجولة الثانية من مرحلة الذهاب ويشارك فيه 

موا على الشكل التالي: 12 نادياً قُّسِ
األخوة  ـ  خبات  ـ  األسايش  األولى:  المجموعة 

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

فدنك ـ دجلة ـ برخدان.

وستلعب كل مجموعة ذهاباً وإياباً مع بعضها.
– يتأهل األول والثاني إلى الدور الثاني.

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

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

من سلم الترتيب من الدور األول.
ولكن أكثر النوادي لم تعِط األهمية هذا الموسم لفئة 
الحضور  عدم  المباريات  بعض  والقت  الشباب 
باإلضافة للخسارة القانونية لعدم اكتمال النصاب 
األمر  وهذا  الملعب،  ضمن  لالعبين  القانوني 
المصاريف  زيادة  بسبب  األندية  بحسب  يأتي 
بالمقابل  الرياضي  االتحاد  قبل  من  والبطوالت 

عدم مدهم بأي دعم.
أن العبي القواعد يُعدّون ذوي أهمية كبيرة في 
لألندية  األساسية  اللبنة  ألنهم  القدم  كرة  عالم 
والرافدة مستقبالً لفرق الرجال، ولكن الكثير من 
المرمية  المسؤولية  حجم  يدركون  ال  المدربين 
مجرد  فقط  نشاهدهم  منهم  فالكثير  عاتقهم  على 
بحث عن األلقاب ولو كان عبر تزوير األعمار 
على  يصرخون  المباراة  فترة  طوال  ويبقون 
الالعب وال يدعونه يلعب ولو بقليالً  من الحرية 
حتى يُظهر ما لديه من المواهب، وفي المحصلة 
هذه القواعد حتى لم تشهد االهتمام الكافي ال من 

األندية وال من الجهات المعنية.
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 سوريا، ماذا بعد
مرور عاٍم آخر؟

عاٌم آخر يُضاف إلى املأساة السوريّة، إضافًة ملا شهدته 
سوريا كسائر البلدان في العالم نتيجة انتشار جائحة 
كورونا، مما زاد الواقع السوري تأزمياً، لم تظهر أيّة جهود 
حقيقية من قبل األطراف في سوريا ناهيكم عن حجم 
ممن  الكثير  لدى  والوطنية  األخالقية  الالمسؤولية 
يّدعون ليل نهار حرصهم الوطني على سوريا وشعبها. 

محدودة  غير  إعاقة  ذاته  بحد  املسؤوليات  هذه  غياب 
جلهود إنهاء هذه املأساة، كما أن النظر إلى سوريا من 
قبل البعض على إنها ملك لفئة دون أخرى من السوريني 
سبب آخر للحكم املسبق على أن تكون سوريا نقطة 
على  يجري  ما  أن  يبدو  ما  وعلى  فوضى،  وبؤرة  صراع 
لذا  ومآربهم،  غاياتهم  لهم  يحقق  السورية  الساحة 
يفعلون كل شيء من أجل احلفاظ على الوضع القائم، 
وهنا يأتي النظام بشكله وفكره وتوجهه ليكون األمثل 
في متثيل هذه احلالة، حيث الزال يسرد في وادي اخلطابات 
والذهنية التي لم جتلب لسوريا سوى ما هي عليه اآلن 

منذ عقود وحتى اللحظة. 

هذه  إطالة  أوجه  من  آخر  وجه  التركي  االحتالل  وجود 
األزمة ال بل فرض وقائع ال تتناسب مع سوريا وطبيعتها 
وجتاهل  املذكور  االحتالل  دور  حيال  الصمت  اجملتمعية، 
ممارساته وما يفعله في املناطق التي يتواجد فيها طيلة 
العام الفائت أدى إلى دعم توجهاته وزاد من عنجهيته، 
كما أن التعامل مع املساحات التي حتتلها تركيا أو التي 
تريد احتاللها من سوريا بشكل ميكن وصفه وكأن تلك 
النوايا  عن  تنم  وال  خاطئة،  رؤية  سوريّة  غير  املناطق 
العام  خالل  بقوة  املالمح  هذه  ظهرت  طبعاً  الوطنية، 
الرؤيا  هذه  صاحبة  كانت  وقوى  جهات  ولدى  الفائت 
السلبية.  عملياً كنا أمام عام سيء لسوريا وللسوريني 
عموماً، ولم تكن بوادر األمل فيه موجودة، االستمرارية 
سوريا  تدمير  نحو  علني  خيار  هي  النهج  بهذا 
وشعبها، باألساس مت ممارسة هذا الدور التدميري ولكن 
حيث  أخرى،  جهات  قبل  من  عليه،  إحلاح  هناك  يبدو 
انعكاس  الدميقراطية  والرؤى  السوريني  آراء  إلنكار  كان 
طيلة  ظهر  وأيضاً  السوري،  الوضع  على  آخر  سلبي 
العام املاضي وكحالة امتداد لألعوام السابقة تعامل ال 
واقعي وال منطقي وال حتى سوري مسؤول مع التجربة 
واحملاوالت املوجودة في شمال وشرق سوريا،  وكان هناك 
وتغيير  واالحتالل  والعنف  االنقسام  مشاريع  تسويق 
الهوية الدميوغرافية على إنها سبل للنجاة بالسوريني، 
تدعم  والتي  املقابلة  اجلهة  في  احلقائق  تشويه  مقابل 
ووحدتها  سوريا  على  احلفاظ  خالله  من  يتم  ما  كل 
شعباً وجغرافّياً، وهنا نقصد شمال وشرق سوريا  كل 
وتآمر علني على هذا  النوايا  التشويه يؤكد خبث  هذا 
البلد.  جانب آخر يحاول اآلخرون عبره مترير ما هو غير 
للحل، كما  اإلعداد  وهو شكل  السوريني،  ملبي حلاجة 
الغرابة في  احلال في جلنة الدستور والتي تشتكي من 
تفاصيلها وإشارات االستفهام حول أعضائها، عقلية 
غريبة حتاول إعداد دستور لكل السوريني بسبب خروج 
وفي  بالدهم،  وضع  وتأزم  التغيير  أجل  من  السوريني 
ومهم من  وإقصاء جلزء كبير  إنكار  الوقت هناك  نفس 
لالتفاق  جاهزية  األكثر  هو  اجلزء  هذا  حيث  السوريني! 
اللجنة  في  املشاركة  عبر  خاصة  سوريا  في  والتوافق 
يتبعها  وما  ذلك  واملفاوضات حول  املذكورة  الدستورية 
من إجراءات.  بالشكل املوجود عليه سوريا اآلن، ال أمل 
ال بوادر وال حتى نوايا صادقة، ال بد من تطور األمور نحو 
من  والتحرر  النواقص  هذه  جتاوز  خالل  من  اإليجابية 
السوريّة،  احلاجة  وبني  بينها  روابط  ال  التي  التبعيات 
أيضاً تشخيص مواطن اخللل بقوة، عام جديد وحتديات 
كبيرة  مصاعب  إلى  يشير  موجود  هو  ما  كل  كبيرة، 
الوضع يحتاج ملواقف أخالقية  للغاية،  وحتديات صعبة 

قبل أداء الواجبات الواجبة. 

سوريّاً نأمل أال تستمر املشاهد الغربية التي طغت على 
احلل  يتطور  بحيث  القادم،  العام  في  السوري  املشهد 
والتفاهم  االتفاق  أجواء  وتسود  في سوريا  الدميقراطي 
وعموم  املهجر  شعبنا  معاناة  من  والتخلص  واحلوار، 
الشعب السوري الذي يعيش خارج دياره، بحيث تتحرر 
املناطق احملتلة، التي مت تهجير أهلها منها ويعود اجلميع 
هذه  حترير  دون  حل  بأال  مقتنعون  ونحن  ديارهم،  إلى 
املناطق احملتلة من قبل تركيا ومرتزقتها، وعفرين، سري 
كانيه/ رأس العني وكري سبي / تل أبيض من أولوياتنا. 

األمل كبير دون شك في زوال كل اإلشكاالت والتوجهات 
سمة  ومنها  السوري،  الداخل  على  والدخيلة  الغريبة 
بات  الذي  واالرتزاق  وشعبها  سوريا  ضد  املأجور  العمل 
يتميز به دعاة احلرية والثورة في سوريا، وباتوا في خندق 

األعداء ضد أبناء جلدتهم. 

كذلك تطوير مشروع األمة الدميقراطية والذي ميكن من 
خالله الوصول حللول من شأنها ضمان وحدة الشعوب 
العام  في  تطويرها  الواجب  الضرورات  من  وتكاتفها 
احلل  نحو  فعلية  بوابة  املشروع  ميثل هذا  اجلديد، حيث 

الدميقراطي في منطقتنا وعموم سوريا واملنطقة. 

أما على الصعيد الكردي اخلاص كل األمل في أن يكون 
القوى  بني  والتوافق  واالتفاق  للحل  عاماً  اجلديد  العام 
الكردية ويكون عاماً لوحدة هذه القوى، حيث أن الوحدة 
االستحقاقات  نحو  وسبيالً  لشعبنا  ماّسة  حاجة 

الوطنية.

فواصل

آلدار خليل

 عين عيسى بين
 المطرقة الروسية
وسندان النظام

نودع  وبعدها  ستنقضي  قليلة  ساعات  هي 
سنة  المقاييس،  بكل  صعباً  كان  عاماً 
أرى  ذلك  ومع  المؤلمة،  بالذكريات  مليئة 
لنفسي  فأقول  مكان،  كل  تعم  االحتفاالت 
بخالصهم  فرحها  تعبر عن  الناس  دع  نعم 
والمواجع،  باآلالم  المثقلة  السنة  هذه  من 
القادمة مليئة  يأملون أن تكون األيام  دعهم 
مستويات  كل  على  ينقصنا  الذي  بالسالم 
الروحي  السالم  بين  الكونية  التراتيب 
ألن  أحتفل  لن  ولكني  واإلنساني.  والنفسي 
الواقع يفرض علينا أال نفرح، وخاصة إذا 
لست  حولنا،  تُقرع  الحرب  طبول  كانت 
نتذكر  أن  أطلبه  ما  كل  ولكن  للفرح  عدواً 
من يبيت في البرد القارس بمواجهة الموت 
وأهله  أوالده  يترك  ومن  الجبهات،  في 
كالنسر  متيقظة  بعيون  احتفاالتنا  ليحرس 
وهمة كاألسد المتربص بفريسته، تذكروهم 
صلواتكم  في  وتذكروهم  احتفاالتكم  في 

وقداستاكم وأمانيكم.
 إنهم يستحقون أال ننساهم، وأشعلوا شموع 
على  الفرح  أهازيج  قبل  والتقدير  المحبة 
أضرحة القادة الحقيقين، واحتفلوا معهم فهم 
بمشاركتكم  بفرحكم وسيسعدون  سيفرحون 
لهم في كل شيء، نعم أيها السيدات والسادة 
العام،  بنهاية هذا  شاركوا شهداءنا فرحتكم 
البقاء  عهد  العهد،  أضرحتهم  أمام  وجددوا 
والنضال واالستمرار ودحر العدو واستعادة 
كل األراضي المحتلة. اذهبوا أيها السيدات 
والسادة إلى مراكز اإليواء ومخيمات اللجوء 
أهلهم،  بين  موجودون  أنهم  وأشعروهم 
الحتفاالتكم،  انطلقوا  وثم  معهم  احتفلوا 
أعشقها  التي  الحرية  نحو  فسأنطلق  أنا  أما 
ألكون مع رفاقي ورفيقاتي في عين عيسى 
مريرة،  دنيئة  لمؤامرة  اليوم  تتعرض  التي 
لتقع بين مطرقة المرتزقة وقوات االحتالل 
المقيت،  الروسي  الصمت  التركي وسندان 
ورقة  اعتباره  يمكن  الذي  الصمت  هذا 
أجندتها  لتمرير  روسيا  تستخدمها  ضغط 
وتغليبها  الشخصية  المصلحة  أساس  على 
على المصلحة العامة، التي يجب أن تضمن 
استقرار المنطقة. قد يستخف البعض بموقع 
من  الكثير  نوليها  أال  ويقول  عيسى  عين 

االهتمام؟ 
وهذا محط نقد ألن الحالة الطبيعية هي ذكر 

ما يجري بل وتقييمه فلماذا عين عيسى؟!
ولماذا اليوم ؟! ولماذا بهذا التوقيت؟ 

الذين  التركي  الطوراني  الفاشي  أن  ذلك 
ال يشبع من دماء السوريين، اختار الوقت 
بالتصدع  الداخل  فيه من  تركيا  بدأت  الذي 
الداخلية  أزمته  تصدير  ليحاول  واالنهيار، 
بل ونشرها كوسيلة هرب مما يجري داخل 
تركيا من تململ شعبي وتصرفات أردوغان 
المزيد  إال  لتركيا  يجلب  لم  الذي  وصهره، 
من العزلة والضغط واالنهيار االقتصادي، 
وهذا يجيب لنا عن سبب التوقيت والزمان 
ويدعمهم  جواسيسه  ينشر  ولماذا  والمكان. 
التوسع وبسط سيطرته  بكل شيء، محاوالً 
االستعمارية التوسعية على كل شيء يراه، 
ومسمع  مرأى  وعلى  هائج  كثور  ليتحرك 
من الروس الذين ال يعيرون الموضوع أي 
اهتمام، كما يقول المثل »أذن من طين وأذن 
بايدن  لفراغ  الساحة  تاركين  عجين«،  من 
وترامب واستمرار صراع عدم نقل السلطة 
بينهم ليستغل ذلك المحتل التركي، وخاصة 
لسوتشي  الرسمية  الروسية  الدعوات  مع 
أخرى.  آستانا  كالعادة  سيتبعه  والذي  جديد 
خيارنا  مراراً..  وكررناها  نقولها  ولكن 
وإرادتنا  النصر  هو  وقرارانا  النصر  هو 
األرض  أصحاب  فنحن  النصر،  هي 
الدفاع  في  الحق  كل  ولنا  العرض،  وحماة 
المشروع، وعندنا الكثير من المفاجآت التي 
العالم، فلسنا دعاة حروب بل نحن  ستذهل 

صناع السالم وحكاية وطن. 

حكاية وطن 

مثنى عبد الكريم

سيآل علي: اعتقال السياسيين الُكرد 
في تركيا ازدواجية وفقدان للمعايير 

األخالقية واإلنسانية

أهالي كركي لكي: هدف تركيا من إرسال المرتزقة خلق 
فتنة بين شعوب العراق

المحامية  بيّنت  ليكرين خاني :«   / لكي  كركي 
التركيّة  الدولة  سياسات  أن  علي  سيآل 
ممنهجة على أسس قمع الحريات، واستهداف 
وجه  على  الكرد  والسياسيات  السياسيين 
الخصوص، كونهم يمثلون إرادة شعب يناضل 
بأن  وأكدت  سلميّة،  بطرق  حريته  أجل  من 
حماية  يضمن  الدولي  اإلنسان  حقوق  قانون 
والسياسية  العامة  والحريات  اإلنسان  حقوق 

وتركيا تخاف المبادئ المذكورة.

تعتقل تركيا منذ أكثر من أربع سنوات السياسي 
دعم  بتهمة  دميرتاش  الدين  صالح  الكردي 
المحكمة  قرار  من  عامين  وبعد  اإلرهاب 
كان  اعتقاله  بأن  اإلنسان  لحقوق  األوروبية 
لإلفراج  تركيا  ودعت  المحكمة  عادت  مبرراً، 
المحكمة  طالبت  حيث  مالياً  وتعويضه  عنه 
األوروبية لحماية حقوق اإلنسان مؤخراً تركيا 
البارز  الكردي  السياسي  الفوري عن  باإلفراج 

التهم  بأن  تأكدت  ألنها  دميرتاش  الدين  صالح 
التي وّجهت إليه تهم باطلة ال أساس لها. 

تركيا تستهرت بقرارات
 املحكمة األوروبية

مع  لقاء  لصحيفتنا  كان  الخصوص  وبهذا 
المحامية سيآل علي التي قالت: بأن قانون حقوق 
اإلنسان الدولي جاء إلثراء وتعزيز هيكل القانون 
المحلي الذي يحمي حقوق اإلنسان والحريات، 
وسياسة تركيا مناقضة تماماً للمبادئ المذكورة، 
االتفاقيات  من  العديد  أبرمت  التركية  فالدولة 
مخالف  الواقع  ولكن  اإلنسان  بحقوق  المتعلقة 

تماماً لهذه االتفاقيات.
 وتابعت سيآل حديثها بالقول: السلطات التركية 
تتعمد عدم االلتزام بهذه المواثيق كونه ال يوجد 

ومن  القوانين،  تلك  لخرقها  مبرر  سبب  أي 
المعروف في القوانين الدولية أن اإلنسان له حق 
حرية تعبير عن إرادته وافكاره ومبادئه، ومن 
لهذه  معادية  التركية  الدولة  ان سياسة  الواضح 
الحقوق وما قامت به مؤخراً من خالل اعتقالها 
ليلى كوفن دليل واضح على  الكردية  للسياسية 
فاشية هذا النظام الحاكم وسياساته الديكتاتورية 

التي مارسها على الشعوب الحرة.
وأضافت سيآل: اعتقال السياسي الكردي صالح 
الدين دميرتاش منذ ما يقارب أربع سنوات بدون 
واستخدامها  مقبولة،  غير  وألسباب  حق  وجه 
الكرد  السياسيين  العنف والضغط على  أساليب 
الكردي  للشعب  الحرة  اإلرادة  يمثلون  الذين 
بطريقة سلمية وقانونية,  وهو ما تخشاه الدولة 
الشعوب  لحريات  المعادية  وسياستها  التركية 

المنشودة.

السياسية  اعتقال  بالقول:  سيآل  وأوضحت   
لهذه  ليلى كوفن ما هي إال استمرارية  الكردية 
التزامها  عدم  على  ودليل  الوحشية،  السياسة 
حقوق  تحمي  التي  الدولية  والقوانين  بالمواثيق 
تمادياً  يعتبر  الدولي  القانون  اإلنسان، وهذا في 
عليه  تنصه  وما  الدولية  لالتفاقيات  وخرقاً 

المحكمة األوروبية لحماية حقوق اإلنسان.
واختتمت المحامية سيآل علي حديثها قائلة: على 
المحكمة الدولية المعنية بحماية حقوق اإلنسان 
االنتهاكات  هذه  على  التركية  الدولة  محاسبة 
الكرد،  والسياسيين  السياسيات  ضد  الصارخة 
الكردي  الشعب  بحق  المرتكبة  المجازر  وعلى 
السياسية  واالنتهاكات  وتركيا،  باكور  في 
يوم  كل  الكردي  الشعب  يعيشها  التي  والثقافية 

على أرضه وفي تركيا.«

أهالي  بيّن   - لكي  كركي   / إسكندر  غاندي 
إلرسال  التركي  السعي  أن  لكي  كركي 
حفتانين  منطقة  إلى  والمرتزقة  اإلرهابيين 
في باشور كردستان ليس هدفه الحرب على 
لخلق  بل   ، فحسب  كردستان  حرية  حركة 
أجواء الفتنة لضرب كافة شعوب ومكونات 

العراق بعضهم ببعض.
لشعوب  معادياً  نهجاً  نشأتها  منذ  تركيا  تتبع 
المنطقة مستخدمة في نيلها من إرادة الشعوب 
الشعارات الدينية التي ترمي من ورائها تجنيد 
األصوليين اإلسالمين للزج بهم في صراعات 
االستعمارية،  وطموحاتها  مصالحها،  تخدم 
تركيا  تريد  التي  الصراعات  هذه  وآخر 
اإلرهابيين  تجنيد  هي  المنطقة  في  إشعالها 
بالجيش  يُسمون  مما  لها  التابعين  والمرتزقة 
الوطني السوري وداعش والنصرة للقتال في 
باشور كردستان ضد حركة حرية كردستان 
آراء  ولمعرفة  حفتانين  منطقة  في  والسيما 
التركية  اإلجراءات  لكي حول  أهالي كركي 
أعددنا  لإلرهابيين  واستغاللها  العدوانية 

االستطالع التالي:     

متهيد إلعادة إنعاش
 داعش من جديد

في البداية تحدث المدّرس إبراهيم مال قائال: 
لسان  على  تركيا  تتبجح  عقود  أربعة  منذ 
ساستها، وقادتها العسكريين بأنها »ستقضي 
وأنهم  الكردستانية«  الحرية  حركة  على 
بها،  يتواجدون  التي  المناطق  سيدمرون كل 
لكن جميع محاوالتهم في وأد وإنهاء حركة 
تهديدات  جيداً  أتذكر  بالفشل،  باءت  الحرية 
التسعينات  في  األتراك  الوزراء  رؤساء 
الدين  نجم  يلماظ،  مسعود  تشيلر،  )تانسو 

أربكان، بولند أجاويد(، ومحاوالتهم الحثيثة 
في القضاء على أنصار الحرية »الكريال«.

وأضاف مال بقوله: تعج المنصات اإلعالمية 
بدًء من أردوغان، وخلوصي  التركيّة يومياً 
تركي  فاشي  مسؤول  بأصغر  وانتهاًء  أكار 
في  الكريال  قوات  من  اآلالف  حيدو  بأنهم 
العمال  تأسيس  ومنذ  كردستان،  باشور 
الكردستاني وهم يكذبون، تركيا همها ومسار 
معاداة  في  يتمثل  األسود  وتاريخها  سياستها 
من  فأردوغان  جمعاء،  واإلنسانية  الشعوب 
ويسرى،  يمنة  العالم  دول  يهدد  منبر  كل 
وزعزعة  الفوضى  إلشعال  جاهداً  ويسعى 
في  طمعاً  الدول  من  العديد  في  االستقرار 
إعادة  في  المتمثل  العثماني  حلمه  تحقيق 
إلى  والعودة  الزائلة،  اإلمبراطورية  بناء 
الميثاق الملي، ولتحقيق أهدافها تحتضن كافة 
والنصرة،  داعش،  من  اإلرهابية  الجماعات 
الوطني،  بالجيش  يسمى  ما  وألوية  وكتائب 
وأذربيجان،  ليبيا،  إلى  بإرسالهم  وتقوم 
المناطق  من  وغيرها  والصومال  واليمن، 

األخرى من العالم«.
»لقد  بالقول:  مال  إبراهيم  المدرس  واختتم   
إلى  المرتزقة  إلرسال  خطة  تركيا  وضعت 
باشور كردستان وحفتانين تحديداً بغية زجهم 
إن  كردستان،  حرية  حركة  مع  صراع  في 
زعزعة  في  سيساهم  أردوغان  به  يقوم  ما 
من  العديد  وسيخلق  ككل،  العراق  استقرار 
داعش  إنعاش  إلعادة  تمهيد  وهو  األزمات، 

من بوابة باشور كردستان«.

زرع املرتزقة إشعال للرصاعات 
املذهبية واإلثنية 

من جهته وحول ذات الموضوع بيّن المهندس 

حقيقة نظام أردوغان والحلم اإلمبراطوري العثماني 

سوريًا وانعكاساته على شمال وشرق سوريا

بين األدب والسياسة

الشعب  وانتفاضة  العربي  الربيع  بداية  مع 
بالحرية والكرامة وإنهاء نظام  السوري مطالباً 
القمع واالستبداد؛ سارع النظام األردوغاني إلى 
بتصريحات  السوري  الحراك  موجة  ركوب 
على  يلعب  وبدأ  السوري،  النظام  ضد  نارية 
في  المتظاهرين  أغلب  ألن  الدينية  المشاعر 
وكان  السنية.  الطائفة  أبناء  من  كانوا  البداية 
العمل  المعلن  وغير  الحقيقي  أردوغان  هدف 
وتشكيل  الثورة  في  الدينية  التيارات  دعم  على 
جبهة معارضة يكون قوامها األساسي والفاعل 
تاريخياً  لهم  المشهود  المسلمين،  اإلخوان  من 
وارتباطهم  السياسيين  والمال  لإلسالم  بوالئهم 

بالخارج.
من  الهاربين  النازحين  تستقبل  تركيا  وبدأت   
بطش النظام، الذي استخدم السالح ضد المدنيين 
بعد أشهر قليلة من الحراك السلمي، وبدأ مشروع 
تهريب السوريين إلى دول أوروبا من األراضي 
االتحاد  دول  مع  معلن«  »غير  باتفاق  التركية 
أردوغان  وبدأ  أمريكي.  وبغطاء  األوروبي، 
يتحدث عن الخطوط الحمراء، مع العلم أن كبار 
ضباط أجهزة االستخبارات التركية لم ينقطعوا 
عن زياراتهم المكوكية إلى دمشق، ولقائهم مع 
كبار المسؤولين األمنيين فيها، من أجل التنسيق 
الثورة من محتواها  لتفريغ  النظام السوري  مع 
بهذا  تهمة اإلرهاب  الحقيقي، وإلصاق  الوطني 

الحراك.
 وألن هناك اتفاقات أمنية في غاية األهمية بما 
يخص توغل جيش االحتالل التركي داخل الحدود 
المناهضين  الكرد  المناضلين  السورية لمالحقة 
لالحتالل التركي، وبدء تشكيل الجيش السوري 
الوطني الحر الذي كان في البداية يضم ضباطاً 
مشهود لهم بانتمائهم الوطني، وكانت هذه النواة 
تضم ضباطاً وعناصر من كافة االثنيات الطائفية 
فبدأت تركيا تعلن دعمها لهم، وزودتهم بأسلحة 
والصمت  األمريكية  التعليمات  حسب  خفيفة 
الروسي المتواجد في سوريا منذ عقود، إضافة 
إلى صمت المجتمع الدولي، وبعد مرور أشهر 
قليلة على بداية األحداث بدأت السلطات التركية 
ومن  الراديكالية،  اإلسالمية  المجموعات  بدعم 
لتحقيق  دينية  متطرفة  مجاميع  تشكيل  تم  ثم 
المجموعات  هذه  وبدأت  خاللهم،  من  أجنداتها 
تنمو وتتمدد على كافة األرضي السورية وتتلقى 
الدعم من تركيا وقطر والنظام السوري، الذي 
له مصلحة حقيقية بدعم هذه المجاميع المتطرفة، 

المرض الذي أصابنا في الوقت الراهن، شعوباً 
وحتى  المثقفة  الطبقة  خاص  وبشكل  وأفراداً، 
مثل  مصطلحات  هو  نفسها،  السياسية  الفئة 
الشرق  و«مشروع  الجديد«  العالمي  »النظام 
والعولمة  الواحد«  و«القطب  الكبير«  األوسط 
وباتت  خيراً  حينها  استبشرنا  فقد  وغيرها، 

كريم إبراهيم )كاتب(

حمزة حسين )كاتب(

والدينية  اإلسالمية  الشعارات  من  اتخذت  التي 
المظاهرات  فيها  تندلع  جمعة  لكل  والتسميات 
بأسماء إسالمية ودينية متطرفة، ومن هنا جاءت 
لتخدم النظام بإضفاء صفة اإلرهاب على الثورة 

أمام الرأي العام العالي.
المخابرات  بأوامر  ائتمرت  المجموعات  وهذه   
التركية والقطرية، وهنا يجب التنويه إلى حقيقة 
التركية سلمت  المخابرات  أن أجهزة  مهمة جداً 
الحر  الجيش  مؤسس  هرموش  حسين  الضابط 
تلك  إلى  االنتماء  رفض  ألنه  السوري،  للنظام 
المجموعات المتطرفة، إضافة إلى تخاذل القوى 
واليسارية  والديمقراطية  الماركسية  الوطنية 
السورية،  الثورة  موجة  ركوب  بعدم  المستقلة، 
المتفرج  موقف  وأخذت  الحياد،  على  وبقيت 
مما يجري، وبدأت تتخبط بين والئها للنظام أو 
المتحدة األمريكية،  الواليات  أو  لتركيا وروسيا 
بالمجلس  سميت  معارضة  نواة  أول  وشكلت 
الوطني السوري المعارض، الذي ضم أشخاصاً 
من كل التيارات السياسية ولكنه لم يِف بالغرض 
الذي نشأ من أجله، ومن ثم تحول إلى االئتالف 
الذي شكل أول طعنة للثورة السورية في الظهر، 
ألن المكون الرئيسي لالئتالف والهيمنة الكاملة 
كانت لإلخوان المسلمين، وكان مشكوك بعالقتهم 
األمنية مع النظام وبغطاء تركي وتنسيق وتلقي 
األوامر من المخابرات التركية والخليجية وحتى 

اإليرانية والروسية.
الثورة،  يقارب عشر سنوات من  بعد مرور ما 
ونزوح  سوريا،  من  األكبر  الجزء  وتدمير 

وهجرة حوالي 14 مليون سوري إلى الخارج، 
وحوالي مليون قتيل ومعاق إعاقة كاملة، يرافق 
ذلك سياسة التجويع والالمباالة تجاه من بقي في 
حلماً  والدواء  الخبز  رغيف  صار  حتى  سوريا 
واالجتماعي  االقتصادي  االنهيار  وبدأ  للناس. 
بالكامل،  التحتية  البنية  وتدمير  والسياسي، 
أردوغان وكشفت  النظام ونظام  وكشفت حقيقة 
نوايا الروس واألمريكان وإيران بتقاسم الكعكة 
في سوريا، وفضح حقيقة المعارضة المنضوية 
تحت اسم االئتالف، واكتشاف حقيقتهم وسياساتهم 
الفاشلة حيث تم بيع السوريين في سوق النخاسة 
مع كل أسف، بعد كل ما جرى بدأت األصوات 
تتعالى في الداخل السوري لتشكيل تجمع وطني 
يقبل  ال  السوريين،  كل  يجمع  مدني  ديمقراطي 
اإلمالءات من أي طرف خارجي أومن األجهزة 

التابعة للنظام، والذي يركز على النقاط التالية:
1ـ دعوة كافة الشرفاء والوطنيين والمثقفين من 
كافة المكونات الوطنية باستثناء التيارات الدينية 
النواة  هذه  تشكيل  أجل  من  للحوار  المتطرفة، 

الوطنية.
في  وأطماعه  أردوغان  نظام  حقيقة  كشف  2ـ 
وشرق  وشمال  وإدلب  حلب  في  وتمدده  سوريا 
في  أردوغان  تورط  ظل  في  خاصة  سوريا، 
لليونان  اإلقليمية  والمياه  وتونس،  وليبيا  سوريا 

وقبرص.
المعارض  السوري  االئتالف  حقيقة  كشف  3ـ 
االئتالف  شخصيات  أغلب  فضح  بعد  خاصة 
الفاعلة واتهامهم بالسرقة والفساد، وهناك وثائق 

الدكتور  بها  أدلى  ما  ومنها  الجانب،  هذا  في 
زهير  الكيميائية  بالحرب  المختص  العميد 
الساكت، حيث تحدث فيها عن جرائم المخابرات 
التركية والفصائل التابعة لها من سرقات ونهب 
للقرى والمدن الكردية في شمال وشرق سوريا، 
وتهريب اآلثار وتسويق المخدرات والدعارة في 

تلك المناطق.
4ـ دعم نضال الشعب الكردي في شمال وشرق 
االستعمار  وهو  مستعمر  أخطر  ضد  سوريا 

التركي.
5ـ العمل على توضيح موضوع إرسال الشباب 
ليبيا وغيرها من  للقتال في  السوريين كمرتزقة 
المناطق، وقد بلغ عددهم أكثر من ثمانية عشر 

ألف شاب سوري، وإيقاف هذه المهزلة.
المعارضين  وزج  القمع  ممارسات  فضح  6ـ 
من  أكثر  بلغ عددهم  الذي  التركية  السجون  في 
ستمائة وخمسين ألفاً في السجون التركية، وعلى 

رأسهم المناضل عبدهللا أوجالن.
7ـ العمل على إعادة هيكلة ثقافة الوعي الفكري 
الدينية  التيارات  بمواجهة  العلمي،  التقدمي 
والقتل  بالتفكير  وتفتي  تشرع  التي  المتطرفة، 
عملية  وقف  أجل  من  والكراهية  للحقد  وتدعو 

التطور الحضاري اإلنساني.
8ـ العمل الدؤوب من أجل حرية التعبير واحترام 
تشكيل  إعادة  على  والعمل  باآلراء  االختالف 
السوري  الداخل  في  وإنسانية  حقوقية  منظمات 

وشمال شرق سوريا.

معظمنا  مخيلة  في  تطوف  السرمدية  األحالم 
وتالفيف عقولنا فرسمنا أجمل الصور للقادم من 

األيام.
أدركنا من خالل واقعنا، أن العالم يحكمه قطب 
واحد بعد انهيار االتحاد السوفيتي وسقوط جدار 
أوروبا  في  الشيوعية  األنظمة  وانهيار  برلين 
تحت  العراق  في  األمريكي  والتدخل  الشرقية، 
يافطة الديمقراطية وحقوق االنسان، لتبدأ بعدها 
رحلة الشعوب في الكثير من الدول العربية في 
شعاراتها  وكانت  الخالص،  سبل  عن  البحث 
إنهاء  إلى  والدعوة  الحرية والكرامة  تتجسد في 
الشعوب.  ربيع  يافطة  تحت  السابقة  األنظمة 
ولكن ما الذي حدث؟ لقد تحول الربيع إلى أجواء 
من القتل والدمار والمجازر، وتجذرت الحركات 
الهوية  على  القتل  وبات  وهناك،  هنا  اإلرهابية 
ظاهرة  الفوضى  وأصبحت  الواقع  سمات  من 
جوانب  كل  وفي  الحالي،  الوضع  في  عامة 
الملموس  واقعنا  في  اآلن  نراه  ما  وهذا  الحياة، 

في سوريا.
 دُمرت البنية التحتية وساد الفساد في كل مفاصل 
القيم  انهيار  وذاك  هذا  كل  من  واألسوأ  الحياة، 

تفتت  الى  أدى  مما  المجتمع،  في  األخالقية 
الوطن  حب  يعد  ولم  العائلية،  الروابط  وتفكك 
من اإليمان في الوقت الذي نجد فيه اآلالف مما 
مرتزقة  إلى  تحولت  قد  »المعارضة«  بـ  تُسمى 
من أجل المال تحت إمرة الدولة التركية، لتغزو 
ونهب  باحتاللها  وتقوم  السورية  األراضي 
خيراتها وسرقة آثارها، أضف الى ذلك إرسالهم 
في  وأرمينيا.  والصومال  ليبيا  إلى  المرتزقة 
الحقيقة, نظام الحكم القائم االن في تركيا حولها 
إلى محور لإلرهاب العالمي أمام مرأى ومسمع 
السورية،  األزمة  في  المشاركة  األطراف  كافة 
من  لكل  المخجل  الموقف  من  شهدناه  ما  وهذا 
روسيا والواليات المتحدة؛ ففي حين تبنت روسيا 
والتصريحات  المواقف  رأينا  الصفقات,  سياسة 
ترامب،  دونالد  األمريكي  للرئيس  المتناقضة 
وفي النتيجة كان االحتالل التركي لكٍلّ من سري 
اليوم هجمات  أننا نرى  كانيه وكري سبي، كما 
مماثلة تستهدف عين عيسى والقرى المحيطة بها 

في محاولة الحتاللها.
رأس  يُطلقها  التي  المستمرة  التهديدات  إن 
المنطقة,  شعوب  ضد  أردوغان  التركي  النظام 

المتحدة  للواليات  األسئلة  بعض  لتوجيه  تدفعنا 
الغامضة  االستراتيجية  هذه  لماذا  األمريكية: 
تجاه سوريا خصوصاً؟ وهل كل ما يجري هو 
ضمن إطار التكتيك الذي مهد لتركيا قتل المزيد 
من السوريين؟ وإذا كان للقطب الواحد مشروع، 
الفوضى  على  المبني  الجديد«  العالمي  »النظام 
الخالقة ودعم الدولة التركية في محاربة الشعوب 
المقاومة  وهو  رد  لنا  سيكون  حينها  السورية، 
حتى تحقيق النصر، رغم األلم والمعاناة واتساع 
رقعة الحرب إال إننا مستمرين في خيارنا المبني 
على االرادة الحرة و المقاومة ودحر االحتالل. 
عام  انتهاء  بعد  جديدا  عاما  ندخل  ونحن  ختاماً 
الكورونا واالزمات والحصار الخانق المفروض 
مليئا  عاما  الجديد  العام  يكون  أن  نأمل  علينا, 
االجتماعية  العدالة  وتحقيق  باالنتصارات 
يعم  وأن  وطننا  من  المحتلة  المناطق  وتحرير 
السالم سائر أرجاء الوطن و العالم اجمع ليعيش 

االنسان بأمان وخير وسالم.     

إبراهيم مال أنس حسن

الشعبية  »الذاكرة  قائال:  رأيه  حسن  أنس 
العراق،  سكان  والسيما  المنطقة،  لشعوب 
العثمانية،  المجازر  بقصص  ُحبلى  وسوريا 
إلرسال  السعي  خالل  من  يريد  فأردوغان 
كردستان  باشور  إلى  اإلرهابية  الجماعات 
فيه  تتداخل  الذي  العراقي  المجتمع  بنية  هدم 

االنتماءات القومية والدينية«.
وأشار حسن:«هذا األمر إن تم سيخلق أجواء 
من عدم االستقرار بين الشيعة والسنة، وبين 
إلى  األمر  يتطور  وربما  الكردية،  القوى 
فجبهة  مذهبية،  وصراعات  أهلية  حروب 
الجماعات  من  وغيرهم  وداعش  النصرة 
والكردي،  الشيعي،  إلى  تنظر  الراديكالية 
والفيلي  والصابئي  والكاكائي،  واإليزيدي 
والعلماني نظرة الكافر، وأعداء هللا والرسول 

والدين«.
إن  حسن:«  المهندس  أكد  حديثه  نهاية  وفي   
المرتزقة في حفتانين ومناطق  إرسال هؤالء 
أخرى من باشور كردستان، سيكون حصاده 
القتل والتشريد والتهجير، والتقسيم وسيساهم 
مجتمع  في  الخالفات  وتعميق  تجذير  في 
في  أردوغان  زبانية  بجراحات  مثخناً  مازال 

الموصل، وشنكال، وكركوك وبغداد«. 

الهدف رضب التعايش السلمي 
بني شعوب العراق 

المثقفين  اتحاد  عضو  دعا  ذاته  السياق  وفي 
بكافة  العراقيين  لكي حمدين شرو  في كركي 
إرسال  قضية  أن  يعو  أن  وطوائفهم  ألوانهم، 
القضاء  هدفه  ليس  حفتانين،  إلى  اإلرهابيين 
الهدف  بل  فقط  كردستان  حرية  حركة  على 
وجميع  وعربه  بكرده  العراق  على  التآمر 
المحتلة  بقوله:«تركيا  شرو  وتابع  أطيافه.  
بغية  االستقرار  عدم  من  أجواء  خلق  تحاول 
الفوضى،  ونشر  العراقيين،  إرادة  اغتصاب 
واالضطرابات في جميع مناحي الحياة، وعلى 
للتعايش  محاولة  أي  ونسف  الصعد،  كافة 

السلمي بين مكونات المجتمع«.
قائالً:«الذين  حديثه  شرو  حمدين  وأنهى   
كردستان  باشور  في  أردوغان  يغازلون 
والعراق، ويحنون إلى األمجاد العثمانية عليهم 
دروس  من  العبرة  وأخذ  أنفسهم،  مراجعة 
التاريخ التركي األسود، ومن تصدى لترسانة 
سيهزمون  عاماً  أربعين  منذ  التركي  الجيش 
على  وسيردونهم  أردوغان،  أدوات  جميع 

أعقابهم«. 
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

روناهي/ المثنى محمد المحمود: الشعر الشعبي 
تداوالً  وأكثرها  العربي  الشعر  أنواع  أبرز  أحد 
الكثير من  وله  العربية،  البلدان  الكثير من  في 
العديد  بمجالسه  وتتزين  والكتاب،  المتذوقين 
في  وخاصة  الشعبية  والجلسات  المنتديات  من 

البادية والمناطق الريفية
أحد  الربيعي  خضر  سالم  الشعبي  الشاعر 
المحاذية  كوجر  تل  بلدة  في  البارزين  الشعراء 
درس  عام 1980  مواليد  من  العراقية،  للحدود 
في بلدته حتى أنهى المرحلة الثانوية ثم درس في 
كلية الحقوق بالحسكة وتخرج منها عام 2015 
تل  بلدية  في  القانوني  المكتب  في  حالياً  ويعمل 

كوجر.

الشعر موهبة وقد تأثرت 
بشعراء الجوار 

منذ  الشعرية  موهبته  اكتشف  أنه  الربيعي  يقول 
متأثراً  وحفظه  لكتابته  مياالً  وكان   2010 عام 
بموقع بلدته الحدودي، حيث وفر له هذا الموقع 
احتكاكاً بأقرانه الشعراء القادمين من العراق ما 
ساعده لصقل موهبته والتعمق في نظم وقراءة 

الدواوين الشعرية.
الشعبي  للترابط  نظراً  الربيعي:  ويضيف 
على  الحدودية  المناطق  بين  القرابة  وصالت 
العديد  التعرف على  الجانبين، كانت لي فرصة 
من الشعراء العراقيين الذين تأثرت بهم وأحاول 
خطاهم،  على  وسائراً  تالمذتهم  من  أكون  أن 
القره  الحزين وعمر  مالك  الشاعر  منهم  وأذكر 

غلي ويحيى العالق وغيرهم.

الشعر الشعبي لسان 
حال املجتمع

يقول الشاعر سالم: للشعر الشعبي أنواع وتسميات 
الشعر  مسمى  تحت  مجملها  في  تندرج  عدة 

الشعبي ومنها الزهيري والعتابة واألبوذية، وهو 
هذه  ضمن  الشعرية  قريحته  به  تجود  ما  ينظم 

األنواع المتعددة من الشعر .
يستسيغ  الذي  لمجتمعه  يكتب  أنه  سالم  ويوضح 
من  قصائده  مصدر  وأن  الشعر  من  النوع  هذا 
واقعه ومن وحي المجتمع المحيط به، فنراه مرة 
ثم  المهور  حالة غالء  فيها  يتناول  قصيدة  ينظم 
العشائر  أخرى جيرانه من  بقصيدة  يمتدح  نراه 
إلى  لينتقل  جوارهم،  بحسن  ويتغنى  األخرى 
والفخر  العذري  الحب  عن  أخرى  قصيدة 

واالرتباط باألرض.

القصيدة مفتاح محبة وباب 
انتقاد 

يضيف الربيعي أن قصائده لم تكن دائماً مفاتيح 
محبة، حيث أن بعض قصائده جعلت منه محوراً 
الجميع  يرضي  يكن  لم  فبعضها  والجدل  للنقد 
نظراً للحقيقة التي كان يلذع بها مروجي الخطيئة 

وبعض العادات والتقاليد البالية في مجتمعه.
لكن ذلك لم يمنع من دخوله قلوب الكثيرين كما 
وصف على حد قوله: »إن قصائدي كانت مفتاحاً 

لقلوب وبيوت أبناء بلدي«. 

مواقع التواصل االجتامعي 
ساهمت يف وصوله ملحبيه 

يقول  االجتماعي  التواص  وسائل  دور  وعن 
الربيعي أنها ساهمت في انتشار شعره وأوصلت 
للوصول  يطمح  دائماً  كان  أماكن  إلى  قصائده 
المهرجانات  تنظيم  على  القائمين  ويلوم  إليها، 
لعدم  األدبية  واألمسيات  الشعرية  والندوات 

وصول نتاجه األدبي إليها.
حيث يرى أنه في ظل وجود هذه الوسائل أصبح 
ديوان  إصدار  فكرة  عن  اإلقالع  بصدد  اآلن 
االنتشار  حال  أن  إلى  منوهاً  مطبوع،  شعري 

عن  كثيراً  افضل  بات  الجمهور  إلى  والوصول 
السابق.

الشاعر سالم الربيعي يضيف أن قضايا الشعب 
اآلن وهمومه كثيرة ومتعددة وإن أبرز ما ألهمه 
مرسالً  وطننا،  شهداء  هم  األخيرة  اآلونة  في 
إلى  منه  شعرية  وتحية  ألهاليهم  دعمه  عبرنا 
قصيدة  من  األبيات  ببعض  الطاهرة  أرواحهم 

مطولة نختار منها:
»ما أجامل ماني خايف 

من گريب ومن بعيد
ما أذم الزين أبداً 

ما أمدح الشين بحميد
راحت أيام التخاذل 
خلي نبدي من جديد 
خلي ننبذ كل تطرف 
مابي ساده أو عبيد

خلي نتحدى المواقف 
بيد وحده من حديد

راحت أبطال وغياره 
خلدت البن وحفيد
يحيا دم الشهداء 
كتبوا بدم الوريد

كتبو بدم ع السطور 
عرب وكرد النشيد

مابي أحلى من األمان
هو أحلى يوم عيد....«

يوم..  بتالبيب  يمسك  يوٌم  األيام..  وتمضي 
ون الشهور وتُطوى السنين، من هنا مررنا  يجرُّ
مرت  كلما  وذكريات  هناك..  يوماً  وكنا  يوماً.. 

ينا العيونا.  تُبَّكِ

تختلط  جديد  عام  واستقبال  عام  كل  نهاية  مع 
أنفرح  ندري  األحاسيس.. ال  وتتداخل  المشاعر 
عام  النقضاء  نحزن  أم  الجديدة  السنة  بحلول 
بها  ونفرح  جديدة  بسنة  أنسعد  أعمارنا...  من 
ونأمل الخير في أيامها أم نحزن على ما مضى 
وأهلنا  أحبابنا  فقدنا من  ونبكي من  أعمارنا  من 

وأصدقائنا. 
إن هذا العمر يمر كمر السحاب سريعاً كغمضة 
عين وال يبقى لإلنسان إال خلٌق قويٌم يُعرف به 

وذكرى طيبة تركها في الناس.. 

وقد قيل قديماً أن اإلنسان هو ما قدمه بين مولده 
ومماته. فقيمة اإلنسان تكمن في عطائه ال أخذه، 

في نشاطه وحيوته وعلمه وخلقه ومعاملته.
يميز  ما  أهم  العطاء  والسخاء  واإليثار  الجود 
اإلنسان الكريم، كريم األصل والفعل. وقد قيل: 
ولكنه  مرتاحاً  يعيش طويالً  قد  لنفسه  من عاش 
سيموت صغيراً قليالً، ومن عاش لغيره سيعيش 
أبد  وأثره  ذكره  ويبقى  عزيزاً  ويموت  كريماً 

الدهر.
متساوون  سواسية  الدنيا  هذه  في  الناس  يولد 
مشهور  فعالم  الموت،  عند  يتمايزون  ولكنهم 
علمه  من  الناس  يفيد  ذكره،  يموت  وال  يموت 
الناس  فيستضيء  يموت  بطل  ومناضل  وأثره، 
بضياء عطائه ونور تضحياته.. وشواهد التاريخ 

على ذلك أكثر من أن تحصى أو تُعد.
ومتى  ولدوا  متى  يُدرى  ال  يموتون  وآخرون 
ماتوا.. لقد عاشوا ألنفسهم.. ماتوا فمات ذكرهم 

ومحي أثرهم. 
ها نحن اليوم نودع عاماً ونستقبل عاماً جديداً ال 

ندري ما يخبئه لنا.. 
عظماء  برحيل  العصيبة  السنة  هذه  ختمت  وقد 
عن  دافعوا  أبطاالً  نودع  والزلنا  ودعنا  وقد 
نودع مع هذا  وإننا  أرضهم ضد محتل غاشم.. 
ماتوا  عنا..  رحلوا  ورفاق  وأصدقاء  أهالً  العام 
وأخالقهم  أفضالهم  ولكن  فضائلهم  ماتت  وما 
وتضحياتهم باقية فينا، باقية في الناس، باقية في 

الدنيا. 
أن  عاقل  كل  على  يتحتم  سنة  كل  ختام  وعند 
يجري موازنة عامة وجرد حساب لما قدمه في 
هذه السنة.. فالعاقل من حاسب نفسه وأعد لما هو 
قادم من أيام حبلى بما ال نعلم. والجاهل من تمنى 
وانشغل بسفاسف األمور عن عظيمها ولم يقدم 

لنفسه ويتهيأ لقادمات األيام.

سترحل الغيمة 
المثقلة بالرماد 

والقصدير

يردد  باألمل،  الطافح  نشيده  يبدأ  هكذا 
األرض  هذي  في  املقهورين  آمال  صدى 
التي  احلروب  وضجيج  بالعشب،  احلبلى 
هتكت عذرية ترابها، ولوثت سماء املدينة 
بسواد أدخنتها، أثقلت سماء البالد بالبالء 
ثقيالً كالقصدير يزيغ البصر، وميارس جنون 

القساوة في رسم صورة بهاء السماء. 

»وسترحل معها الغربان ونعيقها«
ذاك  وكل  قلوبنا،  بياض  لطخ  سواد  كل 
و  سيمضي،  صدورنا  على  اجلاثم  احلزن 
سترحل األحزان و تنتهي، و حتلق بعيداً عن 
حقولنا التي أتعبتها احلرب، كل آهاتنا وأنني 
أوجاعنا ستنتهي، ولن يرتفع هنا إال صخب 
الطفولة، وستصمت الغربان عن نعيقها، 
وستكف عن التحليق في سماوات احلياة، 
أجنحة  عتمة  من  أرحب  األمل  ففضاء 
لقبائل  دائمة  إقامة  فال  سوداها،  عاثت 

الغربان في حياة تتنفس الضوء. 

بياض  في  الضوء،  ارجتاف  »وسيهدأ 
االنتظار  مواسم  تثمر  و  الياسمني، 
التي  العتمة  سياق  في  باآلمال«  احململة 
ساقتها األقدار السوداء، سيتسلل الضوء 
مخاض  آالم  عن  معلناً  مرجتفاً،  شاحباً، 
والدته فترتفع أناشيد تعلن مواسم بياض 
الياسمني، تهدأ من ورع السكينة، ولهيب 
أثخنته  بوجع  احلياة،  تطهر  ترجتف  نيرانها 
ثمارها  عن  االشحار  فتعلن  الغربة،  جراح 

وعن مواسم اللذة واجلمال. 

الشمس،  بأعياد  الكبريت  »وسيحتفل 
القلوب،  حناجر  في  التراتيل  وتتجلى 

لتصدح باحللم املقدس«

أسطورية،  أفق  من  هنا  النص  يقترب 
احلكايات  من  متينة  جدران  إلى  تستند 
املترعة بالدفء، تشعل أعواد ثقابها، ترسم 
جديداً،  تقومياً  وتخلق  جديدة،  شمساً 
احلنني  متاهة  ضمن  وأدواره  أعياده  تعلن 
رطبة  مغلقة،  غرف  عتمة  من  واالنعتاق 
ينبلج  رمادية قدمية،  عال جدرانها طحالب 
يحتفي  مشرقاً،  مشعاً،  نبيالً،  الضوء 
مبواسم األعياد، ويعلو النشيد األزلي نحو 
تتسع  عليا  فضاءات  مقدسة،  فضاءات 
»وسيعود  وقدسيته..   احللم،  حلجم 
محمالً  الطيني،  بيتنا  لسقف  السنونو 
بسالل احلب للصغار« ما أجمل العودة إلى 
مواطن الطفولة والبدايات، وطائر السنونو 
الرشيق يعيد إجناز احلالة الواقعية للهجرة 
ومهما  املسافات  طالت  مهما  والعودة 
بيوتنا  إلى  وسنعود  الفصول،  تباعدت 
في  أعشاشها  إلى  السنونو  تعود  كما 
خضر  الشاعر  الطينية.  البيوت  سقوف 
شاكر يعيدنا هنا إلى أصالة البدايات عبر 
يغري  جميالً  واقعاً  تتماثل  شعرية  صورة 
جميلة،  أزمان  إلى  العودة  بحالة  الذاكرة 
أمل  وبوارق  متقنة،  تفائل  حالة  لصنع 
شهية يحملها السنونو مبناقيره الفضية 
تشعل  ودهشة،  جماالً  أكثر  عوالم  إلى 
الكبريت شموعاً ترسل ضوءها نحو نوافذ 
لإلشراق الروحي، و ترسم سماء نقية فاض 
بالزهر  األرض  لتنبت  بالهطول،  غيمها 
القلوب ببهجة  تلون  والياسمني،  واحلنطة 
من  مفتوحاً  حضناً  األرض  لتعود  السالم 
جهات اهلل األربعة، في طقس تعلوه أنغام 

العشق واأللفة.

»كل اللذين خانوا يوسف، ودنسوا قداسة 
العرجاء،  وآثارهم  سيرحلون  القميص، 
وستبصر الشمس عينا يعقوب، وسيفوح 
ملدينة  األربعة  األبواب  من  الكبريت  عطر 

السالم«

التناص  حالة  ممارساً  شاكر  يعرج 
بفاجعة  ليذكرنا  الديني  األسطوري 
االبن  فقدانه  حيال  »يعقوب«  األب  النبي 
الغدر  بنهج  تذكيرنا  معاوداً  »يوسف« 
قميص  يطهر  األلم  من  بكثير  واخلديعة، 
اخليانات، في نفس شعري  درن  يوسف من 
الدفق،  متوازن  وبياض،  مبحبة  الروح  يلون 
واضح اخلط، رشيق الصعود نحو سموات 
أن قميص  األمل، معلناً  ومقامات  الشعر، 

يوسف سيطهر..

ِقراءات أدبية

آراس بيراني

إدلب وعين عيسى... اتفاقات النار
الوضُع  يتأرجُح   - آزاد  رامان  روناهي/ 
سنواٍت  مدى  على  إدلب  محافظة  في  الميدانّي 
يتمُّ  تصعيٍد  كلِّ  وبعد  والتهدئة،  التسخيِن  بين 
الميدانّي،  الواقِع  لتثبيِت  هدنٍة  على  التوافُق 
وفيما تواصُل روسيا خطة القضم التدريجّي في 
اتفاقها مع  أنقرة تصرُف عوائد  أّن  إدلب، نجد 
فكانت  أخرى،  جبهات  في  إدلب  حول  موسكو 
عفرين مرة، واليوم في محيط عين عيسى، إال 
أّن مالمح الوضع الميدانّي في إدلب تشيُر إلى 
في  وتغيير  الجبهات  فتح  إلى  االنزالِق  احتماِل 

قواعِد االشتباِك.

تأرجح الهدنة والتصعيد

كانت إدلب من بين المناطق التي جرى االتفاق 
)إيران  الثالثّي  بين  أستانة  إطار  في  حولها 
االجتماعات  انطلقت  أن  منذ  وروسيا(  وتركيا 
والمفاوضات الثالثيّة، وتم التوّصُل إلى اتفاقات 
الوضع  إدارة  في  المعادالت  بشأن  عبر مراحل 
في  أستانة  لقمة  الرابعة  الجولة  ففي  الميدانّي, 
وإيران  وروسيا  تركيا  أعلنت   2017/5/4
منطقة  بها  المحيطة  والمناطق  إدلب  مرة  ألول 
منطقة  إدلب  إعالن  ولكن  تصعيد«،  لـ«خفض 
كّل  تجمع  فادلب  كافياً،  يكن  لم  تصعيد  خفض 
تفاصيل األزمة السوريّة، وبخاصة بعد عمليات 
ترحيل المسلحين بنتيجة العمليات العسكريّة في 
منطقة ريف دمشق )القلمون والغوطة الشرقيّة( 
وبذلك احتوت إدلب على مجاميع مسلحة بوالءات 
كما  عليها،  نفوذها  بسط  ومتنافسة حول  مختلفة 
تشتمل على فصائل التيار القاعدي وأعداد كبيرة 
العمليات  توقفت  وفيما  األجانب،  الجهاديين  من 
العسكريّة التي بدأتها قوات النظام، كان ما يسمى 
عفرين  على  العدوان  بدأ  قد  الوطنّي«  »الجيش 

إلى جانب القوات التركيّة في 2018/1/20.
التسخين  لتعاود  حين،  إلى  إدلب  جبهات  هدأت 
وحلب  إدلب  بين  اإلداريّة  الحدود  في  الحقاً، 
ليكون ذلك مدخالً إلى اتفاق ُعرف باسم سوتشي 
تسيير  يتم  بموجبه  والذي  وتركيا،  روسيا  بين 
في  والتركيّة  الروسية  للقوات  دوريات مشتركة 
بعمق  السالح  المنطقة، وإنشاء مناطق منزوعة 
15ــ20 كم، والغاية هي فتح الطرق الدوليّة، إال 
أّن االتفاق لم ينفذ عملياً على األرض، واشتكت 
الذي  التركية، األمر  المماطلة  موسكو بحدة من 

أدى إلى تسخين الميدان مع دخول عام 2020.
العمليات العسكريّة جرت في ريفي حلب وإدلب 
على التوازي مع مطلع 2020، وسيطرت قوات 
وهي  واستراتيجية  رئيسية  مدن  على  النظام 
األمر  سراقب(،  النعمان,  معرة  شيخون,  )خان 
الذي أثار ردة فعل تركيّة قوية. استمر التصعيد 
استهدفت  حتى  التهديد،  سقف  أنقرة  ورفعت 
مواقع   2020/2/28 في  الروسيّة  المقاتالت 
التركيّة مما أسفر عن مقتل 34  القوات  تمركز 
ذروتها  وتصل  األزمة  لتتصاعد  تركياً،  جندياً 
وتهدد أنقرة بعملية عسكرية باسم »درع الربيع« 
بعد اإلعالن مباشرة،  لكنها تراجعت  إدلب،  في 
لتلجأ إلى األقنية الدبلوماسيّة وهرع أردوغان إلى 
وعقد  قضايا  لمناقشة   2020/3/5 في  موسكو 
اجتماعاً لمدة تقارب ست ساعات ليخرج باتفاق 
جديد لوقف إطالق النار, مؤكد أن وقف إطالق 

النار لم يكن مستقراً، وقعت حوادث متتالية، إذ 
التركية  المشتركة  المراقبة  دوريات  استُهدفت 
وفي  التركية.  المراقبة  نقاط  وكذلك  الروسية، 
أنقرة  في  للطرفين  العسكريين  الخبراء  اجتماع 
الروسّي  الجانب  طالب  بتاريخ 2020/10/16 
أنقرة بإخالء نقاط المراقبة التي تحاصرها قوات 
وزير  وصرح  رفضوا،  األتراك  لكن  النظام، 
حينها  أوغلو  جاويش  مولود  التركي  الخارجية 
ما  سرعان  ولكن  انتهت،  السياسية  العملية  أن 
النقطة  من  اعتباراً  المراقبة  نقاط  بإخالء  بدأت 
التاسعة في مورك وهي األكبر، والسر في تخلي 
أنقرة عن معاندتها، هو توقف موسكو عن منح 
بشأن عدم  أنقرة  تطلبها  التي  األمنيّة  الضمانات 
هشاشة  أّكد  الذي  األمر  المراقبة.  نقاط  مهاجمة 
الفصائل  النار، وتبدي معها  اتفاق وقف إطالق 
المسلحة امتعاضها من الموقف التركّي وتصفه 

بالخذالن.
شماالً  انتشارها  تُعيد  المنسحبة  التركية  القوات 
تحرير  »هيئة  عليها  تُسيطر  التي  المناطق  في 
أنقرة،  مع  وثيقة  بعالقات  ترتبط  والتي  الشام« 
اجتمع  أن  وسبق  قطر،  من  دعمها  وتستقي 
بما  »الهيئة«  متزعمي  مع  قطريون  مسؤولون 
يبدي  الذي  الجوالني«  المدعو »أبو محمد  فيهم 
موقفاً براغماتيّاً إزاء عالقته مع القاعدة، وشّكل 
حكومة اإلنقاذ في محاكاة لتجربة طالبان سابقاً، 
أنقرة لطرح مشروع كيان عسكري  فيما تسعى 
جديد بضم »الهيئة« إليه، لتسقط اسمها من لوائح 

اإلرهاب.

تصعيد ميدايّن

هو  إدلب  في  الميدانّي  الوضع  متغيرات  آخر 
جبل  في  النظام  قوات  لمواقع  مباشر  استهداف 
مجموعات  قبل  من  إدلب،  وجنوب  الزاوية 
الدين« و«أنصار  متشددة تُعرف باسم »حراس 
المدفعي  بالقصف  النظام  قواُت  لتردَّ  التوحيد«، 
)كنصفرة،  محاور  في  لمواقع  والصاروخّي 

وقال  الزاوية،  جبل  في  البارة(  بلدة  سفوهن، 
»إن  الروسية  سبوتنيك  لوكالة  ميداني  مصدر 
)بنين  محوري  عبر  التسلل  حاولوا  اإلرهابيين 
وكفر بطيخ( جنوب إدلب، لكن وحدات استطالع 
بضربات  تقدمهم  منعت  النظام  لقوات  تابعة 

من  عدد  وإصابة  مقتل  إلى  أدّى  ما  استباقيّة، 
اإلرهابيين«. 

الفطيرة  في  مواقع  النظام  قوات  قصفت  كما 
وسفوهن والحلوبة وبينين بريف إدلب الجنوبي، 
والعنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة، وأفاد 
»المرصد السوري لحقوق اإلنسان«، بأنه هناك 
في  الموجودة  التركية  للقوات  عسكرياً  استنفاراً 
قرية سلة الزهور بريف إدلب قرب مدينة جسر 
الشغور، على خلفية توتر بين مسلحين من »فيلق 

اإلسالمّي  و«الحزب  لتركيا،  الموالي  الشام« 
التركستاني«، ولم تُعرف أسباب الخالف.

ناقلة  أن  الروسية  الدفاع  وزارة  أعلنت  فيما 
الروسيّة  العسكرية  للشرطة  تابعة  مدرعة  جند 
تعرضت يوم الثالثاء 2020/12/29 الستهداف 

بصاروخ مضاد للدبابات في إدلب، ما أسفر عن 
وكان  الروس.  العسكريين  بين  إصابات  ثالث 
الفتاً أن الهجوم تزامن مع إخالء القوات التركية 
إحدى نقاط المراقبة، وكذلك مع مباحثات أجراها 
نظيره  مع  الفروف  سيرغي  الخارجية  وزير 
التركّي مولود جاويش أوغلو في سوتشي. وركز 
المبرم  باالتفاق  الوفاء  ضرورة  على  الفروف 
بين رئيسي البلدين، فالديمير بوتين وأردوغان. 
إلى أّن »بعض المهام التي حددتها قيادة  مشيراً 
البلدين لم تتحقق بعد، ونود أن يحدث ذلك بشكل 
أسرع«. في إشارة لفشل الجانبين حتى اآلن في 
االتفاق عليه جنوب  تم  ما  آمن وفق  إنشاء ممٍر 

الطريق الدولّي »إم 4«.
ووصف نائب رئيس مركز المصالحة الروسي 
بأنّه  الحادث  سيتنيك،  فياتشيسالف  سوريا،  في 
إعادة  على  أصرت  التي  روسيا  لجهود  »تحدٍّ 
وانسحابها  إدلب  في  التركية  القوات  تموضع 
من النقاط العسكرية التي باتت في عمق مناطق 
المسؤول  وذكر  النظامية«،  القوات  سيطرة 
العسكريين  قيام  أثناء  وقع  الهجوم  أنَّ  الروسي 
المراقبة  مركز  قوات  إخراج  بتأمين  الروس 
من  الشرقي  الجنوبي  الجزء  في  الواقع  التركّي 
سيتنيك  ولفت  إدلب.  في  التصعيد  وقف  منطقة 
االنتباه الى تزامن الحادث الى حد ما مع انسحاب 
القوات التركية من المنطقة، خالل وجود جاويش 

أوغلو في روسيا. 
في 2020/12/30 قصفت طائرة مسيّرة يُعتقد 
طريق  على  سيارة  الدولّي  للتحالف  تابعة  أنها 
تعرف  لم  شخصان  بداخلها  إدلب  في  سلقين 

التركي  الدفاع  وزير  كان  وقت  في  هويتهما، 
خلوصي أكار قد زار القوات العسكرية بالمنطقة 
المراقبة  نقطة  إخالء  مع  وبالتزامن  الحدوديّة، 
انتشارها  لتعيد  إدلب،  شرق  طوكان  تل  في 
جبل  منطقة  في  المستحدثة  التركية  النقاط  على 
التركيّة قد  القواُت  الزاوية جنوب إدلب. وكانِت 
التي  المراقبة  نقطة  من  الثالثاء  انسحابها  أتّمت 
»الهضبة  منطقة  في  النظام  قوات  تحاصرها 

الخضراء« بريف حلب.
إلى  العسكريّة  التعزيزات  من  مزيد  دخل  فيما 
إدلب عبر معبر كفر سولين التي عبرها رتٌل من 
إسمنتيّة  وكتالً  وآليات  مدرعاٍت  تحمُل  آلية   50
ومعدات عسكريّة ولوجيستيّة، واتجه نحو النقاط 

التركيّة المنتشرة بريف إدلب الجنوبي.

أنقرة وعني عىل عني عيىس

تركّي  يقابله من تصعيد  وما  إدلب  في  التصعيد 
إلى األذهان  يعيد  مع مرتزقته في عين عيسى، 
ما حدث خالل العدوان التركّي باألدوات نفسها 
على عفرين، فيما كانت القوات الروسيّة تقصف 
ريف دمشق بقوة، بالتنسيق مع أنقرة، ولتتوقف 
معها جبهات القتال في إدلب، ولتتضح معها أكثر 
التكهنات،  لمجرد  وليس  العمليّة  االتفاق  صيغة 
مع  اإلدلبّي  الميدان  في  التسخين  يتزامن  واليوم 
الواقعة على  بلدة عيسى،  التركّي على  العدوان 

امتداد الطريق الدولّي إم 4.
األخيرة  األيام  خالل  التركّي  التصعيد 
الضامن  الطرف  باعتبارهم  الروس  أحرج 
اتفاق  استحقاقات  وفق  النار،  إطالق  لوقف 
ليضيف  جاء  والذي   2019/10/23 سوتشي 
في  األمريكّي  التركي  االتفاق  على  ضمانات 
اإلعالن عن  تم  أساسه  وعلى   ،2019/10/17

وقف إطالق النار.
األربعاء  الروسية  الدفاع  وزارة  أعلنت  وقد 
الشرطة  من  سرية  وصول   ،2020/12/30
مشتركة  مراقبة  نقطة  إلى  الروسيّة  العسكريّة 
هي الثالثة مع قوات النظام في بلدة عين عيسى. 
وأعلنت موسكو الحقًا عن تجميد تسيير دورياتها 
على مقطع الطريق الدولّي »إم 4« بين بلدتي تل 

تمر وعين عيسى حتى استقرار الوضع. 
التسخين األخير في إدلب يطرح السؤال مباشرة، 
حول العالقة بينها وبين العدوان على بلدة عين 
الروسيّة  االتفاقات  كّل  طبيعة  فهي  عيسى، 
التركيّة، التي يمكن تسميتها »اتفاقات النار«، فما 
تتنازل عنه تركيا لصالح الخطة الروسيّة تقبُض 
ثمنه بضوء أخضر لعدواٍن جديٍد، فكان احتالُل 
وسري  سبي  كري  أبيض/  وتل  وعفرين  الباِب 
تصريحاِت  إن  حتى  االتفاقات،  لتلك  ثمنا  كانيه 
التركّي،  للعدواِن  الروس هي مقدمةٌ  المسؤولين 
فقبل العدوان التركّي على بلدةِ عين عيسى تحدث 
 2020/12/4 في  الروسي  الخارجية  وزير 
وأعاد أسطوانة االتهاماِت لإلدارةِ الذاتيِّة والدعِم 
أنقرة  تجني  فهل  انفصالّي،  لكياٍن  األمريكّي 

العوائد في عين عيسى هذه المرة أيضاً؟

الشاعر سالم الربيعي: الشعر الشعبي 
مفتاح القلوب

بين ماٍض ِمَن الزماِن وآِت

في وداع الفنان الفقيد محمد علي شاكر

وحيداً..
كناسك خاصمه األنبياء

وكذَّبته كل الكتب
وحيداً كطائر خذله السرب

فهام وحيداً هوت آخر ريشة فيه
قبل أن يلقي حكمته األخيرة

على وجوه غريبة
وحيداً كحرٍف يتيم
لم يكن حرف جزٍم

كي يجزم أن السماء
َوحيدة مثله

كانت ولما تزل
وال... حرف جر

كي يجر إلى جدثه
بعَض الحنين

وباقة ورد وحيداً
كطفل وسط الزحام

وسط ركام من األسئلة
سراجاً ينير ليل سري كانيه

وانبالج الفجر نبياً
بُعث فيمن ال يفقهون

وحين ضلوا الطريق ساروا بالركب
إلى الهاوية فتاه الدليل

والقافلة وحيداً كأن الرب اصطفاه
ولم نودعه

الوداع األخير
كما نزف الُرسل
وال كعظيم يُبجل

أو محارب بالطعن
متخم ينبوع نور كنت

ونهر عطاء
نقياً
تقياً
نبياً

لهذا تنكرنا لك
وطعنّاك

أربعاً وسبعين طعنة
أحرقنا كل التوابيت دونك

وأدنا كل الورود
وألقينا بالشعر خلف الحدود

وحيداً مضيت... غريباً... وأنكرنا كل 
جميل.. وكنا القاتل وكنت القتيل

وكنت الكوكب
وكنت المنارة
ونحن الهزيمة
ونحن الخسارة
ال زلنا نجهل
لون الحروف

ال نعرف قدر القمر
إال أوان الخسوف

وحيداً مضيت
فغاب كوكب من ضياء
ونحن نرمي بخيباتنا
وتكثر كل يوم الءاتنا

مضيت ونحن
نقتات ليل الشتاء
ونحشو الوسائد

بلغو المساء
مضيت إلى حيث الخلود

ونحن أشباه موتى
وقد مات فينا

الرجاء

تراتيل في وداع
 الناسك األخير

عبدالرحمن محمد

إعداد/ مريم الخوري
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الشعب  بلدية  عملت   - العيسى  صالح  الرقة/ 
في مدينة الرقة على إنشاء مواقف للركاب في 
شوارع المدينة، ويمكن استخدام هذه المواقف 
يساعد  حيث  تجارية  منها  عدة  ألغراض 

تصميمها الحديث على ذلك.
تعكس المواقف الجديدة منظراً حضارياً وتضيف 
مت  ُصّمِ حيث  الرقة  مدينة  لشوارع  جمالية 
صناعتها  وتمت  وحديثة،  مبتكرة  بطريقة 
على  والزجاج  للحماية  المعدنية  الصفائح  من 

الجوانب.
حيث تسمح جوانبها بنشر لوحات إعالنية يمكن 
ألي  ويمكن  تجارية،  ألغراض  استخدامها 
شخص أو مؤسسة نشر إعالناتها، وتعود فائدة 
اإلعالنات للبلدية مما يساهم بإضافة دخل جديد.
ويبلغ عدد المواقف التي أنشأتها البلدية 30 موقفاً 
والحافالت،  للركاب  عالم  نقاط  بذلك  ُمشكلة 
للحافلة،  الصعود  يمكنهم  أين  األهالي  ليعرف 

لخطة  تنفيذاً  هي  العمل  من  المرحلة  وهذه 
الرئيس  الثالث من عام 2020، كما قال  الربع 
المشترك لدائرة النقل الداخلي في بلدية الشعب 

في الرقة أسد بازو.
هو  المواقف  هذه  من  الهدف  »إن  بازو:  يؤكد 
من  الباصات  يستقلون  الذين  المواطنين  حماية 

برد وأمطار الشتاء وشمس الصيف«.

خطط مستقبلية لعام 2021

واضاف الرئيس المشترك لدائرة النقل الداخلي 
هناك  »أنه  بازو:  أسد  بالرقة  الشعب  بلدية  في 
على  العمل  منها   2021 لعام  مستقبلية  خطط 
زيادة عدد المواقف في مدينة الرقة وكذلك عدد 
الباصات تماشياً مع العدد المتزايد من المواطنين 

ممن يستقلون النقل الداخلي«.

قامشلو/ عادل عزيز - معمل روج للعدس إحدى 
الجزيرة  إقليم  في  الصناعة  مديرية  إسهامات 
في  الصناعي  للقطاع  متيناً  دعماً  شّكلت  التي 
كبيرة  جهوداً  الذاتية  اإلدارة  وبذلت  المنطقة، 
مناطقها،  في  الصناعي  القطاع  بناء  أجل  من 
وشرق  شمال  مناطق  في  معدومة  كانت  حيث 
مناطق  اعتبرتها  دمشق  حكومة  ألن  سوريا 

نائية.
تمتلكها  التي  الهائلة  الثروات  من  الرغم  على 
القطاع  كان  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
اإلدارة  بدأت  لهذا  معدوماَ،  فيها  الصناعي 
مناطقها  في  الصناعي  القطاع  بتنظيم  الذاتية 
المعامل  العديد من  بخطوات مدروسة وأنشأت 
بإنشاء  المنطقة  لمواطني  سماحها  جانب  إلى 
معاملهم الخاصة، بهذه الخطوات ساهمت بدعم 
الصناعات المحلية وتوفير الفرص لليد العاملة.

عدة مراحل ميرُّ بها العدس

بدعم  الصناعة  مديرية  إسهامات  بين  ومن 
لصناعة  روج  معمل  كان  المحلية,  الصناعات 
العدس المجروش, والذي تأسس منذ سنوات في 
في  والحسكة  عامودا  بين  الواقع  حطين  مفرق 
إقليم الجزيرة, ساهم في زيادة الطاقة اإلنتاجية 
للمنطقة وتوفير فرص العمل لأليدي العاملة إلى 
المحلي  اإلنتاج  ذات  العدس  مادة  توفير  جانب 

في األسواق.
»روناهي«  لصحيفتنا  كان  الخصوص  وبهذا 
لقاًء مع اإلداري في معمل روج للعدس محمد 
المصنع  في  العمل  آلية  أوضح  حيث  عبدي 
المجروش  العدس  تصنيع  عملية  »أن  بالقول: 
تفريغ  األولى هي  فالمرحلة  بعدة مراحل،  تمر 
ليتم  كبيرة  حفرة  في  الحب  العدس  أكياس 
الغريبة؛ والمرحلة  المواد  غربلتها وتنقيتها من 

2020 وضٌع صحي متأزم.. تمت السيطرة عليه في
 شمال وشرق سوريا

مواقف الحاِفالت الجديدة في الرقة ُتضفي طابعًا حضاريًا ونقلة 
نوعّية للتخلص من الزحام

معمل روج للعدس... اكتفاء ذاتي
 لإلنتاج المحلي

ركود يضرب سوق المواشي 

في منبج، واألسباب كثيرة

روناهي/ قامشلو: عاٌم ُمثقل بالمرار مسح بكفه 
أمام  الطبية  والكوادر  األطباء  ليترك  العالم، 
الطبية  الكوادر  فكانت  والصعوبات،  المشاق 
كافة الجندي المحارب الذي واجه المخاطر من 

أجل سالمة األهالي
بالمصائب  وفرة  األكثر  2020م  عام  كان 
والكوارث، شكل وباء كورونا ضيفاً ثقيالً أزهق 
أمام  كله  العالم  ارتباك  ففي ظل  كثيرة،  أرواحاً 
جائحة كورونا، التي خيمت بظاللها على العالم؛ 
عن  بعيدة  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  كانت 
كورونا  جائحة  تكبدنا  ولم  العالم،  مناطق  باقي 
تقدماً  أكثر  ببلدان  مقارنة  األرواح  من  الكثير 
منيعاً  حاجزاً  بنت  الصحة  فهيئة  واستقراراً، 
جملة  بإصدار  قامت  حيث  المواطنين،  لحماية 
العامة،  السالمة  على  للمحافظة  القرارات  من 
كورونا  فيروس  ُصنِّف   2020/3/11 وبتاريخ 

وباًء عالمياً من قبل منظمة الصحة العالمية.

اخرتاع جديد!

الذاتية  اإلدارة  قررت   2020/3/14 بتاريخ 
مقترح  على  بناء  سوريا  وشرق  لشمال 
لمواجهة  تشكلت  التي  األزمة  خلية  من  مقدم 
وإغالق  التجمعات  كافة  منع  الطارئ,  الوضع 
والمعاهد  المدارس  وتعطيل  الحدودية  المعابر 
لدرء  احترازي  كإجراء  وذلك  والجامعات، 
 2020/3/20 بتاريخ  كورونا.  فايروس  خطر 
سوريا  وشرق  شمال  في  الصحة  هيئة  أعلنت 
عن اكتشاف جديد، توصلت إليه مختبراتها بعد 
 ،)PIS( بذل جهود مشتركة مع المعهد السويدي
لمواجهة  وجبارة،  إيجابية  النتائج  كانت  حيث 
فيروس كورونا الذي اجتاح معظم الدول، وبات 

وباًء عالمياً.
مدار  على  متواصل  وعمل  مشتركة  جهود  بعد 
الساعة بين هيئة الصحة في اإلدارة الذاتية لشمال 
وشرق سوريا ومعهد PIS السويدي، أُعلن عن 
إليه في مختبراتهم، وتم  اكتشاف جديد توصلوا 
يستطيع تشخيص اإلصابة  اختبار  إلى  التوصل 
ولم  ثانية.   30 في  المستجد  كورونا  بفيروس 
األمر  هذا  إلى  التوصل  اآلن  حتى  ألحد  يسبق 
عينة  أخذ  عبر  المريض  اختبار  فيه  يتم  الذي 
ليتبين ان كان  التحليل عليها  بلغمه واجراء  من 

مصابا ام ال.

تدابري احرتازية

التدابير  وضمن   2020/3/20 بتاريخ 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  اتخذتها  التي  االحترازية 
في  ُشكلت  التي  األزمة  وخلية  سوريا  وشرق 
المستجد،  فيروس كورونا  تفشي  لمنع  آذار   15
اإلدارة  جهزت  العالم،  دول  معظم  اجتاح  الذي 
مناطق  في  الصحي  للحجر  مراكز   9 الذاتية 
الصحي  الحجر  ومراكز  سوريا.  وشرق  شمال 
التي ُشيدت من قبل اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
منها   4 المناطق،  كافة  في  موزعة  هي  سوريا 
في إقليم الجزيرة والباقي موزعون بين كوباني 
والرقة والطبقة ومنبج ودير الزور، وبعيدة عن 

المناطق السكنية، ومجهزة بشكل كامل باألسّرة 
والمعدات األولية.

فرق إسعافية

شكلت هيئة الصحة فرق إسعاف في كافة مدن 
ونواحي شمال وشرق سوريا، وهي مؤلفة من 
ميداني،  بلباس  مجهزة  طبية  وكوادر  سيارات 
باإلضافة إلى تخصيص أرقام طوارئ الستقبال 
الحاالت المشتبه بها، وخلية األزمة متواصلة مع 
كافة المراكز الطبية على مدار 24 ساعة، وفرق 
وإسعافي  عاجل  بشكل  التدخل  مهمتها  ميدانية 
بالفيروس،  إصابة  حالة  بأي  االشتباه  حال  في 
وإذا دعت الحاجة إلى التدخل، يُنقل المشتبه به 
مهمتها  والتي  المدن  في  االستقبال  مراكز  إلى 
التأكد من إصابته  وبعد  الشخص،  الكشف على 
أو  الصحي  الحجر  مركز  إلى  يُنقل  بالفايروس 

المنزل بحسب درجة اإلصابة.

تطبيق الحظر

تفشي  لمنع  طاقاتها  بكافة  الذاتية  اإلدارة  سعت 
بشكٍل  وتصدر  المنطقة،  في  كورونا  فيروس 
مستمر قرارات وتوجيهات بخصوص ذلك، كما 
والجامعات،  المدارس  في  الدوام  تعليق  أعلنت 
والكفيتريات  المقاهي  إغالق  إلى  باإلضافة 
عند  المنطقة.  ضمن  تجمعات  حدوث  ومنع 
كان  في سوريا،  بالوباء  وفاة  حالة  أول  تسجيل 
تعطيل  اإلدارة  قررت  أن  اإلجراءات  أولى  من 
وحتى  آذار   14 من  اعتباراً  المدارس  كافة 
الطلبة  سالمة  على  منها  حرصاً  آخر،  إشعار 
وحمايتهم من مخاطر فيروس كورونا. وبموجب 
أمام  أبوابها  مدرسة   4317 أغلقت  القرار  هذا 
789225 طالباً وطالبة في عموم مناطق شمال 

وشرق سوريا.

قسم العينية يف مشفى
 القلب والعني

قامت  كورونا  لجائحة  التصدي  عن  عدا 
لخدمة  عدة  بمشاريع  السنة  هذه  الصحة  هيئة 
لألشعة  مركز  افتتاح  وأهمها:  المجتمع، 
بتاريخ  قامشلو  مدينة  في  المغناطيسي  والرنين 

2020/1/26م، المركز افتتح في حي العنترية 
معالجة  وستتم  والعين،  القلب  مشفى  خلف 
العسكرية  القوى  وأعضاء  الُمهّجرين  المرضى 

واألمنية بالمجان.
بتاريخ 2020/2/16م، افتتح في مدينة قامشلو، 
بهدف  والعين،  القلب  مشفى  في  العينية  قسم 
التخفيف من أعباء السفر إلى المناطق األخرى 
مشروع  الصحة  هيئة  استكملت  العالج،  لتلقي 
المنطقة  في  الواقع  والعين«  القلب  »مشفى 
الصناعية بمدينة قامشلو، وذلك بافتتاح قسم العين 
بإشراف  والمتطورة،  الحديثة  الطبية  بأجهزته 
عدد من األطباء األخصائيين في أمراض العين 
تتجاوز  ال  أي  رمزية  وبأسعار  وجراحتها، 
30% من األسعار في المراكز الخاصة، وبشكٍل 
مؤقت سيتم استقبال المرضى لمدة ثالث ساعات 
تتطلب  التي  اإلسعافية  الخدمة  ولكن  صباحاً، 

على  ستكون  العين  جراحة  في  للخدمات  حاجة 
مدار 24 ساعة، إضافةً إلى غرفة للعمليات.

طواقم طبّية وكوادر مختصة

وحسب ما ذكر الرئيس المشترك لهيئة الصحة 
في إقليم الجزيرة الدكتور منال محمد لصحيفتنا، 
جراحة  في  اختصاصيون  األطباء  جميع  فإن 
الفنية؛  الكوادر  خضوع  إلى  إضافةً  العين، 
تدريبية  لدورة  األجهزة  هذه  على  تعمل  التي 
هذه  على  أشرفوا  الذين  المهندسين  قبل  من 
أجهزة  وتضمنت  استخدامها.  وكيفية  األجهزة 
لشبكية  الظليلي  التصوير  جهاز  ومنها:  حديثة 
لوقف  ليزر  أرغون  بالفلوروسين وجهاز  العين 
نزف الشبكية وجهاز ياك ليزر )خزع المحفظة 
الخلفية(، وطبوغرافية القرنية للسماكات وجهاز 
البصرية  للقدرة  أوتو  وجهاز  للشبكية،  أوستي  
وقياس عدسة العين، وإيكو عين وجهاز الساحة 

البصرية وجهاز فاكو لعمليات الساد.
الصحة  لجنة  افتتحت  2020/3/4م،  بتاريخ 
الصحة  هيئة  مع  بالتنسيق  الحسكة  مقاطعة  في 
بجبل  الغرة  منطقة  في  مستوصفاً  الجزيرة  في 

كزوان. المستوصف يتألف من عدة أقسام ومنها 
واألطفال«  الصيدلية  األولية،  »اإلسعافات 
وغيرها، سيخدم أهالي أكثر من 140 قرية في 

تلك المنطقة.
 بتاريخ 2020/3/15 افتتحت هيئة الصحة في 
نشب  الّذي  ميسلون  مستوصف  الجزيرة  إقليم 
فيه حريق منذ خمسة أعوام بعد ترميمه، لتقديم 
المدينة  ألبناء  مجاٍن  بشكٍل  الّطبّية  الخدمات 
والقرى المحيطة به. ويعمل ضمن المستوصف 
كادر طبّّي مؤلّف من أربعة أطباء، و10 آخرين 
بين ممّرضين وإداريين، وينقسم إلى عدة أقسام 
األطفال،  »النسائية،  منها  واختصاصات، 
الداخلية، الصيدلية، باإلضافة لقسم المخبر الذي 
كافّة  المستوصف  ويقدم  التجهيز«.  قيد  مازال 

الخدمات بشكٍل مجاني لألهالي.

الهالل األحمر الكردي
 الجندي املجهول

وال ننسى الهالل األحمر الكردي الذي كان سباقاً 
المجتمع، فمنذ  بالمساعدة وتقديم كل ما يحتاجه 
يلعب  وهو  2012م،  عام  أواخر  من  تأسيسه 
تقديم  المدنيين من خالل  في حماية  بارزاً  دوراً 
من  مؤلفة  بمجموعة  وصحياً،  إغاثياً  العون  يد 
الكوادر الطبية والمتطوعين شكلوا فرقاً صحية 
للتدخل فوراً، منذ البداية تمكن الهالل من إثبات 
دوره الفعال في مناطق الصراع، وتطور العمل 
فيما بعد وفتح المزيد من المراكز، وبدأت أعمال 
الهالل تتوسع لتشمل جميع مناطق شمال وشرق 
مناطق  بين  يربط  كجسر  يعمل  الهالل  سوريا، 
والمشاركة  والعالم،  السورية  الذاتية  اإلدارة 
بمكافحة األوبئة وتحسين الصحة العاّمة من حيث 
الخدمات  تقديم  خالل  من  الوعي  مستوى  رفع 
واإلنسانية،  والتنموية  االجتماعية  والبرامج 
نقل الجرحى والمصابين وتبادل أسرى الحرب 
األَُّسر  شمل  ولم  بأمانة  وصاياهم  وتوصيل 
المنكوبة والعناية بهم، وتأهيل الكوادر في وقت 
مجال  في  الحرب  زمن  منهم  لالستفادة  السلم 

اإلسعاف األولي وإدارة الكوارث.

عفاف عليوي محمد عبدي

أسد بازو

وتعاني بلدية الشعب في الرقة من نقص في عدد 
حافالت النقل الداخلي العاملة لخدمة المواطنين 
المدينة  تربط  حافلة   90 عددها  يبلغ  حيث 
بأطرافها منها 14 فقط تعود ملكيتها للبلدية فيما 
عقود  بموجب  استخدامها  يتم  المتبقية   76 ال 

استثمار.

بعدها  لتأتي  وتنشيفه؛  العدس  غسل  هي  الثانية 
تختلف  التخمير،  مرحلة  وهي  الثالثة  المرحلة 
مدة هذه المرحلة ما بين فصلي الصيف والشتاء، 
ألن تخمير العدس في فصل الصيف يحتاج مدة 
يوم  لمدة  يحتاج  الشتاء  في  بينما  فقط؛  ساعتين 
كامل؛ بعد ذلك يتم تقشير العدس وتزييته ليأتي 
المواد  جميع  من  تنقيته  بهدف  الليزر  اَلة  دور 
أكياس  في  اإلنتاج  تعبئة  يتم  ذلك  وبعد  الغريبة 
تكون بأوزان مختلفة إحداها تكون بوزن خمسة 
كيلو غرام واألخرى بوزن عشرة كيلو غرام«.

توفير فرص عمل
العاملة؛  لأليدي  عمل  فرص  روج  معمل  يوفر 
أربعة  هو  المعمل  في  العاملين  بأن عدد  ويُذكر 
ضمنهم  ومن  وعاملة    عامل  بين  ما  عشر 
المحاسب واإلدارة والفني، حيث يبدؤون العمل 
من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساًء، 
بسعر  ويباع  عالية  بجودة  روج  عدس  ويتميز 
يتراوح  حيث  الفرد؛  دخل  مع  يتناسب  مناسب 
إلى  الـ 14  بين  ما  كيلو  الكيس وزن 10  سعر 
15 ألف ليرة سوريّة، ويذكر بأن اإلنتاج اليومي 
وفي حال وجود  إلى ستة طن،  لـ خمسة  يصل 
في  اإلنتاجية  الطاقة  تصل  قد  خارجية  طلبات 

اليوم من عشرة إلى 12 طن.

التجار  من  الواحد  الطن  شراء  يتم  بأنه  يذكر 
دوالر   500 إلى   450 من  يتراوح  بسعر 
أمريكي، ويوزع اإلنتاج في مناطق متفرقة في 
شمال وشرق سوريا؛ ويتم تصديره إلى باشور 
كردستان أيضاً؛ كما تم تصديره إلى بعض الدول 
الخليجية بحسب اإلداري في معمل روج للعدس 

محمد عبدي.
عفاف  المواطنة  مع  التقينا  ذاته  السياق  وفي 
روج  معمل  في  العامالت  إحدى  أحمد  عليوي 
المعمل  ضمن  بالعمل  »بدأت  بالقول:  أشارت 
منذ سنتين؛ حيث أقوم بتعبئة العدس المجروش 
تلك  ختم  ثم  وزنها  من  والتأكد  األكياس  ضمن 
اآلالت  قيام  مع  بالتوازي  وتغليفها،  األكياس 

بجرش العدس«.

مساعدة أرستها مادياً

واضافت عفاف قائلة: »إن العمل مريح بالنسبة 
مادياً،  أسرتها  مساعدة  فرصة  لها  وأتاح  لها،  
وإن مثل هذه المشاريع مفيدة لألهالي وال سيما 
يضطرون  كانوا  األهالي  بعض  وبأن  للنساء، 
للهجرة إلى مناطق الداخل السوري مثل دمشق 
ومناطق أخرى بهدف العمل وإعالة أسرهم ألن 
فيها  يتوفر  وال  كانت صعبة  مناطقنا  في  الحياة 

معامل«.

أجور األيدي العاملة

تصل  شهرياً  العامل  أجرة  أن  بالذكر  والجدير 
إلى 180 ألف ليرة سورية في معمل روج بعدد 

ثمانية ساعات عمل في اليوم.
إن المنطقة بحاجة إلى بناء معامل مماثلة إلنتاج 
المحلية  الصناعات  دعم  بهدف  مختلفة  سلع 
وتوفير حاجة السوق ولتخفيف الحاجة للمنتجات 
المستوردة. في ظل الظروف المعيشية الصعبة 
الليرة  قيمة  وانهيار  األمريكي  الدوالر  وارتفاع 

السوريّة هل هذه األجور مناسبة  للعمل؟.

في  المواشي  سوق  يشهد  ـ  كردي  آزاد  منبج/ 
حركة  في  الركود  من  حالة  وريفها  منبج  مدينة 
البيع والشراء، بينما تتعدد األسباب في ذلك األمر 
ُمربيي  عند  والسخط  التذمر  من  حالة  خلق  الذي 

المواشي ألنها تعد مصدراً لدخلهم اليومي. 
أكبر  من  منبج  مدينة  في  المواشي  سوق  ويعتبر 
المواشي منذ  أُّسست بغرض مبادلة  التي  األسواق 
السوق  أمام  المنصرم  القرن  في  الخمسينات  فترة 
بعد  المدينة  اتساع  مع  انتقل  ثم  الحالي،  المسقوف 
قرية  إلى  السبعينات  فترة  في  الفرات  سد  إقامة 

الرسم األخضر الكائنة في الجنوب الشرقي.
واكتسب السوق شعبية كبيرة بعد أن أصبح محطة 
ترانزيت لتبادل المواشي بين مناطق الجزيرة إلى 
وتزايدت  الغربية،  والشمالية  الشمالية  المناطق 
أسعار المواشي منذ مطلع عام 2020م طر داً مع 
لليرة  واضح  تراجع  مقابل  الدوالر  سعر  ارتفاع 
السورية التي فقدت أكثر من 170% من قيمتها مع 
بلوغه في ذلك الوقت 1050 ليرة سورية للدوالر 
الواحد في حين ناهز الدوالر مع أواخر العام عتبة 
أسعار  اشتعلت  وهكذا  سورية،  ليرة  آالف  الثالث 
المدوي  االنخفاض  بدافع  األسواق  في  السلع  كافة 
لليرة السورية التي لم ينُج من تأثيراتها كافة التجار 
تأمين  في  المواطنين  على  جلياً  ذلك  وانعكس 

متطلباتهم المعيشية. 

ارتفاع تكاليف تربية املوايش

لم يسلم تجار المواشي من لهيب ارتفاع االسعار, 
الماشية ومردودها  انعكس على تربية  الذي  األمر 
هذا  حول  التفاصيل  من  ولمزيد  أيضاً،  اإلنتاجي 
األغنام  تجار  بأحد  صحيفتنا  التقت  الموضوع، 
أسباب  عن  ليحدثنا  الغرة،  قرية  من  محمد  حسين 
تأثر  »بالطبع،  فقال:  السوق  يشهدها  التي  الركود 
الدوالر  مقابل  السورية  الليرة  بانخفاض  السوق 
األمر الذي دفع معظم التجار إلى عدم تربية أعداد 
من  المواشي  تربية  تكاليف  الرتفاع  نظراً  كبيرة 

علف وأدوية«. 
من  الواحد  الكيلو  سعر  »يبلغ  محمد:  وأضاف 
يبلغ  فيما  سوريّة،  ليرة   500 قرابة  حالياً  الشعير 
ليرة   400 قرابة  القمح  من  الواحد  الكيلو  سعر 

سورية أما الكيلو الواحد من العلف »التبن« قرابة 
300 ليرة سوريّة، وبناًء على ذلك تبلغ تكلفة علف 
الرأس الواحد من الغنم قرابة 20 ألف ليرة سورية 
إليه  التي تضاف  األدوية  إلى جانب بعض  شهرياً 

بين الفينة واألخرى«.
وختم التاجر حسين محمد حديثه بالقول: »وهكذا، 
متطلبات  تأمين  أمام  حيرة  في  التاجر  يصبح 
نطيقها  ال  أسعاراً  بلغت  التي  الطعام  من  المواشي 
وال نستطيع تحملها أبداً بل تلقي بتبعاتها على كاهل 

المواطن الذي يشتري اللحوم بسعر باهظ«.

عدم هطول األمطار؛ سبب يف 
غالء املوايش

المواشي مرجاوي  أحد مربيي  قال  الصدد،  وبهذا 
حسين الجاسم: »إن سعر النعجة مع مولودها الذكر 
أو  المنزل  في  »للتربية  أي  »مجنوي«  األنثى  أو 
القطيع« يفوق سعرها 800 ألف ليرة سورية في 
المولود  الخاروف  يبلغ سعر  فيما  جميع األسواق؛ 
هذه السنة بعمر شهرين يصل إلى 300 ألف ليرة«.

من  غرام  كيلو  واحد  سعر  أن  إلى  الجاسم  وأشار 
من  أكثر  مذبوح،  غير  أي  »قائم«،  الخروف  لحم 
ليرة سورية، وهو سعر غاٍل، وسعر  آالف  سبعة 
لحم الخاروف هو المقياس ألسعار باقي المواشي، 

فمتى ارتفع، ترتفع جميعها.
المواشي  وشراء  بيع  عمليات  »بإن  الجاسم:  ونوه 
في سوق البزار في مدينة منبج وريفها تجري في 
أيام األسبوع باستثناء يوم الجمعة، فيما يكون  كل 

يوم الثالثاء مخصص لألبقار«. 
أسعار  ارتفاع  »إن  بالقول:  حديثه  الجاسم  واختتم 
ما  األمطار  هطول  عدم  سببه  والمواشي  اللحوم 
يبشر بارتفاع أكثر نتيجة نقص في توفر المراعي 
العلفية  المواد  غالء  مع  المربين  لدى  واألعالف 
سعر  يبلغ  فيما  المواد،  من  بغيرها  مقارنة  حالياً، 

الفطيمة من 250 إلى 900 ألف ليرة سوريّة.


