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ُ
قصة ُمثابرة ومواجهة الظروف بقو ِة اإلراد ِة والصبر
األم فاطمة..
عين عيسى /حسام اسماعيل ـ تربط
أعواد القصب مع بعضها البعض
بطريقة ِحرفيّة ُمتقنة لتصنع منها
بساطا ً كامالً له استعماالت متعددة،
ويؤمن لها ما تصنعه قوتا ً يعيلها
وعائلتها الكبيرة في مخيم وجدت
فيه مالذاً لرحلة معاناتها الطويلة،
وصراعها الحياتي والمعيشي الذي
صنعته آلة الحرب والتدمير التركية
منذ أن وطأت قريتها التابعة لمقاطعة
كري سبي المحتلة.
تقطن األم فاطمة عبد الكريم في مخيم
مهجري كري سبي بعد أن أُجبرت على
الخروج من قريتها (خربة الرز) بعد
أن وطأها المرتزقة وجيش االحتالل
التركي على إثر عدوان التاسع من
شهر تشرين األول من عام ،2019
وعلى الرغم من وضعها المعيشي
الصعب كانت تعمل مع زوجها كعمال

الفراش ،والزمته األمراض من كل
ب ،لذلك كانت معاناتي
ب وصو ٍ
حد ٍ
ً
مضاعفة ،وخاصة أني أعيل عائلتي
َّ
وهن ال
التي تتألف من تسع بنات،
َّ
يزلن غير ناضجا ٍ
ق
ت كفاية ِلتح ّمل مشا ِ
الحياة ،باستثناء المساعدة الثانوية التي
َّ
معرفتهن».
يقدمنها لي بقدر
مياومة لتأمين لقمة العيش ألسرتها
المؤلفة من تسع بنات ،وولد طفل لم
يصل سن البلوغ بعد.

القصة بدأت مبرض زوجي!...
تقول األم فاطمة« :بعد إن كنت أتوزع
األعباء المعيشية مع زوجي ،بدأت
كامل بعد تدهور الوضع
بشكل
أحملها
ٍ
ٍ
الصحي له ،إلى أن أصبح طريح

تسخري الظروف لتأمني املعيشة
ص ُّر األم فاطمة على استغالل كافة
تُ ِ
الفرص ،وأي عمل كريم يتاح لها؛
لتأمين لقمة المعيشة ،لذلك هي تخرج
من الصباح الباكر لتحصد ما تيسر
من ( ُجرز) القصب (الزل) لصناعته
كعرائش مؤقتة ،تُستخدم في المخيم،
ولمواقف السيارات ،أو كعوازل للخيم
توضع فوق العوازل البالستيكية
للخيمة للتخفيف من حرارة الصيف.
وعلى الرغم من صعوبة العمل الذي
تقوم به مع ارتفاع حرارة الصيف،
وحملها مع إحدى بناتها ألعواد القصب
المقطوفة من خارج المخيم إال أن
ق الحياة
فلسفتها في الحياة تقول« :مشا ِ
يقابلها الصبر واالجتهاد والعمل»،
فهي تبيع منتوجاتها من القصب لقاء
مبالغ تحتاجها لسد مصاريف الدواء
والطعام لزوجها وعائلتها الكبيرة.
تتطرق األم فاطمة إلى الدعم الذي
تقدمه المنظمات اإلنسانية واإلغاثية،
وتؤكد بأنه غير كافٍ لسد الحاجة من
المتطلبات المتعددة على األقل بالنسبة
ألسرتها الكبيرة ،لذلك فهي اضطرت
ديون على عاتقها ،لقاء
الى تح ّمل
ٍ
أثمان األدوية واألطعمة التي تحتاجها
ألسرتها وزوجها الذي أقعدته نوائب

الدهر.
إصرار األم فاطمة على اغتنام فرص
العمل للعيش بكرامة دون مد يد
الحاجة هو أمر غريزي بالنسبة لها،
فهي تأنف القعود والكسل ،وترى في
العمل والمثابرة نبراسا ً للحياة الكريمة

والعزيزة ،وتأمل أن تعود إلى قريتها،
ومدينتها كري سبي التي دنسها المحتل
التركي ومرتزقته وعاث فسادا ً في
ديارها التي ولدت فيها عزيزة.

بعدسة :غزال العمر
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دعا القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي المجتمع الدولي إلى التحرك
الفوري إليقاف االحتالل التركي عن نبش مزار للشهداء في عفرين وحماية المدينة
وسكانها من جرائم الحرب التركية2 ».

التاسع عشر من تموز ..نبراس شعوب
الشرق األوسط
لم تكن ثورة مماثلة لثورات
العالم؛ بل حملت سمات
خاصة بها؛ فما تفردت به
ثورة التاسع عشر من تموز
هي انفتاحها على شعوب
الشرق األوسط قاطبة؛
واحتضانها لهم ،والحض على
نشر الفكر الحرّ ،وتطبيق
مفهوم األمة الديمقراطية
والسعي لحرية المرأة ..ثورة
روج آفا ومقاومة شعوب
شمال وشرق سوريا هي ثورة
األخالق والقيم المجتمعية...

روناهي

2

األخبار

 18تموز  2021األحد

عبدي يدعو المجتمع الدولي لوقف تركيا عن نبش المقابر
مركز األخبار ـ دعا القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري إليقاف االحتالل التركي عن نبش مزار
للشهداء في عفرين وحماية المدينة وسكانها من جرائم الحرب التركية.
القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية،
مظلوم عبدي ،لفت في تغريدة على تويتر
إلى آخر جرائم المحتل بحق أهالي عفرين
والمدافعين عنها حتى وهم جثث« :قوات
االحتالل التركي تنبش مقبرة للشهداء الذين

سقطوا دفاعا ً عن مدينة عفرين أثناء الغزو،
ثم تقوم بتزوير الحقائق وتقدمها للرأي العام
العالمي على أنها مقبرة جماعية».
وأرفق عبدي التغريدة بمقطع فيديو للمزار
نفسه قبيل االحتالل ،داعيا ً المجتمع الدولي
إلى إيقاف تركيا ،قائالً« :ندعو المجتمع
الدولي إلى التحرك الفوري لوقف عملية
اإلبادة هذه وحماية عفرين وسكانها من
جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية».
هذا وكانت قد نشرت الموقع الرسمي لـ
«عفرين بوست» بأن مصادر خاصة
أفادت لها بأن سلطات االحتالل بتاريخ 14
تموز الجاري قامت بتجريف وتدمير مقبرة
للشهداء في مدينة عفرين بواسطة آليات ثقيلة

وبحضور جنود من الجيش التركي ومسلحي
الميليشيات اإلخوانية.

السلمي الجاد وتطبيق القرار الدولي 2254

روناهي /عين عيسى ـ األزمة السوريّة
ُمرشحة لالستمرار في ظل األوضاع
السياسية والعسكرية الراهنة بحكم المصالح
الدوليّة ،وتعنت النظام السوري أحد أسبابها،
وال مناص من تطبيق القرارات الدولية في
إطار الحل السلمي لألزمة؛ هذا ما أكده
الرئيس المشترك لحزب االتحاد الديمقراطي
أنور مسلم.
أكد الرئيس المشترك لحزب االتحاد
الديمقراطي  PYDأنور مسلم بأن األوضاع
الراهنة على األرض السوريّة بحاجة إلى
تطوير آليات الحوار والنقاشات بين كافة
األطراف السورية في سبيل حل األزمة
السورية التي تتجه نحو األسوأ ،مبينا ً بأنها
ستسمر لسنوات ،أو أكثر بسبب تعنت النظام
السوري الذي يصدم كل محاوالت فتح طرق
النقاشات والحوارات الجادة في سبيل حل
األزمة التي تشهدها سوريا منذ اندالعها في
 ،2011ويحاول العودة إلى عقليته اإلقصائية
المتسلطة.
حديث الرئيس المشترك لحزب االتحاد
الديمقراطي  PYDجاء في كلمة له أمام
المؤتمر الثاني للحزب المنعقد على مستوى
مقاطعة كري سبي يوم األربعاء /14
 ،2021/7بحضور شخصيات شعبية

وعشائرية ،وأعضاء الحزب المدعوين
النتخاب ممثلين عنهم في البلدات والنواحي
التابعة لمقاطعة كري سبي /تل أبيض.
وشدد مسلم على أن حزب االتحاد الديمقراطي
يسعى من خالل المظلة السياسية لشعوب
شمال وشرق سوريا المتمثلة بـ (مجلس
سوريا الديمقراطية) إلى أن يكون طرفا ً
في حل األزمة السورية من خالل الحوار
السلمي الجدي ،والعمل على تطبيق القرار
الدولي .2254
وأشاد مسلم بالتجربة الديمقراطية التي
تعيشها مناطق شمال وشرق سوريا متمثلة
باإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا،
والتي أثبتت للعالم بقدرة شعوبها على قيادة
مسيرتها الديمقراطية على أساس االحترام
والعدالة ،مؤكدا ً على أن اإلدارة الذاتية هي
النظام األمثل في إدارة المنطقة ألن أبناءها
هم من يقودون مسيرتها ،ويحققون مصالح
شعوبهم».
وحذّر الرئيس المشترك من الحرب
الخاصة التي يحاول األعداء نشرها بين
صفوف شعوبنا في سبيل زرع الفتنة،
وإفشال المشروع الديمقراطي ،لذلك هنالك
مسؤوليات تقع على عاتق كل عضو في
الحزب لنشر الوعي ،وفضح هذه األساليب

الخبيثة.
وتطرق مسلم إلى الجرائم التي يقوم بها
المحتل التركي على األراضي السورية
المحتلة بالقول« :المحتل التركي يرتكب
المجازر على األراضي السورية المحتلة
كعفرين وكري سبي وسري كانيه دون أن
يكون هنالك تحرك دولي يوقف هذه الجرائم،
في حين أن اإلدارة الذاتية لشمال وشرق
سوريا حققت إنجازات عظيمة وكبيرة دون
أن يكون هنالك توجه دولي يدعمها ،ولكن
رغم ذلك سيكون لها كلمتها في إطار الحل
السوري في المستقبل».
واختتم الرئيس المشترك لحزب االتحاد
الديمقراطي أنور مسلم كلمته بالتأكيد على أن
 PYDهو حزب لكل السوريين ،وعلى هذا
األساس يناضل لخدمة كافة شعوب المنطقة.

بقلم كاتب :إغالق معبر تل كوجر رشوة لتركيا على حساب النظام السوري
مركز األخبار ـ شدد الكاتب طالب إبراهيم على أن
رفض فتح معبر تل كوجر (اليعربية) بحرمان خمس
ماليين سوري من المساعدات اإلنسانية ظلم دولي
ورشوة لتركيّا على حساب النظام السوري.
تحت عنوان «المعابر ..مزاج دولي في تقسيم
الحدود»؛ عبّر الكاتب طالب إبراهيم عن رأيه
بخصوص قضية إغالق المعابر اإلنسانية في سوريا
فتعجب بدايةً من موقف شعوب شمال وشرق سوريا
بعدم خروجهم في تظاهرات متواصلة للمطالبة بفتح
معبر تل كوجر «اليعربية» مقاربة للقرار األممي
 285الذي أيّد فتح معبر باب الهوى وتجاهل المعابر
الحدودية األخرى التي يجب أن توفر المساعدات
الالإنسانية والصحية لقرابة خمسة ماليين سوري.
وتساءل الكاتب في مقاله «إذا كان اإلصرار
األمريكي هو سبب في استمرار فتح معبر “باب
الهوى” ،فلماذا لم هناك إصرار “أمريكي غربي”
لفتح معبر تل كوجر ،أو فتح المعابر األخرى!
وإذا كان “ضرورياً” إيصال المساعدات اإلنسانية
والصحية لمستحقيها في إدلب ،وهو ضروري
بالفعل ،فلماذا ال يكون “ضرورياً” أيضا ً في إيصال
ذات المساعدات إلى مستحقين آخرين يعيشون في
مخيمات بمناطق شمال وشرق سوريا!»
ووصف إبراهيم الموقف الدولي بالرافض لفتح

العدد 997

المعبر الحدودي بـ «ظلم دولي» ال يستطيع “الشريك
األمريكي” تبريره بكالم عن تقديم تنازل للروس هنا
“معبر اليعربية” ،من أجل الحصول على مكسب
هناك “باب الهوى” .وأشار إلى التأثيرات السلبية
على مناطق شمال وشرق سوريا «تقديم تنازل يؤثر
سلبا ً على مناطق شمال وشرق سوريا ،التي قدمت
شعوبها تضحيات كبيرة في محاربة داعش ،يجب أن
يخجل أمامها “التحالف الغربي” ،مقابل ماذا! مقابل
الحصول على مكسب “وهمي” في إدلب ،ألنه يساهم
بإعادة بسط سيطرة “هيئة تحرير الشام” المصنفة
على قوائم التنظيمات اإلرهابية ،على مسارات
المساعدات باعتبارها القوة المسيطرة هناك».
وكشف عن الخبايا الروسية في هذه الصفقة «ال
يستطيع المراوغ الروسي إنكار الدافع التركي
الصريح ،وراء موقفه في رفض فتح معبر
«اليعربية» ،وال إخفاء نهجه المتواصل في تحقيق
مصلحة النظام السوري ،عبر إنهاك اإلدارة
الذاتية ،بقطع منافذ تواصلها االقتصادية والمعيشية
واإلنسانية ،بحجة أنها خارجة عن سيطرة النظام ،أو
تحت مبرر ضرورة عودة المعابر لسلطة النظام».
وشدد الكاتب إبراهيم بأن رفض فتح معبر تل
كوجر ،هو استمرار لمشروع حصار اإلدارة الذاتية،
بالتوازي مع قطع المياه المحلية والدولية ،وإنعاش

خاليا داعش ،والخاليا النائمة سواء كانت خاليا
أمنية للنظام السوري ،أو أمنية تركية أو إيرانية
وربما روسيّة في قادم األيام ،تحت عنوان واضح
وعريض ،هو تحجيم مشروع شمال وشرق سوريا،
وتحطيمه ،وهذا غاية كبيرة يتشارك فيها النظام مع
تركيا ،وإيران مع روسيا ،تحت غيمة “الحياد”
األمريكي ،تجنبا ً ألية مواجهة.
وبعبارة أخرى لخص المؤامرة الدولية وراء إغالق
معبر تل كوجر «رشوة مجتهدة لتركيا على حسام
مصالح النظام ،القرار  2585الجديد ،قرار أممي
بطعم روسي ،تستلقي تركيا في تفاصيله ،تماما ً كما
تستلقي في تحالف اآلستانا ،ويبتسم للنظام السوري
في جهة منه بإغالق «اليعربية» ،ويصفعه في الجهة
األخرى «بفتح باب الهوى».

إعالنات
سند تبليغ حكم
تبليغ رقم  /1127/لعام 2021
طالب التبليغ :وليد عمر مصطفى
المطلوب تبليغه :إبراهيم محمد بن علي
الدعوى رقم أساس  /172/والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما
يلي:
/تثبيت شراء السيارة/
ولك حق االستئناف خالل /15/يوم من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم
تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

 317حالة اعتقال في عفرين المحتلة منذ
بداية 2021

مركز األخبار ـ  317شخصا ً اُختِطفوا
واعتُقِلوا منذ بداية 2021على يد مرتزقة
تركيا استمراراً لنهجها القسري في عفرين
المحتلة.
يواصل المحتل التركي ومرتزقته انتهاكاته
من اعتقال وخطف ألهالي عفرين المتمسكين
بنهجهم الوطني لتزداد معدالت العنف
والجرائم المرتكبة بحقهم بشكل يومي وسط
صمت دولي لما يحصل هناك.
وشهدت منطقة عفرين منذ بداية العام الحالي
 2021بما ال يقل من ( )317حالة اعتقال
تمكن مركز توثيق االنتهاكات في شمال سوريا
من توثيقها علما ً أن العدد الفعلي أكثر من ذلك
ال سيما ّ
أن هنالك أسماء تحفظت عائالتهم
على ذكرها ،إضافة لحاالت اعتقال لم يتمكن
المركز من الوصول إليها ،كما وتم متابعة

وتوثيق مقتل مدنيين تحت التعذيب ،وحاالت
انتهاك متعددة.
وكانت اإلحصائيات الشهرية خالل األشهر
الستة لعام  2021لعمليات الخطف واالعتقال
هي كالتالي 90:حالة اعتقال خالل شهر كانون
الثاني 77 ،حالة اعتقال خالل شهر شباط 58 ،
حالة اعتقال خالل شهر آذار 16 ،حالة اعتقال
خالل شهر نيسان 15 ،حالة اعتقال في شهر
أيار 52 ،حالة اعتقال خالل شهر حزيران،
 10حالة اعتقال منذ بداية شهر تموز الجاري.

بلجيكا تعترف بارتكاب مرتزقة داعش
إبادة جماعية بحق اإليزيديين
مركز األخبار ـ على مسار دول أخرى اعترفت
بلجيكا باإلبادة الجماعية التي ارتكبها مرتزقة
داعش بحق اإليزيديين.
وبأغلبية  139صوتا ً من أصل  139نائبا ً
حضروا الجلسة ،وافق مجلس النواب على
القرار الذي يدعو الحكومة الفدرالية إلى
“مالحقة ومعاقبة” مرتكبي هذه الجرائم ودعم
أي مبادرة في هذا االتجاه من قبل المجتمع
الدولي.
ووفقا ً
ّ
فإن مجلس النواب
لنص القرار،
ّ
«يعترف ويدين جريمة اإلبادة الجماعية التي
ّ
بحق
ارتكبتها داعش في العراق وسوريا
اإليزيديين في  3آب .”2014

وأشار النائب جورج دالماني (الحزب اإلنساني
الديمقراطي الوسطي) الذي شارك في إعداد
القرار إلى ّ
أن «الرغبة في القضاء الممنهج
على اإليزيديين أثبتتها شهادات لم تُبرهن فقط
عن وقوع جرائم قتل ونقل أطفال بل أثبتت
كذلك ّ
أن الجهاديين عمدوا إلى القضاء على
مواش ومحاصيل باإلضافة إلى قيامهم بزرع
ٍ
الحقول باأللغام».
وبذلك ينضم برلمان بلجيكا إلى بضعة
برلمانات (كندا وأرمينيا والبرلمان األوروبي
ومقره ستراسبورغ) اعترفت بالجرائم التي
ّ
ارتكبها مرتزقة داعش بحق اإليزيديين
بوصفها «إبادة جماعية».

محررة الصفحة  -بيريفان خليل

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 2021 – 1155م
اسم المطلوب تبليغه ونسبته :محمد عليكو بن عمر
عنوانه بالتفصيل :إعالن عبر الجريدة
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من يوم
االثنين الواقع في 2021/8/23م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل :خالد خالد بن عبد هللا
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
تبليغ رقم  /692/لعام 2021
على السيد :عبد الرحيم األحمد بن محمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة  /10/صباحا ً
من يوم االثنين 2021/6/19م
للنظر بالدعوى األساس  /1083/المقامة عليك من قبل :جاسم الطه بن أحمد
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار
تبليغ رقم  /545/لعام 2021
على السيد :عبد الفتاح علي بن جمعة
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة  /10/صباحا ً
من يوم االثنين 2021/6/19م
للنظر بالدعوى األساس  /65/المقامة عليك من قبل :محمد البكار بن عبود
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس  /2942/لعام  2021م
على السيد :عبد الحكيم الروس بن حسين الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
في الرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم االثنين الواقع في
2021/7/26م للنظر في الدعوى المقامة من السيد :محمد الحمود بن عبد هللا،
بطلب :تثبيت عقد بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
تبليغ رقم  /799/لعام 2021
على السيد :عبد الكريم الخليف بن خالد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة  /10/صباحا ً
من يوم االثنين 2021/6/19م
للنظر بالدعوى األساس  /1066/المقامة عليك من قبل :زكور بدر الدين بن
عبد العزيز
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار
تبليغ رقم  /812/لعام 2021
على السيد :محمد سكيف بن محمد فؤاد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة  /10/صباحا ً
من يوم االثنين 2021/6/19م
للنظر بالدعوى األساس  /896/المقامة عليك من قبل :يوسف دوه جي بن محمد
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

إخطار تنفيذ حكم
تبليغ رقم  /883/لعام 2020م هيئة التنفيذ بديوان العدالة االجتماعية في منبج
الجهة المنفذة :أحالم حسين حسن
الجهة المنفذ عليها :حميد حميد اإلبراهيم
في الملف التنفيذي رقم أساس  /112/والمحسوم بالقرار القاضي من حيث
النتيجة بما يلي:
/إلزامك بإعادة االشياء الجهازية ودفع مقدم ومؤخر المهر وإعادة المصاغ
الذهبي عبارة عن  4غرام ذهب عيار /21
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية خالل /
 /5أيام.

مذكرة دعوى
تبليغ رقم  /712/لعام 2021
على السيد :صبحي العبدو بن يحيى
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة  /10/صباحا ً
من يوم االثنين 2021/6/19م
للنظر بالدعوى األساس  /1099/المقامة عليك من قبل :حاتم الحاجي بن محمد
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
تبليغ رقم  /524/لعام 2021
على السيد :عبد هللا محمد بن حسين
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة  /10/صباحا ً
من يوم االثنين 2021/6/19م
للنظر بالدعوى األساس  /774/المقامة عليك من قبل :يونس شيخ مصطفى
بن إبراهيم
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار
تبليغ رقم  /451/لعام 2021
على السيد :محمد خليف جميل
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة  /10/صباحا ً
من يوم االثنين 2021/6/19م
للنظر بالدعوى األساس  /773/المقامة عليك من قبل :محيميد المواس بن خليف
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار
تبليغ رقم  /558/لعام 2021
على السيد :أحمد عليوي بن عبد اللطيف
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة  /10/صباحا ً
من يوم االثنين 2021/6/19م
للنظر بالدعوى األساس  /235/المقامة عليك من قبل :محمد المصطفى بن
إبراهيم
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 2021 – 1047م
اسم المطلوب تبليغه ونسبته :صالح عثمان إسماعيل
عنوانه بالتفصيل :الجريدة الرسمية
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من يوم
االثنين الواقع في 2021/8/16م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل :مصطفى إسماعيل بن عمر
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس  /2951/لعام  2021م
على السيد :عبد المحسن داوود بن عبود الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
في الرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم الثالثاء الواقع في
2021/7/27م للنظر في الدعوى المقامة من السيدة :ابتسام الحسين بنت أحمد،
بطلب :تفريق
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

سند تبليغ حكم
تبليغ رقم  /1130/لعام 2021
طالب التبليغ :محمد المحمد بن أحمد
المطلوب تبليغه :محمد الصنة بن كامل
الدعوى رقم أساس  /50/والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي:
/تثبيت شراء السيارة/
ولك حق االستئناف خالل  /15/يوم من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم
تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

سند تبليغ حكم
تبليغ رقم  /1250/لعام 2021
طالب التبليغ :محمد مغربي بن محمد زهير
المطلوب تبليغه :نجم الدين زمو بن عبد الحميد
الدعوى رقم أساس  /206/والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما
يلي:
/تثبيت شراء السيارة/
ولك حق االستئناف خالل  /15/يوم من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم
تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 2021 – 1069م
اسم المطلوب تبليغه ونسبته :أنور حنيف مال
عنوانه بالتفصيل :إعالن عبر الجريدة
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من يوم
األحد الواقع في 2021/8/12م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل :بانكين عيسى
بطلب :طلب مبلغ
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس  /1266/لعام  2021م
على السيد :سليمان عواد الحاج خلف الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
في الرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم األربعاء الواقع في
2021/7/28م للنظر في الدعوى المقامة من السيد :عيسى الحاج خلف بن
سالم ،بطلب :تثبيت عقد بيع سيارة
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 2021 – 748م
اسم المطلوب تبليغه ونسبته :عبد خليفة الجراد
عنوانه بالتفصيل :الجريدة الرسمية
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من يوم
االثنين الواقع في 2021/8/16م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل :خليل علي قواص
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 2021 – 1067م
اسم المطلوب تبليغه ونسبته :محمد أحمد بركل
عنوانه بالتفصيل :إعالن عبر الجريدة
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من يوم
االثنين الواقع في 2021/8/16م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل :مصطفى حبش سنجار
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
تبليغ رقم  /714/لعام 2021
على السيد :محمد مكي بن ثابت
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة  /10/صباحا ً
من يوم االثنين 2021/6/19م
للنظر بالدعوى األساس  /1103/المقامة عليك من قبل :سليمان الجبل بن
إبراهيم
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس  /2778/لعام  2021م
على السيد :إبراهيم خطيب بن محمد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
في الرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم الخميس الواقع في
2021/7/29م للنظر في الدعوى المقامة من السيد :صالح محمد بن حسن،
بطلب :تثبيت عقد بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

كما وع ِلم المرصد السوري لحقوق اإلنسان
من مصادره بأن جيش االحتالل التركي
والمرتزقة التابعة له تواصل عملية انتشال
جثث مدنيين وعسكريين من مقبرة جماعية
قرب المجلس المحلي بمدينة عفرين ،حيث
انتشلت إلى حد إعداد التقرير  57جثة،
جرى نقل الجثامين إلى مكان مجهول.
ووفقًا للمرصد ،فإن الجثث التي جرى
انتشالها من المقبرة تعود لمدنيين وعسكريين
معروفين وليسوا مجهولين الهوية ،وعلى
قبورهم شواهد ،جلهم قضوا إبَّان حصار
عفرين مطلع العام .2018

أنور مسلم :الحل السوري يرتكز على الحوار
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مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس  /1263/لعام  2021م
على السيد :بكري حريتاني بن حسن الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
في الرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم الخميس الواقع في
2021/7/29م للنظر في الدعوى المقامة من السيد :حسين العران بن علي،
بطلب :تثبيت عقد بيع سيارة
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 2021 – 1161م
اسم المطلوب تبليغه ونسبته :رمضان حسن بن سليمان
عنوانه بالتفصيل :إعالن عبر الجريدة
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من يوم
االثنين الواقع في 2021/8/23م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل :فرح فرج بن إبراهيم
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 2021 – 1062م
اسم المطلوب تبليغه ونسبته :بوزان البوزان بن عمر
عنوانه بالتفصيل :الجريدة الرسمية
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من يوم
األربعاء الواقع في 2021/8/18م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل :حجي خليل بن رشيد
بطلب :تثبيت بيع
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس  /2954/لعام  2021م
على السيد :خلف أحمد خالد الياسين الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
في الرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم الثالثاء الواقع في
2021/7/27م للنظر في الدعوى المقامة من السيد :إبراهيم بوزان ،بطلب:
تثبيت عقد سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار
تبليغ رقم  /680/لعام 2021
على السيد :عدنان عيسى بن يحيى
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة  /10/صباحا ً
من يوم االثنين 2021/6/19م
للنظر بالدعوى األساس  /472/المقامة عليك من قبل :محمد الحسين بن عبد
السالم
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 2021 – 1175م
اسم المطلوب تبليغه ونسبته :علي الجاسم بن خليف
عنوانه بالتفصيل :إعالن عبر الجريدة
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من يوم
االثنين الواقع في 2021/8/23م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل :ظاهر المحمد بن بوزان
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

سند تبليغ حكم
تبليغ رقم  /1128/لعام 2021
طالب التبليغ :جاسم الجاسم بن جمعة
المطلوب تبليغه :عبد هللا الحميدي بن حامد
الدعوى رقم أساس  /74/والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي:
/تثبيت شراء السيارة/
ولك حق االستئناف خالل /15/يوم من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم
تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 2021 – 812م
اسم المطلوب تبليغه ونسبته :خليل إبراهيم الحمود
عنوانه بالتفصيل :الجريدة الرسمية
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من يوم
االثنين الواقع في 2021/8/16م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل :محمد الجاسم بن برهو
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
تبليغ رقم  /629/لعام 2021
على السيد :جاسم محمد الخلف
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة  /10/صباحا ً
من يوم االثنين 2021/6/19م
للنظر بالدعوى األساس  /1013/المقامة عليك من قبل :حسين محمد العسكر
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 2021 – 1056م
اسم المطلوب تبليغه ونسبته :خالد بكري رمضان
عنوانه بالتفصيل :الجريدة الرسمية
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من يوم
االثنين الواقع في 2021/8/16م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل :صادق يونس بن خليل
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 2021 – 868م
اسم المطلوب تبليغه ونسبته :جمعة علي عيادة
عنوانه بالتفصيل :الجريدة الرسمية
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من يوم
األحد الواقع في 2021/7/28م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل :سليمان حسين
بطلب :تثبيت بيع
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس  /1711/لعام  2021م
على السيد :خالد إبراهيم حميدة الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
في الرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم الخميس الواقع في
2021/7/29م للنظر في الدعوى المقامة من السيد :عبد حجي أحمد ،بطلب:
تثبيت عقد بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار
تبليغ رقم  /547/لعام 2021
على السيد :عمار خرفان بن عبد الرزاق
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة  /10/صباحا ً
من يوم االثنين 2021/6/19م
للنظر بالدعوى األساس  /243/المقامة عليك من قبل :عبد الرحمن مصري
بن محمد
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
تبليغ رقم  /529/لعام 2021
على السيد :حسن العلي بن محمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة  /10/صباحا ً
من يوم االثنين 2021/6/19م
للنظر بالدعوى األساس  /774/المقامة عليك من قبل :فيصل العبود بن شيخ
علي
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
تبليغ رقم  /343/لعام 2021
على السيد :حنيفة الموسى بن عبد السالم
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة  /10/صباحا ً
من يوم االثنين 2021/6/19م
للنظر بالدعوى األساس  /2005/المقامة عليك من قبل :خضر عبد هللا بن
إبراهيم
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 2021 – 1110م
اسم المطلوب تبليغه ونسبته :عيسى العيسى بن أحمد
عنوانه بالتفصيل :الجريدة الرسمية
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من يوم
الثالثاء الواقع في 2021/8/24م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل :إبراهيم الخليفة بن علي
بطلب :تثبيت بيع
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس  /1815/لعام  2021م
على السيد :حسين حواله الفرج الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
في الرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم األربعاء الواقع في
2021/7/28م للنظر في الدعوى المقامة من السيد :عبد هللا المفضي ابن
سليمان ،بطلب :تثبيت عقد بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
تبليغ رقم  /1267/لعام 2021
على السيد :حميد المحيميد بن محمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة  /10/صباحا ً
من يوم االثنين 2021/6/19م
للنظر بالدعوى األساس  /1584/المقامة عليك من قبل :فارس الحسين بن حسن
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس  /2861/لعام  2021م
على السيدة :فادية عبد الحسين الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة،
وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم األحد الواقع في 2021/7/25م
للنظر في الدعوى المقامة من السيدة :رعد العساف بن شكري ،بطلب :تثبيت
عقد بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

العدد 997

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس  /2820/لعام  2021م
على السيد :فيصل الصطوف بن محمد خير الحضور إلى ديوان العدالة
االجتماعية في الرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم األربعاء
الواقع في 2021/7/28م للنظر في الدعوى المقامة من السيد :حسين الحمد بن
عاشق ،بطلب :تثبيت عقد بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس  /2781/لعام  2021م
على السيد :علي عبدي بن شيخو الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
في الرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم الخميس الواقع في
2021/7/29م للنظر في الدعوى المقامة من السيد :مصطفى عيسى الخليل،
بطلب :تثبيت عقد بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس  /2446/لعام  2021م
على السيد :محمد محمود سالمة الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
في الرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم الخميس الواقع في
2021/7/29م للنظر في الدعوى المقامة من السيد :صبري مصطفى مسلم،
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس  /2741/لعام  2021م
على السيد :محمد مسلم هالل الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة،
وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم الثالثاء الواقع في 2021/7/27م
للنظر في الدعوى المقامة من السيد :أحمد الحمدان ،بطلب :تثبيت عقد بيع
سيارة
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 2021 – 1196م
اسم المطلوب تبليغه ونسبته :محمد مصطفى الموسى
عنوانه بالتفصيل :الجريدة الرسمية
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من يوم
االثنين الواقع في 2021/7/26م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل :خالد علي بن محمد
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس  /2948/لعام  2021م
على السيد :الجح البطخان الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة،
وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم الثالثاء الواقع في 2021/7/27م
للنظر في الدعوى المقامة من السيد :عبد القادر نبو عيسى ،بطلب :تثبيت عقد
بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار
تبليغ رقم  /967/لعام 2021
على السيد :محمود البكور بن عبد اللطيف
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة  /10/صباحا ً
من يوم االثنين 2021/6/19م
للنظر بالدعوى األساس  /336/المقامة عليك من قبل :يوسف إسماعيل العلي
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
تبليغ رقم  /333/لعام 2021
على السيد :فيصل العلي بن عبيد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة  /10/صباحا ً
من يوم االثنين 2021/6/19م
للنظر بالدعوى األساس  /1991/المقامة عليك من قبل :عبد هللا الخلف بن أحمد
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس  /1502/لعام  2021م
على السيد :محمود دهماش ابن إسماعيل الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
في الرقة ،وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم الثالثاء الواقع في
2021/7/27م للنظر في الدعوى المقامة من السيد :يوسف حسين اليوسف،
بطلب :استرداد حيازة مأجور
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 2021 – 1054م
اسم المطلوب تبليغه ونسبته :علي الحمادة بن علي
عنوانه بالتفصيل :الجريدة الرسمية
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من يوم
االثنين الواقع في 2021/8/16م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل :عز الدين أحمد الجاسم
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 2021 – 1155م
اسم المطلوب تبليغه ونسبته :محمود سلو محمود بن عبدو
عنوانه بالتفصيل :إعالن عبر الجريدة
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من يوم
االثنين الواقع في 2021/8/23م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل :خالد خالد بن عبد هللا
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار
تبليغ رقم  /631/لعام 2021
على السيد :فياض زيتون بن عزيز
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة  /10/صباحا ً
من يوم االثنين 2021/6/19م
للنظر بالدعوى األساس  /709/المقامة عليك من قبل :طالل العلكش
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
تبليغ رقم  /342/لعام 2021
على السيد :ميسر بن خضر العزر
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة  /10/صباحا ً
من يوم االثنين 2021/6/19م
للنظر بالدعوى األساس  /2003/المقامة عليك من قبل :أحمد محمد عزو
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار
تبليغ رقم  /469/لعام 2021
على السيد :فؤاد دندون بن جموع
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة  /10/صباحا ً
من يوم االثنين 2021/6/19م
للنظر بالدعوى األساس  /29/المقامة عليك من قبل :أحمد األحمد العكلة بن
حامد
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
تبليغ رقم  /598/لعام 2021
على السيد :نصر هللا الحمود بن خليف
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة  /10/صباحا ً
من يوم االثنين 2021/6/19م
للنظر بالدعوى األساس  /864/المقامة عليك من قبل :جميل المواس بن حسين
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار
تبليغ رقم  /970/لعام 2021
على السيد :فراس رياض عجيل
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة  /10/صباحا ً
من يوم االثنين 2021/6/19م
للنظر بالدعوى األساس  /526/المقامة عليك من قبل :عبد الرحمن السليمان
بن علي
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار
تبليغ رقم  /694/لعام 2021
على السيد :نوري محمد معمو
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة  /10/صباحا ً
من يوم االثنين 2021/6/19م
للنظر بالدعوى األساس  /997/المقامة عليك من قبل :حسين الحسن بن محمد
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
تبليغ رقم  /557/لعام 2021
على السيد :فراس المحمود بن مصطفى
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة  /10/صباحا ً
من يوم االثنين 2021/6/19م
للنظر بالدعوى األساس  /808/المقامة عليك من قبل :خير الدين الحمود بن
محمد
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
تبليغ رقم  /470/لعام 2021
على السيد :وليد العلوش بن زكي
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة  /10/صباحا ً
من يوم االثنين 2021/6/19م
للنظر بالدعوى األساس  /807/المقامة عليك من قبل :فاروق األحمد بن زكي
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

محررة الصفحة  -هايستان أحمد
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روناهي

الرياضة

 18تموز  2021األحد

روناهي

بنتاج ثورة  19تموز ...المرأة العرب َّية
تحقيق أهدافها
ماضية في
ِ

ثورة روج آفا الرياضيةِ ...نتاج دماء الشهداء فحافظوا عليها

روناهي /قامشلو ـ لو لم ُتقام ثورة روج آفا لما حصلت الكثير من التغيرات على صعيد رياضة المنطقة ،نعم هناك ضعف في بعض األمكنة والنقاط
وسلبيات ،ولكن في خضم الحروب والدماء والخراب ،هناك ألقاب ...إنجازات ...ورياضة قائمة ،وهي جاءت بفضل دماء الشهداء وجهود الشرفاء.

 19تموز عام  ،2012انطلقت ثورة روج آفا من قلعة
خرج النظام السوري من الكثير من
الصمود كوباني وأ ُ ِ
المناطق بروج آفا ،وعلى الصعيد الرياضي برزت
نقاط كثيرة إيجابية منها عدم التد ّخل من قبل الجهات
الرياضية والحزبية أو اإلدارة القائمة في المنطقة
باألندية وفرقها الرياضية ،حيث كان النظام السوري
وإلى اآلن ال يُعيّن أي إدارة نادي إال بموافقة حزب
البعث «العربي» الذي ما زال يحكم البالد بدون أي
اتجاه لحل سياسي يؤدي ألمن واستقرار دائمين.
في المجال الرياضي ما زلنا نعيش حالة تخبط وضعف
في بعض النقاط هي أمور غير قابلة للنكران ،وأهمها
وضع أناس غير رياضيين في إدارة دفة الرياضة في
االتحاد ،ولكن تم تجربة العديد من الرياضيين الذين
س ّخر البعض منهم مهامهم في محاربة شخصيات
رياضية أخرى وركضوا وراء المصلحة الشخصية
مورث من الفكر الرياضي البعثي الذي ونبقى في الرياضة األنثوية والتي هي العنوان األبرز
هذا األمر كان ّ
تربى عليه الكثيرين من الرياضيين وفي المحصلة في رياضتنا ومن نتاج ثورة روج آفا ألن الفتاة والمرأة
ما كانت لتصل لما وصلت إليه اآلن لوال قيام ثورة
النتائج لم تكن مثل ما هو مرجو.
روج آفا التي كسرت الذهنية الذكورية ومنحت المرأة
الريادة في الكثير من المجاالت ولكن في الرياضة
تكاتف وعمل جدي
رغم تحقيقها اإلنجازات الكبيرة ولكنها لم تلقَ الدعم
الحقيقي المطلوب.
ولكن برز على أرض الواقع شرفاء ومحبين لرياضة لموسمين بطالت من أندية إقليم الجزيرة مثل قامشلو
المنطقة وتغاضوا عن كل الخالفات واالنتماءات وجودي وأهلي عامودا واألسايش وفدنك حققوا لقب
الحزبية والدينية والعرقية والطائفية وعملوا في سبيل الدوري السوري «موسم  2019ـ  ،2020باسم
تحقيق اإلنجازات على الصعيد الرياضي وخاصةً في سيدات عامودا 2020 ،ـ  ،2021باسم سيدات
الرياضة األنثوية حصلت إنجازات تاريخية آخرها الخابور».
إقامة أول دوري لسيدات كرة القدم على المالعب عالوة على قيام النوادي بتفعيل رياضات مثل كرة
المكشوفة بـ  11العبة بعدما كانت الدوريات فقط على السلة األنثوية رغم قلة البطوالت بخصوص اللعبة
ولكن ما زالت سيدات األسايش بطالت اإلقليم منذ عام
المالعب الصغيرة المغطاة وللسداسيات.
 2018يخرجن للمران ويقاومن الظروف الصعبة
وعدم قيام نشاطات بخصوص لعبة كرة السلة ،وأيضا ً
املرأة نِرباس ثورة الرياضة
ما زالت اللعبة مفعلة لدى سيدات دجلة كذلك ولكن
بسبب توجه الكثير من األندية لالهتمام بلعبة كرة القدم
فقط وعدم تقديم االتحاد الرياضي الدعم الالزم لباقي
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إنجازات يجب الحفاظ عليها

األلعاب ،فهي ما زالت تعاني.
فُ ِعّلت رياضات نسائية مثل الطاولة والطائرة
والكاراتيه والكيك بوكسينغ والريشة الطائرة وألعاب
أخرى وعلى الصعيد العالمي برزت سيدات فريق
روج ضمن مدرسة نمور التايكواندو الدولية وحققت
الالعبات ميداليات ملونة عالميا ً في بطوالت عديدة
منها في لبنان ولكن أيضا ً لم يتلقين الدعم والتكريم
المطلوب.
كما كانت حملة وتشكيل فريق «بدي بسكليت» من قبل
الصحفية في صحيفتنا «روناهي» ميديا غانم حديث
العام ،ولكنها لم تلقَ الدعم الحقيقي وحاليا ً توقفت عن
النشاط بعد حوالي سبعة أشهر من البدء بالحملة لعدم
توفر الدراجات للفريق ،حيث وصل عدد الالعبات
فوق العشرين العبة والدراجات المتوفرة فقط ثالثة
بعدما أخذ االتحاد الرياضي دراجاته الهوائية ألنه يُقيم
نشاطات بها.
فريق «بدي بسكليت» ما زال حديث الصحافة المحلية
والعالمية وحتى دخل كجزء لفيلم قصير لصالح
التلفزيون األلماني القناة األولى ،ورغم كل ذلك هذا
الفريق لم يتلقَ الدعم المطلوب وهذا األمر لم يكن
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1ـ مدينة كردستانية2.ـ حرف ناصب ـ ناسك(م) ـ قصاب(م)3.ـ رقم ـ من الخضار ـ سرب4 .ـ دولة عربية ـ تدور(م)5 .ـ اسم علم مؤنث(م) ـ متشابهان ـ عاصمة
اوربية(م)6.ـ مدينة قيرصية ـ دماغ (م)7 .ـ للمساحة(م) ـ خاطر(م)ـ نظيف و نقي8.ـ من المعالم االثرية في شرقي فرات9.ـ نعم باروسية(م) ـ مدينة(م)10.ـ دولة
اوربية ـ من الخضار 11.ت فضاء (م) ـ عاصمة افريقية12.ت ملحمة كردية ـ مخترع المسدس.
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لقد قال الكثيرون أن اإلدارة الذاتية كان أحد أهم
إنجازاتها هو البقاء على الحالة الرياضية قائمة وهذا
الصحيح ،كما ذكرنا في البداية رغم قلة الدعم وخاصةً
كبنية تحتية فهي مدمرة فالصاالت قليلة والموجودة
غير مؤهلة بالشكل الصحيح ،المالعب العشبية قليلة
وكل هذه الصاالت والمالعب يجب أن تدخل في خطة
شاملة لإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا والعمل
على تطبيقها عبر أخصائيين في مجال التعشيب وبناء
الصاالت وليس ركنها لمن كان يكن.
اإلدارة الذاتية تكافح في الكثير من المجاالت وتتصدى

روناهي /عين عيسى ـ عانت المرأة العربية قبل انطالق ثورة روج آفا ( 19تموز  )2012من االضطهاد والتهميش،
وأصبحت المبادئ التي حث عليها القائد عبد اهلل أوجالن في قضية تحرير المرأة طريق ًا تسير عليه لنجاح ثورات الشعوب
السورية الحرة ،وحققت ثورتها نتائج ملموسة على األرض ،وأبرزت دورها أكثر في المحافل العالمية رغم النواقص
والمشاكل التي تعيق ثورتها.
اتسم نضال المرأة العربية بعد ثورة روج آفا بعد
مرور تسعة أعوام على اندالع الثورة بحدوث
تطورات هامة شهدتها المنطقة ،حيث انعكس
دور المرأة العربية ومشاركتها في الثورة على
نجاح مبادئها ليصبح عملها الريادي نموذجا ً
يحتذى به ،وطريقا ً نحو حريتها المنشودة.
واستطاعت المرأة العربية االنخراط بالعمل
الجبهوي ،وااللتحاق بالتنظيمات النسوية
(الحزبية ـ التنظيمية) كمؤتمر ستار ،ومنظمة
سارة ،ومجلس المرأة السورية ،ولجان المرأة
التي تشكل هيكلية أساسية في العمل اإلداري
والتنظيمي لإلدارات الذاتية والمدنية في مناطق
شمال وشرق سوريا ،مما كان عامالً هاما ً في
تطوير عملها التنظيمي ،وتوسيع أفق تنظيم
المرأة.

«الثورة» ع َّرفت املرأة العرب َّية
بذاتها
وتؤكد عضوة مؤتمر ستار سمعة ابراهيم
بأن ثورة  19تموز كانت حدثا ً هاما ً بالنسبة

كان القرار األول واألخير مصادر من قبل
الرجل ،لذلك هي في الوقت الحالي تشارك في
اتخاذ القرارات وإصدار أي قرار ،لذلك بينت
جدارتها ،وهذا األمر موجود على أرض الواقع،
ألن لديها قدرة على التنظيم والعمل بكفاءة أكثر
من الرجل ،والعطاء بال مقابل ،واآلن المرأة في
مناطق شمال وشرق سوريا وصلت إلى مراحل
متقدمة من العمل السياسي والدبلوماسي لتكون
سفيرة لكل النساء السوريات ،وتوصل الصورة
الحقيقية الواثقة والقوية للمرأة السورية».
ربا العلي

سمر شهابي

أكثر وطأة إذا ما قورنت بالتجربة الواسعة
التي خاضتها المرأة الكردية أو اآلشورية أو
السريانية.
وأوضحت سمعة« :المرأة العربية كانت
تناضل للوصول إلى حريتها والوصول إلى
ذاتها ،لذلك كانت تعمل وتقاوم قبل أن تنطلق
ثورة  19تموز في (البيت ـ العمل ـ المجتمع)
لكسر هذه الذهنية الذكورية البحتة واألحادية
المهيمنة في مجتمعاتنا ،وخاصة العربية منها،
وبعد أن تعرفت على فكر وفلسفة القائد أوجالن
أصبح نضالها أكثر فاعلية وتنظيماً ،فاندمجت

سمعة ابراهيم

التي كان يسيطر عليها في الطبقة ثم الرقة،
بتنظيم نفسها ،وتأسيس التنظيمات الخاصة بها
على مستوى القرى والمناطق ثم المدن».
وأردفت بالقول« :كان هنالك تح ٍدّ مهم بالنسبة
للنساء في المناطق المحررة من رجس
اإلرهاب ،وهو وجوب نشر التوعية االجتماعية
للخالص من األفكار التي تم زرعها في
ذهنية المرأة والمجتمع ،والحد من حاالت
العنف والظلم ،وتنظيم المرأة على المستوى
المجتمعي والمؤسساتي ،حيث نجحت المرأة
في هذا اإلطار ،إلى أن دخلت المجال السياسي،

كرة القدم واألولمبياد..

«ÖÏﬂb

1ـ قلعة في محافظة ديرالزور2.ـ دولة سعودية بدون ال التعريف ـ دنيئ(م)ـ لحن3.ـ مدينة في السعودية4.ـ بسط ـ لفا ـ طعامي(م)5 .ـ اسم
حصان لعنتربن الشداد ـ رقص أجبني ـ يسحب(م)6.ـ ضروريات الحياة ـ اللحن باللغةالكردية7 .تكتاب لياقوت الحموي8 .ـ عالمة موسيقية(م)
ـ رطب ـ حرف ناصب(م)9 .ـ من خلفاء الراشدين بدون ال التعريف ـ وجه باللغة الكردية10 .ـ خبز يابس(م) ـ مسرحية لشكسبير(م) ـ عاصمة
اوربية11 .ـ طليق ـ سكبت12 .ـ رسام عالمي راحل.
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من أهداف ثورة روج آفا فثورة روج آفا أحد أهدافها
دعم المشاريع التي تصب في االرتقاء بواقع الرياضة
والحالة االجتماعية في المنطقة وخاصةً تدعم بقوة
تقوية دور المرأة وتمكينها في المجتمع ،ولكن الكثير
من الجهات التي تدّعي بأنها مع حقوق المرأة وتدعمها
بقية في خانة الشعارات وما زالت غائبة عن المشهد
الرياضي ولكن إلى متى؟.

لهجمات المحتل التركي وتارة ً لعقليات ما زالت
تمشي بمزاجية شخصية في العمل ،وثورة روج
آفا مستمرة لتغيير الذهنية لدى الكثيرين وذلك عبر
الشرفاء في رياضتنا التي تعاني في الوقت الحالي ال
محالة ولكن ال يجوز إنكار اإلنجازات التي تحققت
منها وهي استمرار الرياضة والحفاظ على المواهب
والدليل وصلنا لأللقاب على مستوي سوريا عبر فرق
السيدات في كرة القدم والتايكواندو حققنا ميداليات
عالمية وجلب االهتمام اإلعالمي محليا ً وعالميا ً عبر
فريق «بدي بسكليت».
إن ثورة روج آفا هي ثورة حقيقية كافحت كثيرا ً وأقيمت
لكي تنبذ الطائفية واللون الواحد في الرياضة وزرع
رياضة خالية من الشوائب وال بد من تكاتف الجميع
إليقاف كل يد تريد العبث برياضتنا ،ولمن كانت
تكون ،ويجب مراجعة الجميع ألنفسهم من االتحاد إلى
األندية والتفكير بجدية ،فالثورة كانت نتاج دماء أكثر
من  12ألف شهيد من مختلف شعوب وأديان المنطقة
وهذا يحتم على الجميع العمل بإخالص والحفاظ على
المواهب والالعبات والالعبين في رياضتنا فهم أمانة
في أعانقكم وأنتم أهل لها.
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المرأة

 18تموز  2021األحد

حكاية فوق الـ 100عام

ال شك أن كرة القدم هي اللعبة الشعبية األولى
على مستوى العالم ،والتي تحظى بجماهيرية
ضخمة للغاية ،وقبل أيام قليلة من بدء أولمبياد
طوكيو  ،2020والتي تأجلت من العام
الماضي بسبب فيروس كورونا ،ينتظر جمهور
كرة القدم بصفة خاصة مشاهدة المنتخبات
األولمبية ،باعتبارها نواة حقيقية لظهور نجوم
جدد يسطعون فيما بعد في سماء الكرة العالمية.
وتعد كرة القدم من أقدم األلعاب في األولمبياد،
حيث انطلقت في الدورة التي أقيمت عام
 ،1900على الرغم من أن هذه المشاركة لم
تكن رسمية ،ولكنها اعتمدت رسميًا كلعبة
أوليمبية عام .1908

معوقات ومصاعب
وواجهت كرة القدم كلعبة أولمبية في البداية
بعض المشاكل ،ففي عام  1932لم تظهر لعبة
كرة القدم في األولمبياد ،احتجا ًجا على تنظيم
بطولة كأس العالم عام  ،1930كما كانت
مشكلة «الهواية» تهدد المسابقة ،كون أن
أوروبا الشرقية تمنع الهواية ،وتشارك بفرقها
األساسية وبعض دول الشرق األوسط كذلك.
ففي نهاية السبعينات من القرن العشرين أصدر
االتحاد الدولي لكرة القدم قانونًا يمنع مشاركة
الالعب في دورة األلعاب األولمبية إذا ما شارك
في بطولة كأس العالم ،واستمرت المشكلة
هكذا حتى عام  ،1992وتحديدًا في أولمبياد
برشلونة ،حيث تم تحديد الجدول الزمني والذي
يلزم انطالق مسابقة كرة القدم في األولمبياد
ألعمار أقل من  23عاماً ،باعتبار أن الهاوي ال

يتجاوز هذا العمر.
وبعد نهاية دورة األلعاب األولمبية عام ،1992
طلبت اللجنة األولمبية من االتحاد الدولي لكرة
القدم أن يسمح لثالث العبين فقط في الفريق
ممن يتجاوزون هذا العمر بالمشاركة في
األولمبياد.
ووافق االتحاد على طلب اللجنة األولمبية،
شريطة عدم مشاركة هؤالء الالعبين في
التصفيات ،وطبق هذا ألول مرة في دورة
األلعاب األولمبية بمدينة أتالنتا األمريكية عام
.1996

توزيع املنتخبات
وإليكم نتيجة قرعة كرة القدم في أولمبياد
طوكيو:
المجموعة األولى :اليابان ،المكسيك ،جنوب
إفريقيا ،فرنسا.
المجموعة الثانية :كوريا الجنوبية ،هندوراس،
نيوزيلندا ،رومانيا.
المجموعة الثالثة :األرجنتين ،إسبانيا ،مصر،
أستراليا.
المجموعة الرابعة :البرازيل ،ألمانيا ،كوت
ديفوار ،السعودية.

محرر الصفحة  -جوان محمد

للمرأة العربية التي استطاعت أن تقطع أشواطا ً
مهمة لتندمج في المؤسسات واإلدارات الذاتية
والمدنية ،التي كانت من نتائج هذه الثورة
المباركة ،من حيث بروز دورها بشكل كبير
الذي أحدث نقالت نوعية مهمة بالنسبة لها،
بعد أن كانت مهمشةً ومعطلةَ الدور بشكل شبه
كلي ،حتى مع وجود التنظيمات النسوية وما
يعرف بـ (االتحاد النسائي) سابقاً ،فهذا التنظيم
لم يكن يخدم تطلعاتها وطموحاتها الرامية ألن
تكون مشاركة بشكل فعلي وحقيقي ،فكان في
الشكل عمالً نسائياً ،ولكن مضمونه وعمله
يفرض الذهنية الذكورية ،وعمله مختصر على
تنمية مواهب بسيطة وليست جوهرية تمس
فكرة «تطوير المرأة ذهنيًّا» أو حماية وصون
حقوقها.
وتضيف سمعة بأن التنظيمات النسوية التي
تشكلت بعد ثورة  19تموز أحدثت فرقا ً كبيرا ً
وفعاالً يهدف لتوعية وتطوير المرأة فكريا ً
وذهنياً ،وهذا األمر هو األهم ،وحثها على
المطالبة بحقوقها رغم االصطدام بعوائق
أبرزها (العادات والتقاليد البالية ـ الذهنية
الذكورية السلطوية) ،وهذه العوائق تفرض
ذاتها وخصوصا ً في المجتمعات العربية ،وهي
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في القوات العسكرية ،وفي اإلدارات الذاتية
والمدنية ،وتسعى للوصول إلى مبتغاها الهادف
لبناء المجتمع السليم الذي تأخذ فيه المرأة مكانها
الطبيعي».

ثورة املرأة العميقة
استطاعت المرأة العربية أن تخطو خطوات
مهمة عقب اندالع ثورة  19تموز ،لتصل إلى
مرحلة متقدمة من التنظيم والمشاركة في اتخاذ
القرارات بالرغم من العوائق التي واجهتها.
تبيّن عضو لجنة المرأة في اإلدارة المدنية
بالطبقة سمر شهابي أن النساء في شمال وشرق
سوريا أصبحنَ مثاالً لنساء العالم أجمع ،وتقول:
َّ
«إن ما حققته المرأة الكردية ،وهي الريادية في
مجال تحرير المرأة ،إلى أن وصلت أفكار ثورة
 19تموز إلى المرأة العربية ،وكان اندماجها في
بادئ األمر بطيئا ً وصعبا ً بسبب وجود العقلية
العشائرية والعادات والتقاليد البالية والمتخلفة
التي حدت من اندماجها في «ثورة المرأة» ثورة
 19تموز ،لذلك بدأت المرأة في المناطق العربية
منذ عام  2017بعد دحر داعش من المناطق

وأصبحت تضع قوانين تحميها».
وتبيّن سمر« :اإلنجاز األهم للمرأة العربية في
مناطقها هو وجودها كرئاسة مشتركة بعد أن

هل حققت املرأة العربية
تطلعاتها بعد ثورة  19متوز؟
من حيث انتهت سمر الشهابي بدأت اإلعالمية
ربا العلي« :بالتأكيد المرأة العربية حققت قفزات
مهمة جنبتها الكثير من العوائق ،فهي على
المجال الشخصي تخوض تجربتها الخاصة في
هذا اإلطار ،وتؤكد بأن التوعية والتنوير على
كافة األصعدة من األمور األساسية للوصول
إلى الهدف من هذه الثورة».
وتكمل ربا حديثها بالقول« :إن النضال الذي
تخوضه المرأة العربية يحتاج إلى الكثير من
العمل من النواحي الشخصية والعامة ،فال
زالت المرأة العربية ال تعي تماما ً ما هي ثمار
نضالها الذي تعيشه اآلن من خالل اندماجها
بالمؤسسات واللجان واإلدارات ،فهنالك الكثير
من العمل يجب أن يُفعَّل بالطريقة الصحيحة
للوصول إلى (ثورة المرأة العربية) الصحيحة
بالمعنى الحقيقي الذي تهدف إليه ثورة 19
تموز ،وهي المعروفة بثورة المرأة بالمعنى
الحقيقي والجوهري للكلمة».
وتضيف« :على النساء والتنظيمات النسوية
خاصة ،أن تقتنع بأن المرأة ما تزال تفتقر
إلى الغنى الفكري والتوعية ،لذلك علينا أن
نقنع أنفسنا بأننا لم نصل إلى المستوى الفكري
المطلوب فيما يوافق معايير الثورة ،خاصة
(ثورة المرأة) ،لكي يكون لدينا تقييم دقيق
لمستوانا لنستطيع االنطالق بالمرحلة المقبلة،
فمثالً إلى اآلن هنالك تح ّكم من قبل الذهنية
الذكورية بفكر وشخصية المرأة ،وهذا األمر
يعرضها للنواقص».
وتوضح ربا بأنه يمكن أن تؤثر المرأة أكثر
في ثورة روج آفا بالتوعية والتطوير الفكري
والذهني ،واتخاذ مبدأ حريتها أساسا ً لها ،عليها
أن تقضي على الذهنية الثانوية واالقتناع بأنها
المسؤولة والمعنية أكثر بإدارة المجتمع فكريّا ً
واجتماعيّا ً وسياسيّا ً وغيره.

مرآة المرأة

قرابين
الشرف
المزعوم
هيفيدار خالد
تقاوم
أن تولد شرقيا ً يعني أنك يجب أن
َ
كافة أساليب احلياة القاسية التي
يفرضها عليك الغير ،وثم عليك أن
تواجه املستحيالت في مسيرة حياتك؛
أن تكون شرقيا ً يعني أنك ستحيا طيل َة
حياتك في صراع دائم مع ذاتك ومع كل
َمن حولك ،يعني أن متوت قبل أن يأتيك
املوت .ففي معركة احلياة اإلنسانية،
وحتديدا ً في الشرق األوسط ،تعاني
الكثير َ من اآلالم واملعاناة ،هذه املعاناة
تبدأ من أن تكون امرأةً في مجتمع
أصبحت فيه املرأة آل ًة لإلجناب فقط،
مباح في وضح النهار وحتت
وقتلها
ٌ
ليست إنسان ًة
وكأنها
املسميات.
شتى
ْ
وال تستحق احلياةَ في هذا الكون .نعم،
ازدادت ِحدَّةُ جرائم القتل بذريعة الشرف
في سوريا وخاصة في مناطق شمال
وشرق سوريا في الفترة األخيرة ،رغم
العديد من املناشدات من قبل املنظمات
النسائية واحلقوقية إال أن هذه اجلرائم
جرائم القتل التي
مستمرةٌ ال تتوقف.
ُ
وحتت
هي
اليوم
الرجال
تُرتكَب بأيدي
َ
ت عديدة
مسميا ٍ
جرائم كثيرةٌ يقشعر ُّ
ُ
لها البدن وت ُ َس ّد لها األذ ُن حالَ اإلصغاء
إليها ،أكثر ُ من ثالث حاالت قتل في أقلَّ
من أسبوع ،جرمي ٌة بحق اإلنسانية ،ودليلٌ
أنك مولودٌ شرقيا ً .إنها املنظومة
قاط ٌع َ
سبب كُلِّ
الرجعية
الذكورية
الذهنية
ُ
وليست مبعزل
جرائم القتل بحق النساء،
ْ
عن العادات والتقاليد البالية وخاصة
العادات العشائرية والقبلية الطاغية
على املشهد لتكو َن تلك األخيرة محركا ً
وموقدا ً لزرع الرجعية أكثر في النفوس .
َ
عيدة احلمودي السعيدو تلك الطفلة
آخر ُ القرابني التي قُدِّمت إلالههم املزعوم
(الشرف) ،إنها ابنة مدينة احلسكة
السورية ،تلك التي قُتِلَت وبدم بارد
على يد أشقَّائها ووالدها ،بعد رفضها
شاب
عمها وهروبِها مع
َ
ٍّ
الزواج من ابن ِّ
كانت حتبه ،والذي بدوره تقدم خلطبتها
ت عديدة ،إال أنه قوبلَ بالرفض من
مرا ٍ
قبل عائلة الضحية وألسباب عشائرية
هربت في وضح
واهية ومريضة .وبعد أن
ْ
النهار والحظت عائلتها غيابَها حلقوا
بها ثم قتلوها .املؤسف في األمر أنَّهم
وثقوا جرمي َتهم البشع َة والتي ال صل َة
لها مببادئ اإلنسانية ،ففي الفيديو
يظهر مجموع ٌة من الرجال وشبان
وهم يسوقون الفتاة إلى بيت مهجور،
ت
وهي تصرخ مستغيث ًة وسط تهديدا ِ
الشباب زاعمني أنهم يريدون غسل
عارهم بدمها ،فقتلوها رميا ً بالرصاص،
ووثقوا جرميتهم التي شارك فيها
بحسب ما ظهر في التسجيالت املصورة
أكثر من عشرة أشخاص باإلضافة
إلى والدها وإخوتها .كلُّ هذه اجلرائم
تبعث لنا برسالة واضحة
واالنتهاكات
ُ
أغلب املنازلَ لم ت َ ُعدْ آمن ًة للنساء،
َ
بأنَّ
إنَّها لم تع ِد املكا َن الذي تستطيع فيه
حماي َة نفسها ومواصلة حياتها .فما
الذي أوصل إلى عقولهم املريضة أن
جسد املرأة دليلٌ على شرفهم؟ جسد
ُ
شرف الرجل
ليس شرفا ً ألحد،
املرأة
َ
ليس بجسد املرأة ليتذر َع بذلك فيقتلها
َ
ُ
شرف الرجل
متى شاء وكيفما شاء،
في ضميره وأخالقه وصدقه وحسن
معشره .لقد أصبح قتل املرأة آفة
القرن ،وما دامت تُق َتلُ في القرن احلادي
والعشرين؛ فإن ذلك يعني أنها ستبقى
مستعبدةً للفكر الذكوري السلطوي،
فعلى النساء جميعا ً
ُ
تكثيف نضالهن َّ
وجهودهن َّ حلماية أنفسهن َّ من األوصياء،
وليرفع َن بصوتهن َّ شعارا ً أنَّ جسدي
ودمي ليسا قربانا ً لذكورتكم املتخلفة.
ت باحلرية
ولتقلْ جمي ُع النساء املطالبا ِ
من أجل املرأة بأنه ال توجد جرمية شرف،
بل توجد جرمية قتل بالعمد ،ويجب
عليهن َّ تصعيد نضالهن ضد جرائم
قتل النساء.

محررة الصفحة  -ميديا غانم

روناهي
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حسو :ثورة تموز حققت إنجازات تاريخية
صنعتها دماء الشهداء وأخوة الشعوب

حوار /رفيق إبراهيم

أكد الرئيس المشترك للهيئة التنفيذية لحركة
المجتمع الديمقراطي غريب حسو بأن ثورة 19
تموز ثورة مجتمعية قامت للخالص من ذهنية
السلطة الشوفينية لتسلم السلطة للشعب كي
يحكم نفسه بنفسه ،وأشار إلى أن الثورة حققت
مكاسب كبيرة ليس على المستوى الداخلي
فحسب ،بل وأوصلت صوت شعوب المنطقة
للعالم أجمع ،وأوضح بأن اإلدارة الذاتية من
أهم المنجزات التي حققتها الثورة وشارك في
صنعها الشهداء بدمائهم وجميع الشعوب من
عرب وكرد وسريان وأرمن وإيزيديين ،عبر
تطبيق فكر األمة الديمقراطية.

ما سمي بالربيع العربي بات خريفا ً لما تبعه
من أحداث مؤلمة في جميع البلدان التي
اجتاحتها ،وبخاصة سوريا التي باتت مرتعا ً
لتصفية الحسابات اإلقليمية والدولية ،لتكون
ساحة صراع بين تلك القوى التي همها الوحيد
الحصول على أكبر قطعة من الكعكة السورية،
ولتصحيح مسار الثورة قامت ثورة التاسع عشر
من تموز في عام  2012حيث انتهجت الخط
الثالث واعتمدت على تحقيق مصلحة الشعوب
قبل المصالح الشخصية والحزبية ،فكتب لها
النصر والنجاح.
حول هذا الموضوع الهام أجرت صحيفتنا
حوارا ً خاصا ً مع الرئيس المشترك للهيئة
التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي غريب
حسو ،جاء على النحو التالي:
ـ انطلقت شرارة ثورة التاسع عشر من متوز من
كوباني مدينة املقاومة ضد الذهنية الشوفينية
للنظام البعثي ،ملاذا قامت الثورة وما هي األسس
التي اعتمدت عليها؟
ثورة التاسع عشر من تموز كانت ثورة من أجل
الديمقراطية والحرية وتحقيق إرادة الشعوب،
قامت ضد الذهنية الشوفينية البعثية ،حيث
حققت انتصارا ً كبيرا ً لتعيد الحقوق ألصحابهم،
وانطالقتها من مدينة المقاومة كوباني بحد ذاتها
ثورة لتصبح األساس لثورة شاملة على مستوى
روج آفا وتحقق ما كان مستحيالً في سوريا،
وعلى الرغم من الكثير من الصعوبات التي
اعترضت الثورة إال أنها حققت مكاسب كبيرة
ونتائجها على األرض واضحة المعالم ليس
على المستوى الداخلي فحسب بل وأوصلت
صوت شعوب المنطقة إلى جميع أصقاع العالم.
ثورة تموز ثورة مجتمعية قامت للخالص من
ذهنية السلطة وديكتاتوريتها لتكون اإلدارة بيد
الشعب ليحكم نفسه بنفسه ،وما نعيشه على
أرض الواقع يؤكد ذلك ،حيث اعتمدت بشكل
أساسي على الدور الكبير للمرأة والشباب ليكون
لهم دور الريادة منذ اإلعالن عن الثورة وحتى
يومنا هذا ،بإمكاننا تسمية ثورة التاسع عشر من
تموز ثورة انتصار الخط الثالث واإلرادة الحرة
وإرادة المرأة والشباب باالعتماد على فكر
وفلسفة األمة الديمقراطية للقائد عبد هللا أوجالن،
وهي مستمرة بنفس الروح المقاومة حتى تحقيق
األهداف كاملةً.
ـ الثورة وخالل السنوات التسع املاضية من
عمرها حققت الكثير من اإلجنازات في اجملاالت
كافة ،ماذا تقولون في ذلك؟
خالل السنوات الماضية من عمر الثورة تحققت
الكثير من اإلنجازات التي ال تعد وال تحصى
وفي جميع المجاالت العسكرية والسياسية
واالقتصادية ،وكان هناك من يقول إن هذه الثورة
لن تستمر لوجود العقبات الكثيرة في طريقها،
ولكن أصحاب الثورة تخطوا كل الصعاب
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وردوا على هؤالء الذين كانوا يتوقعون فشلها،
وكان اإلعالن عن اإلدارات الذاتية في أكبر
مكسب لهذه الثورة حتى تطورت وأصبحت
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ،فلوال ثورة
 19تموز لما كانت اإلدارة الذاتية أصالً ،وأيضا ً
كانت هناك عمليات البناء والتقدم في المجاالت
األخرى كالسياسية واالجتماعية وغيرها ،فتم
بناء الكثير من المؤسسات الخدمية والتعليمية
والصروح الطبية وغيرها ،وبمشاركة كل
الشعوب المتعايشة على هذه األرض ،كالعرب
والكرد والسريان واألرمن واإليزيديين عبر
فلسفة األمة الديمقراطية وأخوة الشعوب
والتعايش المشترك ،وقوات سوريا الديمقراطية
خير دليل على أخوة الشعوب ،حيث اختلطت
دماء شعوب المنطقة وكان القرار بالتكاتف
مع تلك القوات التي دافعت عن الشعوب دون
تمييز ،وتأسيس حزب سوريا المستقبل كان
خطوة هامة الحتواء كافة الشعوب في المنطقة.
والقضاء على مرتزقة داعش وحده كان ثورة
بحد ذاتها والتضحيات التي قدمت من أجل ذلك
وتخليص شعوب المنطقة من إرهابهم كانت من
الخطوات الهامة جدا ً والتاريخية للحفاظ على
نسيج المنطقة وأمنها ،وكانت هذه من منجزات
ثورة  19تموز ،وفي المجال االقتصادي كانت
هناك خطوات جادة وملموسة ومشاريع حققت
نجاحات هامة ،وهناك الكثير من اإلنجازات
األخرى كافتتاح الممثليات في العديد من البلدان
األوروبية وبعض الدول العربية والواليات
المتحدة األمريكية ،وهناك انفتاح سياسي
من قبل هذه الدول على اإلدارة الذاتية لشمال
وشرق سوريا ،وفي المراحل المقبلة سيكون
لهذه الممثليات دور بارز في االعتراف باإلدارة
الذاتية.
ـ من أهم إجنازات ثورة  19متوز قيام اإلدارات
الذاتية في روج آفا ،هل بإمكانكم التحدث عن
ذلك؟

اإلعالن عن اإلدارة الذاتية في الجزيرة في
 21من كانون الثاني  2014كان حلما ً أصبح
حقيقة على أرض الواقع واحتفل بها الجماهير
الكردستانية في كل مكان ،حيث كان الرد
المناسب على الحكومات الشوفينية التي تحتل
كردستان وعلى رأسها دولة االحتالل التركي،
وكانت بحق تجربة فريدة من نوعها حيث ضمت
جميع شعوب المنطقة وتشارك الجميع في وضع
األساس لها واإلعالن عنها ،وما تم تحقيقه من
مكاسب كان نتيجة التضحيات الكبيرة والدماء
الزكية التي أريقت على تراب هذا الوطن.
ومن ثم ليتم اإلعالن عن اإلدارة الذاتية في
كوباني في  26من الشهر ذاته ،وبعدها بثالثة
أيام وفي  29منه تم اإلعالن عن اإلدارة الذاتية
في عفرين ليكتمل هرم اإلدارات الثالث ،لندخل
بعد ذلك عمليات البناء والتقدم في كل مكان ببناء
العديد من المؤسسات وفي كافة المجاالت لتكون
كخلية النحل وتعمل ليل نهار لتحقيق الحياة
الحرة الكريمة للمواطن ،وبعد عمليات تحرير
المدن في شمال وشرق سوريا من مرتزقة
داعش كان ال بد أن تتوسع هذه اإلدارات لتشمل
المناطق المحررة كمنبج والرقة وشرقي دير
الزور ،فكان اإلعالن عن اإلدارة الذاتية لشمال
وشرق سوريا ،لتقوم بمهام الحماية والدفاع
وتنشر األمن واألمان في تلك المناطق التي
تم تحريرها وتقدم الخدمات لشعوبها ،وبسبب
ذلك توجه السوريون من كل المناطق والمدن
إلى مناطقنا لتعيش فيها دون مضايقة أو تمييز،

وقدمت اإلدارة الذاتية جميع اإلمكانات المتاحة
للنازحين من المناطق األخرى واستطاعت
احتضان هؤالء ألنهم سوريون.
ـ سوريا تعاني منذ عام  2011من صراع وحرب
ودمار وتهجير ،كيف بإمكاننا إيجاد اخملرج
املناسب لألزمة السورية وتطبيق جتربة اإلدارة
الذاتية على عموم سوريا؟
بإمكاننا القول بأن األزمة السورية كانت موجودة
ما قبل األحداث في عام  2011وبخاصة في
المجال االقتصادي واألمني ،وبعد عام 2000
سلمت ملفها لتركيا حيث دخلت الشركات التركية
إلى سوريا وأخلت البضاعة التركية وهذا أثر
بشكل كبير على الصناعة المحلية ،وفي المجال
األمني نشطت االستخبارات التركية في سوريا

عبر اتفاقية بين الجانبين حيث لعبت تركيا دورا ً
تخريبيا ً في سوريا ،ما ساهم في تطور األمور
وخروج الناس بمظاهرات في مختلف المدن
السورية ،وكان الكرد جز ًءا هاما ً من الحراك
آنذاك ،وعند ذلك تخلت تركيا عن النظام القائم
لتدعم ما تسمى المعارضة والغالبية اإلخوانية
وتحرف مسار الثورة لتتحكم بكل ما يجري في
سوريا.
ولعبت دول عديدة دورا ً سلبيا ً في األزمة السورية
كتركيا وروسيا وإيران وحتى أمريكا أيضا ً ألن
الجميع جاؤوا لتحقيق مصالحهم ،وبخاصة
العمل على ضرب مكتسبات الكرد وشعوب
شمال وشرق سوريا ،ويبدو أن الجميع متفقون
على ذلك وهناك دالئل كثيرة على هذا التوافق،
وتركيا هي أكثر من استغل تخاذل المجتمع
الدولي لتحقيق أجنداتها ،وتحاول مستغلة هذا
التخاذل والصمت العالمي تطبيق الميثاق الملي
وإبادة الشعب الكردي ،والمجتمع الدولي لم يكن
جديا ً يوما ً في إيجاد الحلول لألزمة السورية بل
عمل من أجل مصالحه فقط ،وعفرين وسري
كانيه وكري سبي شواهد على التواطؤ الروسي
األمريكي مع المحتل التركي.
اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أصبحت
واقعا ً ال يمكن غض الطرف عنه ،وال بد لقبول
هذا الواقع من أجل إيجاد الحلول ،ومن دون
القبول باإلدارة الذاتية ال يمكن حل المعضلة
السورية ،وهذه الدول اآلن تعيش مرحلة خطيرة
قد تؤدي إلى حرب بين األطراف المتداخلة في
سوريا ،لذلك الحل في شمال وشرق سوريا
عبر اإلدارة الذاتية ومشروعها الديمقراطي
وعند قبولها بإمكاننا التوجه نحو الحل األمثل
لألزمة السورية ،ويمكن تعميم تجربة اإلدارة

الذاتية على عموم سوريا لما فيها من ميزات
تنهي األزمة.
ـ كيف بإمكاننا احلفاظ على املكتسبات التي
حتققت خالل سنوات الثورة املاضية؟

المكاسب التي حققتها الثورة جاءت بفضل
تضحيات اآلالف من الشهداء ،وعلينا تحمل
مسؤولياتنا كاملةً للحفاظ على ميراث الشهداء
والشعب المقاوم ،وأول هذه الخطوات التي
يجب أن نحققها الوحدة الكردية والتكاتف
والتعاضد بين جميع شعوب المنطقة للوقوف
أمام الخطر المحدق بنا وإفشال تلك المخططات
التي تستهدف إنجازات ثورة  19تموز ،ومن
الضروري تحقيق المزيد من التطور في كافة
المجاالت وتقديم كل ما هو أفضل لشعوبنا،

كما أنه علينا تقوية قوات الحماية للحفاظ على
هذه المكتسبات التاريخية والدفاع عنها ضد أي
خطر.
ومن األهمية بمكان العمل بكل عزم وقوة في
سبيل حرية القائد عبد هللا أوجالن ،وإفشال تلك
المخططات التي تستهدف الشعب الكردي من
خالل التجريد والعزلة المفروضة على القائد
آبو ،وكلنا يعلم أن حرية القائد آبو من حرية
الشعب الكردي وشعوب المنطقة ككل ،وعلى
الجميع العمل على كسر العزلة المفروضة
على القائد وإطالق سراحه من دون شروط،
وهذا واجب أخالقي وطبيعي ويجب أن يكون
من األولويات التي تصب في مصلحة حماية
مكتسبات الثورة.
ـ جنحت ثورة  19متوز بتحقيق أخوة الشعوب
والعيش املشترك وطبقتها على أرض الواقع،
كيف بإمكاننا الوقوف في وجه اخملططات التي
تستهدف شعوب املنطقة؟
جوهر ثورة التاسع عشر من تموز روح أخوة
الشعوب والعيش المشترك ،والثورة انطلقت من
هذه المفاهيم ،وبالفعل عندما بدأت الثورة من
كوباني تكاتف فيها العرب والكرد لطرد فلول
النظام البعثي وتنظيف المدينة وما حولها منهم،
وبذلك تحققت أخوة الشعوب على أرض الواقع
وهي مستمرة حتى النهاية ،ولهذا نجحت الثورة
لتنتشر في جميع أنحاء روج آفا وبمشاركة كافة
الشعوب لتكون األساس للخطوات التي تلت
انتصار الثورة ،حتى وصلنا اآلن إلى اإلدارة
الذاتية لشمال وشرق سوريا وكل ما حدث من
نتاج ثورة الشعوب الحرة التي وقفت في وجه
الشوفينية والتسلطية والديكتاتورية.
للوقوف في وجه المخططات واألالعيب
التي تستهدف شعوبنا ال بد من الوقوف صفا ً
واحدا ً وفي خندق المقاومة ضد كل من يحاول
العبث بأمننا واستقرار مناطقنا ،وعلينا أن
نكون يقظين لما يخطط له أعداؤنا ،إن كانت
الدولة التركية المحتلة أو الروس أو النظام
السوري ،ألنهم يحاولون بشتى الوسائل المتاحة
خلق فتنة وحروب داخلية بين شعوب شمال
وشرق سوريا ،لتسنح لهم الفرصة للتدخل
وضرب مشروع اإلدارة الذاتية ،لذلك بالتعاضد
والتكاتف والمقاومة وأخوة الشعوب سيتم إفشال
كل المؤامرات التي تستهدف النيل من إرادة
شعوبنا وإدارتنا الذاتية.

روناهي

«نبع السالم» والحلم الضائع

فواصل

الثورة تعني
النهوض
بالثقافة والفن
آلدار خليل

حينما نتحدث عن الثورة فنحن نتحدث
عن التغيير والتطوير في جميع اجملاالت،
واألمر غير محصور بالتحول السياسي
فقط؛ الثورة إحياء للدميقراطية ،وهذا
اإلحياء خاصة في ظل القمع الذي
متارسه ومارسته األنظمة الدكتاتورية
املتسلطة يحدث تغييرات كبيرة في
عموم اجملاالت .الكرد يشاركون اليوم في
ثورة نوعية في املنطقة متثل هذا اإلحياء
في ظل ما تعرضوا له من إبادة وإنكار
وقمع على مدار آالف السنوات التي
مضت؛ حيث يناضل الكرد من أجل إعادة
تصحيح املسارات التي شوهت تاريخهم
ولغتهم وهويتهم؛ لذا ما يتم اليوم من
نضال وتطور في مجاالت اللغة ،الثقافة،
التاريخ ،الفن ،اجلغرافيا؛ فهو بالرغم
من أهميته لكن في مفهوم الثورة
كاف.
وحقيقتها غير ٍ
حيث في ظل الثورة الدميقراطية
ومحاوالت اإلبادة التي تتم ممارستها
بحق شعبنا بالتزامن مع احلصار اخلانق
ومحاوالت العزل السياسي وفرض
ضغوطات اقتصادية على اجملتمع وكل
ما يتم من نضال؛ ال بد من زيادة وتيرة
العمل والتطوير في مجال الثقافة
والفن ،حيث هذا اجملال الذي بات يشهد
تقدما ً ملحوظا ً بات مييز ثورتنا من كافة
النواحي ،رغم أنه هناك الكثير من
العراقيل والعوامل املعيقة لكن بتنا
نرى تطورا ً في الفن مبختلف مجاالته
من مهرجانات وأعمال سينما وغناء
باإلضافة للمعارض وتطور الفن اليدوي
وبروز الدور الريادي للمرأة في هذا اجملال.
كذلك تنظيم املنتديات األدبية والشعر
والطباعة والترجمة .كل هذا بحد ذاته
يعتبر ثورة ضمن الثورة العامة ،كذلك
ميراث هام للسنوات القادمة الذي
سيستند عليه كل من يعيش على هذه
األرض وسيفتخر بها كونها ،أي هذه
األعمال ،مت إنتاجها في ظروف صعبة
وقاهرة ،حيث أن محاوالت اإلبادة مبختلف
صنوفها كانت موجودة في كل مكان.
ال بد من دعم مجال الثقافة والفن
وتشجيع ذلك بحيث يواكب حقيقة
الثورة ويعززها في اجلوانب التي توضح
حقيقتها مستقبالً؛ مع ضرورة أن تكون
كل األعمال الفنية والثقافية خدمة
للثورة وانعكاس حقيقي لروحها .مبعنى
التجرد من املصالح الفردية واملساهمة
فيما يظهر نوعية الثورة التي نعيشها،
الثورة احلقيقية التي متثلها هوية وإرادة
وتاريخ شعبنا ومستقبله الدميقراطي
بعيدا ً عن أي حتزب سياسي .ال بد للجميع
أن يناضل في هذا اجملال بشكل ثوري.
وهنا األهمية هي للفنانني واملثقفني،
حيث باإلضافة ملهامهم اجملتمعية
والسياسية فهم ميثلون دورا ً هاما ً في
ترجمة الثورة عبر األعمال والنتاجات
التي ميكن استخالص الكثير منها ملا
حتتويه ثورتنا من أهمية وضرورة ومتيز.
في شكل االستهداف األكثر خطرا ً هو
ما يتم من أجل تشويه الثورة التي تطيح
باملفاهيم واألشكال املصادرة حلرية
الشعوب والتي حتيي هويتها ولغتها
وثقافتها؛ كل ما يتم اليوم ضد ثورة
شعبنا نابع من اخلوف الكبير من النتائج
التي ستنجم عنها؛ لذا تقتضي الضرورة
في أن تكون كل الهمم مستنفرة ملنع
تشويه ما مت من مكاسب وأداء املطلوب
لضمان دوامها وتطورها.
محرر الصفحة -رفيق ابراهيم
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آالن محمد

عملية نبع السالم كما أسماها أردوغان ،حين
قرر الزحف إلى مدينة سري كانيه السورية التي
تقع شمال غرب مدينة الحسكة ،لتحقيق أطماعه
االستعمارية في تطبيق الميثاق الملي وإعادة
أمجاد اإلمبراطورية العثمانية البائدة والسيطرة
على الشرق األوسط برمته دفع ثمنها األبرياء.
بعد تهديدا ٍ
ت دامت سنوات ومفاوضات باءت
في كل مرة بالعقم والفشل ،تدخل المحتل التركي
بشكل مباشر مستعينا ً ببعض السوريين من
المرتزقة والمتواجدين على األراضي التركية،
القتحام المدينة عسكريا ً في تشرين األول عام
 ،2019محققةً بذلك تهديداتها واصفةً العملية
بتطهير المنطقة الحدودية من اإلرهاب الذي كان
يهدد أمن تركيا على حد قولها ،رغم أن الهدوء
كان يسود المدينة الصغيرة التي كانت تضم في
أحضانها عددا ً ليس بقليل من خليط سكاني متنوع
ُش ِبّه في كثير من األحيان بلوح ٍة فسيفسائية قل
نظيرها ،حيث العرب والكرد واألرمن واآلشور
والشيشان والتركمان ،طوائف وقوميات تعايشت
عبر الزمن بكل و ٍدّ ومحب ٍة حتى أصبح للمدينة
نكهة مميزة.

الكذب والتدليس يف استخدام
الذرائع
كان أردوغان ينادي في خطاباته الكثيرة حول
العودة اآلمنة للسوريين الذين لجؤوا إلى تركيا
هاربين من ويالت الحرب وظلم النظام في
سوريا ،وعندما شن هجماته االحتاللية على مدينة
عفرين ضمن ما سمي (غصن الزيتون) ،برر تلك
الهجمات بفتح الطريق أمام الالجئين للعودة إلى
بالدهم ،ولكن منذ عام  2018وحتى اليوم لم يعد
سوى المرتزقة وعوائلهم الموالين له ،كما يفضل
الكثيرون البقاء خارج سوريا بعيدا ً عن ساحة

الصراع المستمرة.
السيناريو ذاته تكرر في سري كانيه بعد العملية
المشؤومة التي سميت «نبع السالم» ،حيث ادعى
بإقامة منطقة آمنة لعودة المهجرين ،وعلى الرغم
من فشل األولى تم اإلصرار على الثانية ،لتتضح
هنا أمور كثيرة أهمها مساعي أردوغان لتغيير
ديمغرافية المنطقة بإسكان عوائل المرتزقة في
مناطق شمال وشرق سوريا واستبدالهم بالسكان
األصليين.

فلتان أمني واختطاف وانفجارات

احتاللها حالة من االزدهار االقتصادي على جميع
األصعدة كما كان يقول أردوغان ،الذي صور
األمر بصورة مغايرة تماماً ،فبمجرد ما أدخل إليها
ما يسمى بالجيش الوطني السوري الذي عاث فسادا ً
وخراباً ،لم يعد يُعنى بما يحصل هناك من فلتان
أمني وعدم استقرار ولو بشكل مؤقت.
وما تزال عمليات تهريب البشر إلى الداخل
التركي من المنطقة مستمرة ،بل ونشطت أكثر من
قبل بكثير ،كون العالقات أصبحت بين الجانبين
متينة بعض الشيء أو يطغى عليها التفاهم ،وما
يزال الكثيرون من كافة المناطق في شمال وشرق
سوريا خاصة وسوريا عامة يتهافتون على الدخول
إلى األراضي التركية التي تعتبر الخطوة األولى
للوصول إلى أوروبا ،إذن هل هذا هو األمان الذي
كان يريد أردوغان الوصول إليه؟

تعيش مدينة سري كانيه اليوم على صفيح ساخن،
فتارة ً تنشب اشتباكات عنيفة بين المجموعات
المرتزقة المسيطرة هناك ،وتارة ً تحدث انفجارات
الحرب بني الرشعنة واإلدانة
وعمليات اختطاف مجهولة الهوية في حال ٍة أقرب
إلى الجحيم إذا جاز التعبير ،بينما كان من المفترض
ّ
شن جيش االحتالل التركي وأدواته العميلة من
أن تعيش المدينة اليوم وبعد مضي عامين على

المرتزقة السوريين العديد من الهجمات االحتاللية
التي تندرج تحت جرائم الحرب وجرائم ضد
ب أعزل مسالم ،ومارس بحق ِه
اإلنسانية بح ِق شع ٍ
العديد من الجهات أبشع أنواع اإلرهاب ابتدا ًء بما
يسمى بالجيش الحر وضربات الطيران السوري
التي وقعت على رؤوس المواطنين وهدمت
منازلهم ،مرورا ً بمرتزقة داعش وجبهة النصرة
اإلرهابيين ،وصوالً لعدوان جيش االحتالل
التركي ومرتزقت ِه .فمع كل هذ ِه الفصائل وحجم
إجرامها وإرهابها وتوثيق ممارستها كان يجدر
باألمم المتحدة إرسال قوات حفظ السالم لضمان
سالمة المدنيين األبرياء على أقل تقدير ،ولكن كان
ُ
حيث
االنقسام سيد الموقف في الجمعية المصونة،
ذهبت بعض الدول لإلدانة الخجولة خدمةً ألجنداتها
في معاداة الدولة التركية ،ووحدهُ التاريخ سيسجل
إجرام المحتل التركي والمتواطئين معهُ في قتل
عار على جبين
الشعب السوري ،لتكون وصمةَ ٍ
كل من صمت بحق ما يعاني ِه األطفال والنساء
والمسنين وشوه صورة العالم المتحضر.

غلمان المناسبات والشعب المقاوم
فوزي سليمان
ال بد من إعطاء معنى للعويل والضجيج وللزبد
المتطاير من أفواه البعض ،وخصوصا ً الذين
يظهرون بمناسبات طارئة جانبية ال معنى لها
ويظهرون على األغلب بدون مناسبات ،إنهم
رجال لمناسبات الالمناسبات ،زمامهم بيد الغير،
والغير رهن إشارة الغير ،والقائمة تطول إلى
الهرم المتخفي بعباءة حزب أو قبيلة وحتى دولة،
إنهم ببغاوات شاطرة تفهم وظيفتها من اإلشارة،
تتحرك مقابل بقايا جيفة نتنة ،إنها دودة الخل
وبكو عوان األلفية الثالثة ،يرتزقون من معاداة
بني جلدتهم كمهنة تدر عليهم اللعنة والعار إلى
أبد االبدين.
أجل ،ال بد من معنى للزوبعة المفتعلة بين الفنية
واألخرى ،والتي تهدف إلى زعزعة صفوف
الشعوب المتراصة في خندق اإلخوة ،لفهم ذلك
ال بد من االنتقال إلى باطن عقلهم ،حينها سندرك
حجم اآلالم التي يعانون منها ،وحجم الخيبات التي
منيوا بها.
فرغم جحيم الحرب وترسانات األسلحة ال زال
الشعب يقاوم ،رغم الحصار الخانق وإغالق
المعابر والشعب يقاوم ،رغم قطع المياه وتسميم
األجواء والشعب الزال يقاوم ،رغم االغتياالت
واالعتقاالت والشعب يقاوم ،دفعوا كل إرهابيي
العالم إلى كوباني وشنكال وعفرين الجريحة
والشعب يقاوم ،استخدموا كل األسلحة المحرمة
دوليا ً والشعب يقاوم ،حرقوا غابات الجبال
والسهول ورفعوا الجدران والشعب يقاوم ،باعوا
كل شيء ...كل شيء في سبيل زحزحة تمسك
الشعوب بخالصها من العبودية ...باعوا حلب
والغوطة وحمص ليستقروا على حدود مصالح
الدول كهجانة رخيصة تقذف من أقصى الشمال
إلى أقصى الجنوب ،أسيادهم الفاشيون الترك
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باعوا بحارهم بالمجان مقابل ضرب اإلدارة الذاتية
الفتية ،المعجزة العظيمة ،واحتالل عفرين ،إنهم
مستعدون لتقديم كل التنازالت في كل شيء فقط
مقابل أن يسحب األصدقاء يدهم من اإلدارة الذاتية،
فكان العالم المتحضر بأكمله لها صديق.
هناك في الجهة المقابلة ،حيث رست سفينة نوح

وبين أحضان مهد الحضارات وثنايا زاغروس
وجودي وكاري وآفاشين ومتينا تسطر أروع
المالحم بتضحيات أبناء ميزوبوتاميا الذين كبدو
أبناء صحراء جوبي الهزيمة تلو الهزيمة واالنكسار
تلو االنكسار يسطرون التاريخ من جديد ،فكيف ال
يكون ضجيجهم عظيماً...؟! فكيف ال تكون خيباتهم

مريرة ،لذلك نقول إن ما يعانون منه اآلن لهو
أحسن حاالتهم فيا غلمان المناسبات ويا خفافيش
األقبية المظلمة ،ثقوا فالقادم أعظم ومآلكم إلى
مزبلة التاريخ التي لن ترحمكم هي أيضاً ،وأنى لكم
النيل من إرادة وعزيمة شعب مقاوم عرف معاني
التضحية والفداء.

حكاية وطن
السلم األهلي بين
مطرقة العصبية
القبلية وسندان
المخربين
مثنى عبد الكريم
السلم األهلي أهم ركائز العقد
االجتماعي والتي يجب احلفاظ عليها
مهما حدث ورغم كل محاوالت اخملربني
واحملرضني واخلاليا أن يدمروه ،اليوم سنكتب
عنه عبر زاويتكم أيها القراء الكرام إلى
من يهمه األمر مفادها باختصار السلم
األهلي مكسب من مكاسبنا العظيمة
لنحافظ عليه ولنضرب بيد من حديد
كل من يحاول املساس به سوا ًء بتطرف
ديني أو عصبية قومية حمقاء أو عصبية
قبلية جاهلية ،تعدديتنا وتنوعنا هو سر
جمالنا وسر روعة أرض سوريا كلها بكل
شعوبها.
هذا التنوع الذي يريد البعض من احلمقى
أن يدمروه في محاوالت زعزعة االستقرار،
عبر املشاكل التي انتشرت بني أبناء
العشائر وكل منهم يريد فرض سيطرته
وإظهار القوة على حساب اآلخر ،بل وصل
األمر إلى ادعاء أن هذه العشيرة متلك
هذه األرض من  ٣٠٠سنة أو أقل واألخرى
من كذا وكذا وهكذا ،وهنا أتوجه بسؤال
مهم لكل عاقل في تلك العشائر أوال ً
ولوجهائها ومثقفيها وشيوخها هل أنت
أصدق أم الرب اخلالق؟
اذا قلتم الرب سأقول إذا ً هو الذي قال
«إن األرض هلل» وهكذا يورثها من يشاء
وليست حكرا ً ألحد دون اآلخر ومن ثم
اسمعوا لقول النبي الكرمي «الناس شركاء
في ثالث الكالء والنار واملاء» ماذا تفهمون
من الكأل!
كفاكم استهتارا ً بأرواح الناس فقد
أزهقت أرواح أبرياء ال ناقة لهم وال جمل
مبهزلة العصبية القبلية ونارها ،وأود
أن أشير إلى أن هذه العصبية القبلية
منبوذة حتى من النبي محمد عليه
السالم ولم يقبلها يوما ً ألنه يدرك ألي
مدى ستؤثر على اجملتمع وتطوره وتقدمه،
وأقولها صراحة لكل من يحمل سالح
من أي قبيلة كانت بوجه أبناء القبائل أو
الشعوب األخرى أن كنت رجال ً صدقا ً فها
هي اجلبهات تنتظرك أثبت رجولتك واذهب
ودافع وإال فاخرس واجعل سالحك موجها ً
لصدور األعداء ال لصدور أخوتك وجيرانك
وأصدقائك ،الذين رمبا كنت تأكل معهم
قبل ساعات وتضحكون لتأتي بعدها
وتقتله بحجة القبيلة واالمتثال ألعرافها،
وليس فينا اليوم من ميتثل لعرف الشيخ أو
األمير إال من رحم ربي ،كفى ولنكن عقالء
ولنحافظ على سلمنا وارضنا وشعبنا
لنبث فيهم األمان بدل اخلوف والرعب!
وأقول لكل من يعيش خارج أرض شمال
وشرق سوريا بل وسوريا كلها وينشر احلقد
والعداء بل ويساهم في التحريض ،ماذا
لو جاءك خبر مقتل ابن عمك أو أخيك أو
رمبا اختك أو أمك نتيجة انتشار األسلحة
بيد هؤالء هل ستشعر إنك انتصرت؟ هل
سيرضى ذلك غرورك؟ ام هل سترضى
عنك األشخاص الذين حرضوك!
احلرية التي تظنها بأوروبا وأمريكا ال متنحك
احلق بأن تكون سببا ً رئيسيا ً للتحريض
على القتل ،ولذلك علينا كإدارة بل وكقوى
أمن وقوات عسكرية أن نضرب بيد من
حديد كل من يسعى لبث الفنت سوا ًء
داخل شمال وشرق وسوريا أو خارجها ،عبر
الدعاوى في احملاكم الدولية ومحاسبته
ألنهم دعاة على أبواب جهنم وبالتأكيد
يتبعون جلهات حترضهم وما خفي أعظم.
ختاما ً أقول ألبناء شعبنا بكل ألوانه
وأطيافه وأعراقه وأديانه وعشائره وقبائله
أرضنا رويت بدماء أبنائكم الذين اجتمعوا
على حتريرها ،ودحروا أعداءها فال تضيعوا
تضحياتهم؛ ألن ذلك يذهب من هيبتكم
وأثبتوا أنكم ...حكاية وطن.
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الزبون المخرج ..تراث فراتي عصي على االندثار

جل آغا /غزال العمر ـ ارتبط الزبون المخرج بفئة من السكان وفدت للمنطقة من مدينة الرقة السورية في مطلع
السبعينيات بعد أن ابتلع نهر الفرات الهائج آنذاك بيوتهم وأراضيهم التي لم يفكروا يوم ًا بتركها؛ ففيها ولدوا وبأحضان
النهر تربوا ليخرجوا منكوبين تنقلهم حافالت نقل كبيرة ال يدرون بأي وجهة تسير بهم وتنقلهم ليتم توزيعهم من
قبل الحكومة السورية في مدينة الحسكة وبلداتها ويصبحوا جزءا ً منها.
«المغمورين» لقب رافق تلك الفئة التي تعايشت
وعاشت مع أهل المنطقة؛ لها خصوصيتها
ولها ما يميزها من عادات وتقاليد ال تزال
تمت للفرات بنسب وألرضه بالوفاء «طبخهم،
لباسهم ،تراثهم» أشياء ميزتهم وقراهم عن
غيرهم من الشعوب في المنطقة.

أجزاء وتفاصيل اللباس الفرايت
لكن ما الذي يميز النساء الفراتيات؟ كيف تلبس
تلك النسوة وما هو الزبون الذي ال زالت المرأة
الفراتية متمسكة به رغم التطور وأصناف
الثياب الكثيرة وعالم الموضة الصاخب؟!
فاطمة الخالد ،امرأة ترعرعت ونشأت وعاشت
شبابها في موطنها األصلي المحاذي لنهر
الفرات ،عمرها سبعون عاماً ،تعيش مع عائلتها
بقرية تل أعور التابعة لبلدة كركي لكي ذات
األغلبية الفراتية ،نزحت بعد طوفان النهر؛
ما زالت ترتدي الزي الرقاوي منذ كانت في
الخامسة عشرة من عمرها وتفتخر به؛ حيث
تقول« :فتحت عيني وأمي وجدتي ترتديان هذا
اللباس» ،وبحكم العادات والتقاليد آنذاك زفت
لبيت زوجها به ،وال زلت إلى يومنا هذا ترتديه
وتحافظ عليه.

غالية الثمن ،وأصبحت اآلن نادرة ،وشكلها
مربع بألوان مختلفة ،يتم لفها على الرأس ،حيث
كانت قديما ً تأتي من العراق فتسمى بـ(هباري
عراقية) ولها عدة رسومات ونقشات وألوان
هباري البركان ونثر الحنة وورد الموصل
وحبة العدس والحجازية ،والسمسمية التي
تتميز بلونها األحمر القاني ودوائرها السوداء
الصغيرة المتناثرة على ساحة الهبرية.
واسترسلت بحديثها عن الجزء الثاني من
العصبة أال وهو الوشاح (الملفع) وشكله مستطيل
تستعمله المرأة الرقاوية وتلفه فوق العصبة أو
حول رقبتها لتزيد من جمال عصبتها.

«التنورة  -القصرية»
«التنورة» أو ما يسمى بـ(القصيرة – البطانة
المفصولة) ،عبارة عن ثوب ترتديه المرأة
الرقاوية تحت لباسها؛ وعادة ما يكون قماشها من
النوع البارد «الكودري أو اإلسطنبولي» ويأتي
فوقها «ثوب الشالليح» وهو عبارة عن ثوب له
كمان طويالن ،يتم شدهما إلى الوراء وغالبا ً ما
تكون قماشته من الحرير أو الدانتيل الخفيف،
وكان هذا النوع من األقمشة يأتي قدي ًما من حلب
عن طريق التجار بحسب الخالة فاطمة.

«الصاية غطاء الظهر»

«الهباري غطاء الرأس»
وتفصل لنا الخالة فاطمة عن مكونات الزي
الرقاوي وتفاصيله ،فتقول ّ
بأن اللباس لدى
المرأة الفراتية يبدأ من غطاء الرأس الذي
يعرف بـ»الهباري» مصنوعة من الحرير،

ضا :يتكون الزي من «الصاية»
وتضيف أي ً
وهي بمثابة ستار لجسم المرأة من الخلف على
شكل رداء ترتديه فوق ثيابها وتكون مفتوحة من
األمام بدون أزرار ،ولها جيبان عميقان على
الجانبين ،وتصنع الصاية من قماش الكودري.
وتابعت حديثها الشيق قائلة« :للزبنات قماش
خاص بها «رش السكر ،حبر ناشف ،شيفون،
وهي أسماء قماش تستعمل لصنع زبون المخمل
المطرز» تسمى قصته بالبنايج التي تحتاج
خياطا ً أو خياطة ماهرة إلتقانها لكثرة تفاصيلها
وأسرارها التي نميزها عن غيرها من األلبسة،
وتعتبر نساء الغمر من لبيسات العرب الذي ال
زلن يرتدينه ويتمسكن به (الزي الخاص بهن).
لكن بماذا تختلف الصاية عن الزبون؟
أما الزبون فهو رداء يشبه الصاية يستعمل في
أوقات البرد ويصنع من قماش أكثر جودة من
الصاية ،قماشه من المخمل الثقيل ،وكان يتم طلبه
قديما ً من الخليج ،حيث يكون الزبون مطرز من
الخارج بألوان زاهية وجميلة يستعمل في تزيينه
القيطان والبريم وخيط الخرج الشامي «الذهبي
والفضي» األصلي الذي يعتبر مكلفا ً جداً؛ ألنه

من األعمال اليدوية الصعبة التي تستغرق جهدا ً
ووقتا ً ودقة وذوقا ً بالعمل؛ وذلك كله بعد االنتهاء
من تفصيلها وخياطتها ،وتعد مكلفة جدا ً في هذه
األيام حيث يصل ثمن الزبون مع تخريجه لما
يقارب الثالثمئة وخمسين ألفاً .وقد طال لباس
العرب بعض اإلضافات العصرية ،من حيث
القماش والتطريزات الحديثة ،ويتم ارتداء الزي
بكثرة بين النساء في األعراس والمناسبات
كنوع من التراث.
كما رأينا فإن للباس المرأة الرقاوية  -الفراتية
صنوفا ً عديدة ،لكل منها أشكاله وألوانه ووظائفه
المختلفة ،فهناك لباس للرأس ولباس للجذع
ولباس للقدم ولباس للظهر وغير ذلك من
الصنوف .ويالحظ المتتبع للشعر الشعبي الرقي
أن الشعراء كثيرا ً ما كانوا يتغنون بمالبس
المرأة ،وخاصة تلك التي تضفي عليها جماالً
وأناقة.

فوائد الصاية

تراث وأصالة
عمشة العلي تزين النقوش معصميها ووجهها
وتلك العصابة األنيقة التي تزيد من وقارها
تستذكر لنا تفاصيل اللباس الرقاوي الذي تخبئ
مع ك ّل طية من طيات هباريها ذكريات تعود بها
ألرض الحوائج والزور البرية والفرات «أماكن
كان يسكنها الغمر قبل نزوحهم» تقول عمشة:
«صار عمري ستين عاما ً وال تزال صورة أمي
وجدتي ترسم في مخيلتي كلما زرت البالد».
ولع َّل أكثر ما تغنَين به وتفاخرن باقتنائه هو
«الزبون» و»الصاية» ،وهما من أشهر ما
ارتدته المرأة الفراتية من ألبسة الظهر ،حيث
تقول« :كان ألمي زبون مخرج تتسابق بنات
العائلة على ارتدائه في األفراح والمناسبات
السعيدة ،والمحظوظة من حظيت به».
وأشارت ّ
بأن «الزبون» من أغلى مالبس المرأة
على اإلطالق وأكثرها هيبة ،حيث تتذكر ّ
بأن
أمها فصلت لها زبونا ً بـ /1100/ل.س عام
/1980/م ،وكان هذا المبلغ ال يستهان به أبدا ً
في ذلك الحين.
صلت زبونين من
المرأة الستينية تقول« :ف َّ
المخمل الثمين» كان ذلك من ضمن «الزهاب»
الذي اصطحبته معها لبيت زوجها ،وما زالت
إلى اليوم ترتدي «الزبون» في فصل الشتاء

العدد 997

وخاصة في المناسبات والزيارات؛ فهو في
نظرها ما يزال اللباس األكثر جماالً وحضوراً.
أما «الصاية» فقد لبستها وهي عزباء ،وخاصة
في األعراس التي كانت تقام في ح ِيّهم أو عند
أقاربهم وأصدقاء العائلة كما قالت لنا.
عرفت المرأة منذ استيطانها في منطقة «الرقة»
أشكاالً متعددة من لباس الظهر ،وأول ما ظهر
من هذه األشكال هو «الزبون» ،والجمع منه
بلهجة أهل الرقة «زبنات».
أنواع القماش المستخدم بصنع الزبون في السابق
تعتبر عمشة العلي قماش «أبو رويشة» من
أفضل أنواع القماش ليأتي نوع آخر يصنع منه
«الزبون» ويسمى « َج ْز» وهو من الحرير
الخالص ،وظهر «زبون» آخر باسم «سبع
ملوك» وهو خاص للزبون.
وتابعت :ظهرت «زبنات» متعددة منها ما اسمه
«شيفون» و»الهندي» ،لكن أهمها وأحدثها
وأثمنها «الزبون» المسمى َّ
«الزري» وقد وصل
ثمنه في مطلع الستينات من القرن العشرين
حوالي  /1000/ل.س ،مع تطريزه بالقصب،
وهناك «زبون» الشتاء واسمه «لب الجوخ»،
وقال فيه الشاعر الشعبي متغزالً بالتي تلبسه:
«أبو زبون لب الجوخ يا بو هباري عراقي/
الحكم عايد ليدك دخيل بيض وراقي».

أما «الصاية» تلبسها المرأة في فصل الصيف
والربيع وأول الخريف ،وشكلها من حيث
التفصيل يشبه «الزبون ،والفرق بينهما هو أنه
عندما تلبس المرأة «الصاية» يبقى طرفا جسمها
مكشوفان عن الثوب ،أما «الزبون» فيغطي
زره من األمام ليصبح
طرفي الجسم ،ويمكن ُّ
قطعة واحدة تغطي الجسم كله ،من العنق إلى
القدمين.
«الصاية» تستر الظهر فقط ،وهي لباس للعمل،
وتمتاز بوزنها الخفيف .وتستطيع المرأة أن
تلف طرفها األسفل بك ّل سهولة وتضعه على
ذراعها ،أو تعقد طرفها السفلي على خصرها
كي يساعدها على العمل والحركة ،وقد ذكرت
«الصاية» في كثير من الشعر الشعبي الفراتي،
قال الشاعر:
«اشريلك صـاية
وجوز مراية
خدك نجم السّهايه
طلوع الميزان».
وتخضع «الصاية» لظروف خاصة بالمنطقة
ال نزال نراها إلى يومنا هذا ،كظروف البيئة
والعمل ،فتحمل بها المرأة ما تستطيع حمله من
حشائش وثمار وخضراوات ،وأهم دور كانت
تقوم به «الصاية» عند المرأة «الرقاوية»
آنذاك ،هو حمل األطفال الصغار ،وخاصة
الرضّع ،فتحمل المرأة رضيعها الصغير وتتابع
عملها في الحقل أو في البيت.

روناهي

ِقراءات أدبية

ثورة روج آفا ...المعايير والمنطلقات

عبد الباري أحمه
ينحت الزمن على
جدران المنفى ـ1ـ
آراس بيراني
بداية ،وإزاء حالة الكتابة الشعرية ،وعند
قراءة النص قراءة استهاللية أو نقدية
باملعنى الواسع للنقد ،وبعيدا ً عن مدارس
النقد وأسسه التفكيكية في بنية النص
الشعري أو ممارسة النحت في أسس املفردة
معاني
التي تتموضع في النص لتأخذ
َ
تراتبية عميقة موغلة في الفكر التاريخي
أو تاريخية الفكر؛ جند أنفسنا منارس كتابة
جديدة للنص ،ونصنع له سما ًء ثانية ،بل
وسابعة ،وتنهض أمامنا جداريات الشعر
العالية ،جدران متاهت مع الزمن والتاريخ
ومارس احلبر أسراره في ارتكاب اللغة.
ذاك اجلدار الذي يعلو في زمن احلرب والنزوح
واخليام ،جدران بنيت على عجل في منافي
الصقيع ،ومحارق الوطن ..الشعر لغة
تأويلية سرية شبيهة بلغة الكهنة وبلغة
النصوص الدينية القدمية ،مما يكسبها
قداسة ما وعمقا ً وأكتر من بنية ،حيث
يكاد يكون حمال أوجه حسب تعبير علي
بن أبي طالب بصدد تعريفه للقرآن الكرمي.
لذلك ال ميكن أن نفهم حالة ممارسة الشعر،
والشعر احلداثوي حتديداً ،حسب املنظور
النقدي األوربي دون معرفة شاملة بالتاريخ
وأحداثه وشخصياته وأساطيره وأديانه
وجغرافياه ،وحروبه وهزائمه وخيباته،
كما ال بد من اإلملام بحكاياته وأحجياته
ورموزه لدى أي شعب ،فلكل طائر تأويله
ورمزه ،ولكل مكان معناه ،وكتاب «جدارية
املنفى في زمن التأويل» لكاتبه عبد
الباري أحمه ال ميكن فهمه دون الغوص
في واقعيته والتحليق بخياله ،فقد جلأ
الشاعر إلى حتطيم طوق النمطية البالية،
واستطاع بناء جسر تواصلي بني أنساق
النصوص لتكون نصا ً ملحميا ً طويالً،
وإن قام الشاعر بوضع عناوين لكل فقرة،
فالنصوص لها ذات البنية اإلبداعية من
صور شعرية ولغة بنائية ومفردات تتواكب
وترتص لبناء اجلدار الشعري ،أو ملد اجلسر
عميقا ً نحو املدى ،وقد جاءت النصوص
مبقدمات سردية روائية مضادة ،حتمل في
جوهرها بنية النص الالحق ،حيث التمازج
ما بني السرد الروائي والغنائية الشعرية
برومانسية واقعية ثورية ،ممارسا ً التناص
األسطوري في أكثر مواضع النصوص،
ففي سفر البدء وفي أولى نصوص الكتاب
نقرأ:
«من زوايا ضفافه الوجع
ها أنذا آلهة اخلصب
خارطة أمزق القحط
اغزل جلسدك الغيم بالقبل»
حيث مينح للنص بعدا ً ملحميا ً أسطوريا ً
ينطلق من أساطير ميزوبوتاميا.
ولغة الوجع واأللم واليأس ال تغيب عن
فضاءات النصوص وعناوينها ،حيث
األكفان الرمادية التي غطت عذرية أمكنة
هشة ،ومحاريث صدئة رمتها الشيخوخة
في قحل األرض واحلياة ،والبيادر حتترق ،وفي
مكان آخر تعلو أصوات خطابات مبتورة
ما بني «جارمو» و»شرموال» ،تصطف
أحجار الرحى وترتفع ابتهاالت الصوفيني
في حلقات الذكر إزاء صلوات اللش حيث
يسقط اإلنسان املعاصر من الفردوس...
خالل ما يقدمه الكتاب من نتاج شعري
تظهر أمامنا جتربة كتابية جديدة عبر
خطوطه على جدار الزمن في تفاعل
تأويلي منطلقا ً من عنوان نصه الطويل
محملة بشيء من املغامرة،
البارز وهي
ّ
والكشف اجلديد يُبرهن على أنه ما
يزال يبحث عن التجديد ،رمبا هي جينات
متوارثة عبر مراحل تاريخه الطويل ،له
بصمة مؤثرة بشكل ما ،وقبل الدخول إلى
جتربة الشاعر ومجموعته ال بد من اإلشارة
إلى أن الشعر بوصفه خطابا ً يتعامل مع
اليومي أو احلياتي بلغ ٍة مكثف ٍة ،تختلف
عن لغة السياسي في خطابه أو عن املؤرخ
في كتابته عن التاريخ .فالشاعر أدرك
اللّعبة حني اطلعت على تفاصيل تقنياته
الكتابية...

محرر الصفحة  -عبدالرحمن محمد
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نتيجة حالة الفوضى التي سادت البالد كانت حالة
الفراغ أكثر المشكالت التي طفت على السطح
بداية األزمة السوريّة وشملت ك ّل جوانب الحياة،
اإلداريّة ،االقتصاديّة ،األمنيّة ،القضائيّة ،وال يمكن
متابعة مسير الحياة الطبيعيّة بدون جهة تفص ُل في
القضايا والتنازع بين األفراد ،إذ ّ
إن ذلك يفضي
ّ
ي ،ف ُشكلت
إلى تجاوزات وتضييع الجهد الثور ّ
لجان العدل لح ِّل القضايا االجتماعية بعيدا ً عن
ت
مؤسسة الدولة االحتكاريّة البيروقراطيّة ،واتّحد ِ
النسا ُء من كافة الشعوب في ك ّل حي وقرية وبلدة
لتش ّكلن مجالسهن الخاصة ومشاريعهن االجتماعيّة
واالقتصاديّة بعيدا ً عن استغالل مؤسسات
السلطة ،كما اجتمع المثقفون والمعلمون والفنانون
والحقوقيون واألطباء والرياضيون والشبيبة
وغيرهم من فئات وشرائح المجتمع المه ّمشة في
المنطقة ليش ّكلوا البُنى األوليّة واألساسيّة التحاداتهم
ونقاباتهم بعيدا ً عن سلطة الدولة وبما يتناغم مع
التواق إلى حقوقه وحريته في
متطلبات الشعب ّ
البناء والتعبير والتغيير.

رامان آزاد

يمكنُ
تعريف ثورة روج آفا بأنّها ثورة كرد سوريا
ُ
بمعايير عصريّة ،ثورة مجتمعيّة أصيلة بأبعا ٍد
َ
بامتياز ،وآفاق إنسانيّة ،فلم تنغلق على ذاتها
وطنيّ ٍة
ٍ
ولم تأسرها النزعة القومويّة ،واستمدت قوتها من
مناه ِل الفكر الديمقراط ّي ،لتكونَ رائدة َ
التغيير،
ِ
ولترسم معالم مستقبل أفضل لسوريا ديمقراطيّة
تعدديّة ،وتكون دعوة ً مفتوحةً
للحوار الوطن ّي،
ِ
والبندقيةَ
المصوبة إلى اإلرهاب.
ّ
مخاض التغيير ،وحالة
التعريف العام للثورة أنها
ُ
رفض عمل ّي لواقعٍ غير مقبو ٍل ،أيّا ً كان
ب أو
ٌ
انقال ٍ
شكلُه ،فقد يكون احتالالً أجنبيّا ً أو نظاما ً استبداديّا ً
أو واقعا ً متخلفا ً وجهالً ،وبذلك ال تنحصر الثورة ُ
نظام سياس ّي أو تبديل
تغيير
إلسقاط أو
بالسعي
ِ
ٍ
ِ
تحو ٍل مفصليّة ،تض ُع حدا ً
مرحلة
بل
الشخصيات،
ّ
باشر مرحلةً ك ُّل
الستمرار الماضي بك ِّل تبعاته ،وت ُ ُ
تعيش الثورة وتحم َل
ما فيها جديد ،إذ ال يمكن أن
َ
في أعماقكَ الوال َء للماضي ،بل تتطل ُع بثق ٍة إلى
الحاضر وتستشرف آفاق مستقب ٍل أفضل ،ليتحقق
ب الحياة.
التغيير
ُ
ُ
المطلوب في جوان ِ

اإلنسانُ أدا ُة الثورة وهد ُفها
الثورة ُ ال تقب ُل االجتزا َء أو أنصاف الحلول،
تستجيب
فتطا ُل جانبا ً من الحياة وتتجاهل آخر،
ُ
ب فئ ٍة وتتعامى عن أخرى ،وعندما تكونُ
لمطال ِ

ص
الثورة ُ على االستبدا ِد والشموليّ ِة
ُ
فيجب التخلّ ُ
من العوام ِل المعيقة كالخوف والتردد وك ّل ما
وإظهار ِسماتها
يمن ُع تحقّقَ الشخصيّة الثوريّة
َ
سن
النضاليّ ِة ،التي تتحلّى بالشجاع ِة
ِ
واإلقدام و ُح ِ
ت والصد ِق ومطابق ِة العم ِل
المبادرة والثق ِة بالذا ِ
بالشعار المطروحِ ،لتكونَ القدوة َ القادرة َ على قيادةِ
ِ
ت الثورةِ النبيل ِة،
الجماهير والمستعدّة الفتداء غايا ِ
ت
وبذلك فالثورة بالمحصلة يجب أن تف ّج َر الطاقا ِ
الكامن ِة والقدرات التي طالها القمع فت َّم كبتُها،
الخير ويتف ّج ُر
وتخلقَ بيئةً جديدة ً ينمو في ربوعها
ِ
اإلبداعّ ،
ألن منطلقَ الثورة سيكون من أعم ِق ما
ّ
وأعز مشاعره وأنبل األحاسيس،
لدى اإلنسان
ِ
وليكون اإلنسانُ نف َسه ،بعد اإلقصاء واالنكفاء.
ت الثورة َ السوريّةَ رغم حيازتها عوامل
سقط ِ
الشرعيّة واألسباب الموضوعيّة والذاتيّة ،بسبب
بناء الشخصيّة الثوريّة المؤمنة بالتغيير،
عدم ِ
الحراكُ
فاإلنسانُ هو أداة ُ الثورة وهدفُها .وبقي ِ
ت البوصلةُ لتكونَ
أسير التناقضاتِ ،وضاع ِ
َ
الوطن والمواطن ،ولم تستند
السلطةُ هدفها بد َل
ِ
ت التغيير،
لنظريّ ٍة ثوريّ ٍة واضحة األهداف وآليا ِ
فهم
وغاب ِ
ت الرؤيةُ االستراتيجيّة ،وقصرت عن ِ
تكن المعارضةُ
ولم
وتحالفاته،
النظام
ت
عالقا ِ
ِ
ِ
منسجمة مع نفسها ،وكانوا أفرادا ً من خلفيات
مختلف ٍة لدرج ِة التناقض ،تجمعهم عوامل الحقد
والكراهيّة والرغبة باالنتقام والتنافس على
السلطة ،فالبعض مثّل نموذ َج المعارض ِة التقليديّ ِة
بخلفيّة دينيّة كاإلخوان المسلمين فقدّموا مصالحهم
على والئهم للوطن ،ومنحهم وجودهم خارج البالد
ت حكوم ِة العدالة
مرونة الحرك ِة وتماهوا مع تو ّجها ِ
والتنمية ،واحتكروا مفاصل المعارضة وقرارتها،
ما أدّى إلقصاء القوى الديمقراطيّة .وبقي الحراك
أسير الشارع ولم يرت ِق للمأسسة ،وتدحرج مبكرا ً
واألرياف عنوة ً
إلى العسكرة ،واقتُحمت المدنُ
ُ
وتحولت لميادين صراعٍ مسلحٍ ،وتسببت تلك
ّ
الخطيئة بكارث ٍة إنسانيّ ٍة وأورثت تبعا ٍ
ت خطيرة
ت الثورة حاضنتها الشعبيّة.
أفقد ِ

العدد 997

صنعوا إعالميّا ً
كثير من شخصيا ِ
ٌ
ت المعارضة ُ
ليظهروا على الشاشات ويتحدثوا عن الفساد
وتجارب شخصيّة
ي مستندين لروايات
َ
اإلدار ّ
للحس الوطن ّي ،واستُخدمت لغةٌ طائفيّةٌ
افتقدت
ِّ
فئويّة ،اختزلت الجماهير واألفكار ،وفي مسعى
ب الناس وتحفيزهم للخروج
لتجييش
ِ
المشاعر وتألي ِ
ِ
للتظاهر والصراخ في الشوارع.
عجزت المعارضة عن صياغ ِة نظريّتها الثوريّة

النظام العالم ّي وعالقاته وطبيعة
وقراءةِ بني ِة
ِ
تحالفاته والعمل بواقعيّة .وضمت إلى صفوفها
شخصيات علمانيّة تائهة في أوروبا ،وآخرين ت ّم
إغراؤهم ،وظهرت شخصياتٌ مشكوكٌ بوطنيّتها
ممن انقلبت على النظام فجأة كانوا متورطين
بالفساد ،إذ أرادوا حجز
ب النجاةِ
مكان في مرك ٍ
ٍ
النظام ،وأخيرا ً نمطا ً أرادته الدول
بعد غر ِق سفين ِة
ِ
اإلقليميّة والعربيّة أن يكون ممثلها داخل جسد
صةٌ ،وت َّم
المعارضة ،إذ تربطه بهم عالقاتٌ خا ّ
إقصاء الكوادر والشخصيات الوطنيّة المعروفة.
األغرب من ك ّل ذلك أنّهم طالبوا بإسقاط النظام
تصو ٍر للبديل ،وال حتى تبني آليات التغيير،
دون
ّ
فك ّل القضايا بما فيها المسائل المعيشيّة اليوميّة
مؤجلة بانتظار إسقاط النظام ،ولم تهتم الثورة لقطع
جراء تعطيل الحياة،
الطرقات واألزمات الخانقة ّ
وكانت مستعدة منذ البداية للتعاون مع جهات الدنيا
األربع واستقدام المرتزقة في سبيل تحقيق هدف
إسقاط النظام ،وبذلك ناصبت العداء ألطياف
السوريين الذين لم يُستدرجوا إلى العسكرة ،ال
بل ّ
إن االستهداف المسلّح لمناطق سوريّة وبعض
ً
ً
الشعوب كان هدفا أساسيّا ،فالثورة التي وقعت
تفهم
أسيرة سلطان العثمانيّة الجديد لم يسعها أن َ
ّ
يمر عبر الكرد والهجوم على
أن إسقاط النظام ال ُّ
مناطقهم.

أساس نجاحها
وعي الثورة ُ
المعول
وعي الثورة أهم عوامل نجاحها ،باعتباره
ّ
الشطط إذا انحرفت عن
مسار الثورة من
ِ
ِ
لتصحيحِ
أهدافها ،وهو ما يحفظها من التخبّط ،ويضمن عدم
ّ
وألن المرحلة المعاشة خالل
انقالبها على نفسها،
التغيير ،وهي على درج ٍة كبيرة
مخاض
الثورة هي
ُ
ِ
ث
من الحساسيّة ،فقد تق ُع أخطا ٌء في سياق إحدا ِ
التغيير ،وال يمكنُ بدون الوعي ضبط إيقاع الثورة
وعدم ارتهانها لقوى خارجيّة .فالعال ُم ال يغفل عن

الثورة ،وهو إن كان يقيم عالقات جيدة مع النظام
السابق ،يبادر عندما يرى أنّه يلفظ أنفاسه األخيرة
تحت وطأة الثورة ،للترحيب بالثورة واإلقرار بها
رغبة في استمالتها واستيعابها ،إذ يخشى على
مصالحه عندما يصبح النظام العام في البلد في
عهدة أي ٍد وطنيّة.
من أولى أخطاء الثورة السوريّة أنّها لم تستند إلى
وعي كافٍ يراعي الخصوصيّة السوريّة حيث
تعددُ الشعوب واختالف التاريخ وطبيعة التحالفات
والعالقات السياسيّة ،فت ّم استنسا ُخ التجرب ِة التونسيّ ِة
أو المصريّ ِة ،وكان واضحا ً للعيان منذ البداية
ي كان باهتا ً
صعوبةُ المطابقة ،فالبوعزيزي السور ّ
ولم يكن هناك ميدانُ
تحرير في سوريا ،وربما ال
ٍ
ّ
يدرك «ثوار سوريا» أن من أسقط زين العابدين
الغطاء
ومبارك لم يكن الحراك الشعب ّي ،بل رف ُع
ِ
متوفر في الحال ِة
األمريك ّي عنهما ،وهذا عام ٌل غير
ٍ
السوريّة ،وتجاهلت الثورة ُ السوريّة طبيعةَ النظام
السياس ّي في سوريا الذي يعتمد بدائل أخرى في
تحالفاته ،ولم تدرك ّ
أن أصدقاء النظام لن يتخلوا
ً
ّ
عنه .ومن الطبيع ّي أن ثورة ال تدرك على من
انقلبت أن تصبح ألعوبة بيد قوى إقليميّة ،فتالعبت
بشخصياتها ،فاستهلكت الثورة شعاراتِها سريعاً،
ب مفتوحة على ذم ِة
وتحولت البالد إلى ساحا ِ
ت حر ٍ
ّ
ُ
ً
وتحولت
ي،
ّ
أجندات أقحمت قسرا بالميدان السور ّ
إلى معاول تهدِم بنيان المجتمع وتحيله خراباً،
ّ
ولكن البعض ظ َّل يعاند متمسكا ً باسم الثورة.
الوعي المجتمع ّي الذي تنجم عنه ظاهرة خرو ُج
الشعب إلى الساحات لتحقيق غاية مباشرة هي
«التغيير» يُعتبر فعالً ثوريّا ً بك ِّل ما للكلمة من
معنى ،وذلك ّ
الشعب كان الغائب األكبر
ألن
َ
ي العام،
واألساس ّي في الفعل السياس ّي السور ّ
ي بالمجتمع المدن ّي
ولطالما اتّصف المجتمع السور ّ
ي
الغائب والمغيّب .وبالعودة إلى التاريخ السور ّ
الحديث ما بعد الحقبة العثمانيّة حيث ظهرت
ي قبل االنتفاضة
بوادر ودالالت الفعل الثور ّ
الجمعيّة السوريّة على شك ِل انقالبا ٍ
ت عسكريّ ٍة
فئويّة تنافست على السلطة بعد جالء االستعمار
ي حاضرا ً
الفرنس ّي ،ووقتها لم يكن الشعب السور ّ
ي ،بل كان حضوره
للمشاركة في الفعل الثور ّ
رمزيّا ً وإجماليّا ً أكثر منه حضورا ً حقيقيّا ً وفاعالً،
التحرر الذي
وهذا يعيدنا إلى التساؤل عن طبيعة
ّ
ي وشعوب الشرق األوسط
ناله الشعب السور ّ
خالل تلك المرحلة.

وطن ّية الثورة يف منطلقها وغايتها
الثورة َ في أحد أهم معانيها تجسيدٌ
للخيار بين
ٍ
ذهنيّتين ،ومعيار ص ّحة الخيار هو الوطنيّة ،فإ ّما
إرادة ُ تجسي ِد الهوية والذات أو االنقالب عليها،
ّ
تصنيف ك ّل حاالت التموضع
فإن
وبالتالي
َ
واختالف المسميات ت ُ ُ
شتق اعتبارا ً من الخيار،
المنطلق الوطن ّي ال يحتاج تجميالً وتبريرا ً
ُ
ووحده
إذ يستمدُ شرعيّته من أصحاب المصلحة فيه ،وهم
ت
الجماهير العريضة .وهنا محل اختبار ك ّل حاال ِ
المعارضة ،وتسقط المعارضة أخالقيّا ً وسياسيّا ً
عندما ال تجسّد الخيار الوطن ّي.
ّ
ً
المنهج الثور ّ
ي ليس حالةَ تقلي ٍد أو تمثال لصراعٍ
قديم يت ُّم تجديدُه لتحقي ِق أهدافٍ سياسيّ ٍة أو فئويّ ٍة
ٍ
فرص طارئةٍ ،بل إرادة
أو حزبيّ ٍة باستغال ِل
ٍ
تغيير جادّة لواقعٍ حياةٍ فاق ِد الصالحيّة ،فال تستمدّ
زخمها من تراكمات نفسيّة وتاريخيّة معقّدة أو

رغبة في االنتقام أو إقصاء آخرين ،بل النظر
إلى الماضي كحال ِة اعتبار ودرس بليغٍ ،وهو ليس
مجرد استنساخٍ لتجرب ٍة ثوريّة أخرى في أدواتها
ّ
وشعاراتها ،وإنما تُحدد أبعادُ الثورة في أهدافها
ومجاالتها وصياغة شعاراتها وتوقيتها ،ولن تنجح
ثورة إال إن كانت وطنيّة في منطلقها ومستقرها،
أي وطنيّة في قادتها وروادها وأدواتها وتصبّ في
مصلحة ك ّل الجماهير.
كانت مسألة الهوية الوطنيّة واالنتماء الوطن ّي
مح َّل االهتمام باعتبارها قضية أساسيّة في بناء
المجتمعِ الديمقراط ّي ،وتعني تأكيدَ توسيع اإلطار
التنوع ويُنهي أشكال
االجتماع ّي
َ
ليستوعب حاالت ّ
ي أو الطائف ّي أو
الوصاية ،فال يكونُ االنتما ُء الفئو ّ
معيار الوطنيّة ،وهذا شرط توحيد الجهود
العرق ّي
َ
التوزيع
وأساس
المناعة،
وتعزيز
اإلنتاج
لزيادة
ِ
العاد ِل للثروات والتشاركيّة االقتصاديّة ،وليحقق
االكتفاء الذات ّي ،ومعادلة األمن في مستوياتها
المتعددة ،اعتبارا ً من حماية حياض الوطن
ي ووصوالً
ومرورا ً باألمن الغذائ ّي واالقتصاد ّ
لألمن الثقاف ّي ،وعلى هذا األساس يت ّم الحوار
ِ
ي بعد تأكي ِد حالة الهوية
مع باقي المجتمعات ،أ ّ
الحوار عنصر النديّةّ ،
إن أبرز
واالنتماء ،وإال فقد
ِ
ُ
المهمات الوطنيّة التي ال مناص من إنجازها هو
العمل لصياغة الهوية الوطنية وتأكيد استحقاقات
المواطنة.

تحرير املؤسسات يعني خدمة
املجتمع
كانت الحياة المجتمعيّة وضرورات الحياة اليوميّة
أولى الضحايا في متغيرات األحداث ،وت ّم
استهدافها مباشرة وتعطيلها ،بسبب المغالطة في
التقييم ومطابقة مفهوم الوطن والدولة والنظام،
وأُريد عبر استهداف المؤسسات الخدميّة والمرافق
العامة وقطع الطرقات تجفيف منابع قوة النظام
ليُصار إلى إسقاطه ،أي اإلسقاط بالقوة ،فيما كانت
الرؤية مختلفة في روج آفا ،إذ ُوضع نصب العين
ّ
أن تحرير المؤسسات إنّما يعني إحياءها لتؤدّي
عملها بشكل صحيح في الخدمة المجتمعيّة ،بل كان
المطلوب رفع كفاءة المؤسسات الخدميّةّ ،
ألن غاية
الثورة رفع المعاناة والظلم عن كاهل المواطن ال
إضافة آالم جديدة وتعميق األزمات ،فكانت أولى
الخطوات تشكيل مجالس شعبيّة تعكس حقيقة
الواقع بمشاركة ك ّل الشعوب لتأكيد وجودها ضمن
البناء المؤسسات ّي الذي سيتطور ليكون أساس
اإلدارة الذاتيّة الديمقراطيّة.

ثورة روج آفا ...ثورة املجتمع
من أهم مالمح التميّز وأسباب نجاح ثورة روج
آفا أنّها قرأت الواقع السياس ّي واالجتماع ّي جيدا ً
في سوريا ،ولم تنطلق من فراغٍ ،ولم َّ
تتبن إسقاط
النظام هدفا ً أساسيّاً ،بل إنجاز جملة تغييرات في بنية
ي ،إذ هي أدركت أن ال ثورة يمكن
المجتمع السور ّ
أن يكتب لها النجاح ما لم يتلمس أبناء المجتمع حجم
التغيير فيها ،وأنّهم هدف الثورة ،ولذلك كان الالفت
لتحررها من ِعقال تخلف
تو ّجه الثورةِ إلى المرأةِ
ّ
العادات والتقاليد المجتمعيّة والضغوط السياسيّة
وقصور النص القانون ّي وشموليّة الوصاية،
وليتحرر بذلك نحو نصف طاقات المجتمع،
ّ
محرك الثورة وجوهرها ،ولذلك
وجعلت الشباب
ّ
لم تكن ثورة روج آفا نموذجا ً مستنسخا ً لثورة
أخرى ،بل كانت ثورة وطنيّة ،استجابت لضرورة
المرحلة واستطاعت تعبئة الجماهير وتمكينها من
تنظيم نفسها ذاتيّا ً
دورها
لتؤدي ك ُّل فئة مجتمعيّة َ
َ
المطلوب من غير وصاية من أحدّ ،
ألن من أخطر
ما ابتُليت به ثورتا تونس ومصر هو الوصاية
الحزبيّة وهو ما أدّى إلى سرقة الثورة بالكامل
وتظهير اإلخوان المسلمين ووصولهم إلى السلطة،
فيما انزلقت الثورة السوريّة إلى الصراع المسلّح
متجاوزة ليبيا واليمن.
لم تنطلق ثورة روج آفا خالية الوفاض ،ولم تحصر
نفسها بالمظاهرات في الشوارع ،بل حضّرت
ي وصياغة الشخصيّة
خطوات الحراك الثور ّ
الثوريّة التي تعي تماما ً أسباب الثورة والمؤمنة
بأهدافها والجادة بالعمل لتحقيقها ،وجعلت المجتمع
وخدمته هدفها األساس ّي ،ولذلك بقيت بمنأى عن
االستدراج إلى الصراع من أجل السلطة ،وجددت
نفسها بالعمل التنظيم ّي والشعب ّي ،بالتوازي مع
التنوير الثقاف ّي ،ولذلك كانت مواضيع النشاط
الثقاف ّي وافتتاح مراكز الثقافة وتعليم اللغة الكرديّة
من أولى النتائج التي عاينها المواطنون ،والمسألة
فهم عمي ٍق لمعنى الديمقراطيّة،
كانت ترتكز إلى ٍ
وأنّها يجب أن تُؤسس على أرضيّ ٍة متين ٍة من
إنجاز التغيير
الوعي والثقافة ليتم ّكن المجتم ُع من
ِ
المطلوب ،فيما كان الحراك العبث ّي في الشوارع
مستمرا ً في أنحاء البالد تغذيه أموا ٌل مشبوهةٌ تُض ُّخ
له من الخارج ،وترافق بالتطاول على الممتلكات
س بيئة الفوضى
العامة والخاصة باسم الثورة لت ُ َّ
كر َ
ب ونهب وخطف
والتي تحولت إلى أعما ِل سل ٍ
وصوالً للقتل على الهوية وبغاي ِة الهواية والتشفّي
واالرتزاق والقت ِل المأجور.

محرر الصفحة  -صالح إيبو
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أهالي كركي لكي :ثورة التاسع عشر من تموز

انبعاث ألنموذج األمة الديمقراطية والفكر الحر

كركي لكي /غاني إسكندر ـ قال أهالي كركي لكي في الذكر ى التاسعة لثورة روج آفا إن الثورة كانت بمثابة حجر
األساس لالنتقال إلى مجتمع حر ديمقراطي ،ونقطة االنطالق نحو تشييد أنموذج من التعايش المشترك المستند على
فكر األمة الديمقراطية.
في التاسع عشر من تموز  2012ومن قلعة
المقاومة ومدينة الصمود «كوباني» أُسدل
الستار عن مرحلة سوداء في تاريخ الشعب
الكردي خاصة ،وشعوب شمال وشرق سوريا
عامة ،فقد ولى زمن الدولة القومية الخانقة
للحريات ،وبدأت مرحلة ثورة الشعوب ضد
الطغيان ،فانتصرت إرادة الشعوب وفتحت
أبواب الديمقراطية الحقيقية ،وحلت مصطلحات
التآخي والمساواة وتعدد األلوان مكان اللون
الواحد والفكر المقيد والقومية الواحدة المتحكمة
بمصير الشعوب ،وتزامنا ً مع حلول الذكرى
التاسعة لثورة التاسع عشر من تموز ومن خالل
منبر «روناهي» عبّر أهالي كركي لكي عن
رؤيتهم ونظرتهم لما حملته الثورة من منجزات
على األرض.

ثورة روج آفا هي ثورة املرأة
وبهذا الصدد باركت المدرسة «أفين محمود»
جميع شعوب شمال وشرق سوريا بحلول
الذكرى التاسعة لثورة المرأة ،قائلة« :ثورة
تموز أذنت بميالد الهوية الحقيقية للمرأة ،حيث
أظهرت الثورة جوهر المرأة الحرة التي بإمكانها
أن تتغلب على العادات والتقاليد البالية المقيدة
لها ،وعندما نقول أن ثورة روج آفا هي ثورة
المرأة؛ فهذا ألن المرأة قد استطاعت أن تعبر
عن إرادتها الحقيقية في جميع الميادين العسكرية
والدبلوماسية»،
واالجتماعية
والسياسية
وتابعت أفين« :لقد استطاعت الثورة أن ترفع
من المستوى الفكري للمرأة ،وأصبحت كل
امرأة بعد الثورة ذات شأن وذات إرادة حرة
مستقلة ،والنقطة األهم التي كانت من مفرزات
الثورة هي انهيار مفهوم الذهنية الذكورية

ونمو مفهوم الحياة الندية المشتركة بين الرجل
والمرأة» ،واختتمت أفين حديثها بقولها« :ثورة
التاسع عشر من تموز هي ثورة اللغة وثورة
الديمقراطية ،والثورة على العادات البالية وثورة
األخالق الحقيقية المصاغة بيد المرأة».

منحت الشعوب صك التعبري عن
إرادته دون خوف
وفي السياق ذاته بيَّن السياسي عبد الحليم الوي:
«إن ما حدث في التاسع عشر من تموز ليس
مصادفة أو وليد للحظة ،بل نتيجة لتراكم عقود
من التسلط واالستبداد والقهر الممنهج والقبضة
األمنية المحكمة» ،وأشار الوي إلى أن الثورة
أثبتت أنه بإمكان الشعب أن يقول كلمته دون
خوف ،وأعطت الشعوب صك التعبير بحرية
عن جميع متطلباته ،وهي من وضعت األساس
لنظام إدارة الشعوب لجميع شؤونها ،منوهاً:

افين محمود

محمد أمين يوسف

«الثورة كانت ردا ً قويا ً وصارما ً على كل من
حاول طمس الهوية الكردية والوجود الكردي
وطموحاته في التعبير عن هويته وخصوصيته،
التي كان يناضل من أجلها منذ سنين ،وقد أثبتت
ثورة التاسع عشر من تموز أنه بإمكان الكردي
والعربي والسرياني والشركسي والتركماني
والمسيحي والمسلم واإليزيدي أن يخلقوا حالة
من التعايش المشترك ،ويبنوا معا ً إدارة راسخة
ومتينة تتحدى اإلرهاب الفكري والعسكري

عبد الحليم أحمد الوي

وتؤسس مجتمعا ً ديمقراطيا ً حراً».

ع ّرفت العامل بحقيقة الشعب
املقاوم
ومن جانبه قال محمد أمين يوسف« :االنتصارات
العسكرية التي تكللت بالقضاء على المرتزقة
والظالميين ،وكذلك النجاحات الدبلوماسية على
جميع الصعد ،والثورة االقتصادية والتعليمية
كانت من نتائج تسلح الشعب بمبادئ ثورة روج
عرفت العالم بأجمعه
آفا ،كما أن الثورة قد ّ
بحقيقة الشعب المقاوم ،المصر على بناء
وتأسيس مؤسسات الشعب ومدى قدرته على
التعبير عن متطلبات جميع الشعوب» ،وذكر
يوسف« :لقد خلقت الثورة جوا ً من التعبير
الحر ومناخا ً ديمقراطيا ً قل مثيله ،وهذا ظهر
من خالل المجالس الشعبية وبلديات الشعب
والمجتمع الكومينالي» ،ولفت بقوله« :الثورة
بنت األرضية الخصبة لنمو براعم األمل
والسالم والتآخي بين األمم والشعوب ،تلك
األرضية المنبثقة من فلسفة وفكر القائد األممي
عبد هللا أوجالن».

جزعة تحت مطرقة العطش وقلة الكهرباء
مثنى المحمود /تل كوجر ـ تعاني بلدة جزعة
وخمسون قرية أخرى مجاورة لها من خطر
الجفاف وقلة الموارد المائية ،ولسان حال
المواطن يقول أين الحلول؟ وإلى متى سيبقى
حالهم هكذا؟
منذ نهاية عام  2013وإلى يومنا هذا ال تزال
أزمة المياه تهيمن على منطقة جنوب الرد بشكل
عام ،وعلى بلدة جزعة وما يجاورها من قرى
بشكل خاص ،حيث يعاني أهالي قرى الجنوب
صعوبة في الحصول على ما يسد رمقهم
وحاجاتهم من مياه الشرب ،إضافة إلى االنقطاع
الدائم للتيار الكهربائي الذي أدى إلى تفاقم مشكلة
عدم توفر مياه الشرب.

ال كهرباء أي ال ماء
يقول علي الساعدي ،أحد ابناء بلدة جزعة« :إن
انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة هو
السبب الرئيسي في عدم توفر الماء ،إضافة إلى
ذلك توقف محطة تل األحيمر لعدة سنوات زاد
الطين بلة ،حيث أن المحطة كانت تساهم في ري
العديد من قرى منطقة جنوب الرد ،لكن عدم
توفر الكهرباء إضافة إلى تدمير داعش لجميع
المرافق العامة في المنطق عقب هزيمته على يد
قوات سوريا الديمقراطية ،أوصل المنطقة إلى
هذه الحالة التي يرثى لها ،ويقول أن أملنا معقود
على بلديات اإلدارة الذاتية لتصلح ما أفسدته يد
المرتزقة».
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كما ويقول محمد إبراهيم ،أحد سكان قرية
تغلب ،أن مهمة اإلدارة الذاتية في إعادة األعمار
ليست بالمهمة السهلة ،إنما تحتاج إلى تكاليف
وزيادة في الجهود وتكاتف وتعاون من جميع
اإلدارات المسؤولة عن هكذا أمور واألخذ بعين
االعتبار خطورة الموقف ،حيث يذكر لصحيفتنا
«روناهي» أن المنطقة تشهد هذه األيام حركة
نزوح نحو مناطق أخرى بحثا ً عن الماء
والكهرباء.

وضع السكان يزداد سوءاً
يقول المواطن عبد هللا الحسين ،وهو أحد
سكان قرية الكوز ،إن المنطقة تكاد تخلو من
سكانها ،حيث شهدت المنطقة مؤخرا ً حركة
هجرة جماعية ،بحثا ً عن واقع افضل مما يعيشه
أبناء الجنوب حالياً ،كما يضيف أن عدم اكتمال
موسم هذا العام حال دون قدرة المواطنين على
تحمل أعباء الحياة المتمثلة في عدم توفر الماء
والكهرباء وغيرها من أساسيات الحياة البسيطة،
ويخاطب الحسين مسؤولي اإلدارة الذاتية
متسائالً« :إلى متى نبقى هكذا؟ أليس هناك من
حل قريب ،هل سوف يبقى الحال كما هو عليه»؟
يكمل مناشدته قائالً« :لو كان األمر يتعلق بشيء
آخر غير الماء لحاولنا تحمل العبء لكن الماء
شريان الحياة وال حياة دون ماء».

حلول دون املستوى املطلوب

يحاول القائمون على المنطقة إيجاد حلول
إنقاذية للمشكلة ،لكن يبدو أن الحلول متواضعة
جدا ً مقارنة بحجم المشكلة ،حيث حفرت هيئة
البلديات بئرا ً في بلدة جزعة بعمق 175م ،لكن
دون جدوى ،إذ إنه وبعد االنتهاء من الحفر تبين
أن مياه البئر غير صالحة للشرب نظرا ً إلى
طبيعة المنطقة ،حيث تكمن المشكلة في اختالط
المياه المالحة مع المياه العذبة ،ذلك السبب الذي
أدى إلى فشل عملية االستفادة من مياه بئر محطة
األحمير أيضاً ،المحطة التي كانت تغذي سائر
مناطق جنوب الرد وجزعة والقرى المحيطة
بها ،حيث تسربت المياه غير الصالحة للشرب
إلى جوف اآلبار مما جعلها غير صالحة للشرب.

الصهاريج الحل!

يعيش أهالي جزعة والقرى المحيطة بها،
وعددها خمسون قرية ،تحت رحمة أصحاب

الصهاريج التي تعمل على نقل المياه لهم
من المناطق األخرى ،حيث يتحكم أصحاب
الصهاريج بأبناء القرى ،فكل يوم هناك سعر
جديد ،حيث وصل مؤخرا ً السعر إلى رقم هو
األعلى منذ بداية األزمة ،خمسة براميل بسعر
أربعة آالف ليرة ،وإذا لم تدفع فهناك من يدفع
أكثر ،حيث األمر يتعلق في شريان الحياة وهو
الماء ،هناك من عاد إلى البغال والحمير ليتخلص
من جشع أصحاب الصهاريج ،ورصدت
صحيفتنا «روناهي» مجموعة من األطفال
يركبون دوابهم حاملين بعض األواني والجرار،
متجهين إلى قرى مجاورة ليحصلوا على بعض
قطرات الماء تسد رمق أهاليهم إلى أن تحل
هذه المعضلة التي جعلت من تلك المناطق التي
كانت تعج بالحياة مناطق شبه خاوية ،ينفر منها
أهلها ويتجنبها الزائر والمقيم ،إن جزعة ومن
في جوارها في انتظار الحلول ،فإلى متى سوف
يطول االنتظار؟!

الدين والحياة

ال ُّسنّة النبوية
التقريرية
حممد القادري
أقره
ــ ال َّسنّة النبوية التقريرية :هي ما َّ
النب ُّي صلى هللا عليه وسلم من أقوا ِل
وأفعا ِل أصحابه وأهل بيته ولم يعترض
عليها.
أقر النبي صلى هللا عليه وسلم ألصحابه
َّ
وأهل بيته المشاركة في حكم وبناء
دولته.
حيث سكن حين تجادل أبو بكر وعمر
رضي هللا عنهما في حضرته ،وأراد
ك ُّل واح ٍد منهما أن يعيّن من يريده على
وفد عشيرة وتعالت وارتفعت أصواتهم،
فأنزل هللا سبحانه وتعالى( :يا أيها الذين
آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت
النبي) 2حجرات .وكثيرا ً ما كان سيدنا
عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يبدي
رأيه بقوة في مسائل الحكم والشريعة
فُيقرهُ النبي صلى هللا عليه وسلم.
واستأذنه عثمان بن عفان في تجهيز
فأقر له النبي صلى هللا
جيش العُسرة ّ
عليه وسلم ،واستأذنه سيدنا علي بن أبي
فأقره،
طالب بمبارزة عمر بن ود ودا ً َّ
ُقر كثيرا ً من
وكان صلى هللا عليه وسلم ي ُّ
مواقف أصحابه ،السياسية واالجتماعية
والعسكرية ،حيث أشاروا عليه بالخروج
فأقرهم ولم
من المدينة في غزوة أحد ّ
يوافقوه على عقد اتفاقية مع زعماء
غطفان قبل عزوة الخندق ،فرجع عنها
وأقر حفر الخندق حول المدينة آخذا ً
ّ
برأي سلمان الفارسي رضي هللا عنه.
وأقر صالة وف ِد نجران اليهود في
َّ
مسجده باتجاه الشرق حين أتو للمباهلة
ومنع أصحابه من إكراهم.
كان صلى هللا عليه وسلم كأحد أصحابه
ال يتميز عنهم بشي ،فلم يكن له لباس
خاص أو تاج أو كرسي أو عرش ،وكان
الرجل يدخل إلى مجلسه صلى هللا عليه
وسلم فيقول :أيكم محمد.
ـ اإلجماع :اجتْ َماع علماء األمة تحت
قيادة ول ّي األمر على حكم شرعي لم
يَ ِر ْد تفصيلُه في القرآن الكريم ،وال بيانُه
في السُّنة النّبوية ،وجاءت شرعيته من
القرآن الكريم والسنة النبوية( :يا أيها
الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول
وأولي األمر منكم)  59النساء.
وقوله صلى هللا عليه وسلم :ال تجتمع
أمتي على ضاللة ،أي ال تجتمع أمتي
على الخطأ.
بعد التحاق سيدنا محمد صلى هللا عليه
وسلم بالرفيق األعلى وانتهى عصر
ُ
وبيان ال ُّسنّة ،تجلى
نزول القرآن
ع العام في عصر الخالفة الرشدة
اإلجما ُ
في أمور عظيمة نبيّن بعضها.
ـ اجتمعت األمة والشعب اإلسالمي
على مبايعة أبي بكر الصديق رضي
هللا عنه وليا ً لألمر ،فقام يبين لهم مالمح
حكمه الديمقراطي قائالً« :لقد وليتُ
عليكم ولست بخيركم ،فإن رأيتم مني
خيرا ً فأعينوني وإن رأيتم غير ذلك
فقوموني».
ـ استخلف أبو بكر الصديق رضي
هللا عنه عمر بن الخطاب رضي هللا
عنه ،فبايعته األمة باإلجماع واشتهر
بالعدالة وكان كأفقر المسلمين في مأكله
وملبسه ومسكنه ،وأجمعت األمة على
تسميته أميرا ً للمؤمنين عندما دخل
رجل أعرابي المدينة وهو يسأل أين
ب
أمير المؤمنين ،فكان قول إعرابي َسبَ َ
تسمية أعلى سلطة في الدولة .هذه من
مظاهر الشعبية والديمقراطية في زمن
خالفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه،
وكان رضي هللا عنه كثير المشورة مع
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
ولطالما رجع عن قراراته وأحكامه بعد
أخ ِذ رأيهم ،وقصة المرأة التي أوقفته
وهو يخطب على المنبر مشهورة حيث
اعترف على المأل من الشعب قائالً:
«أصابت امرأة وأخطأ عمر».

محررة الصفحة  -هايستان أحمد
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تجهيزات األعياد بين ارتفاع األسعار وتقاليد العيد
قامشلو /رؤى النايف ـ ُيعرف عيد األضحى «بالعيد الكبير» الذي يحتفل فيه جميع المسلمين في العاشر من ذي الحجة حسب التقويم الهجري ،وبه
ُتقام أهم وأكبر فريضة وهي فريضة الحج ،ولكن في السنوات األخيرة برزت مصاعب في درب المواطنين لتأمين احتياجات هذا العيد وغيره.

وقد جاء العيد بحا ٍل جديد فهل هو يرسم البهجة
على وجوه األطفال وذويهم كما اعتادوا في
األعياد السابقة ،أم أن الغالء فاق القوة الشرائية
للمواطن.

مواد غذائية ترتفع
وبنفس الوقت فقد زادت أسعار كثير من المواد
المختلفة ومنها ضيافة العيد «السكر» التي اعتاد
األهالي أن يشترونها في كل عيد فهي ليست
سلعة شرائية للعيد فقط وإنما تُعد عادة وتقليدا ً
شعبيا ً وبهجة لألطفال في صباح اليوم األول من
كل عيد ،وتبدأ أسعارها من  3500إلى 10000
ل.س حسب نوعية الضيافة وجودتها ،كما
شهدت مواد أخرى ارتفاعات كالبيض فسعره
بلغ  6500للطبق بوزن اثنين كيلو غرام ،و
األرز يبدأ سعره من  2000إلى  5000حسب
نوعه ومصدره ،والسمن النباتي سعره 6000
ليرة ،والبرغل بين  1500حتى  2000ليرة،
وغيرها من المواد التي تشهد ارتفاعات بحسب
سعر الصرف اليومي ،ناهيك عن االحتياجات
األخرى التي يحتاجها األهالي في حياتهم اليومية
كالخبز والمحروقات والمواصالت وخالفه.
ويبقى السؤال هنا ....هل ستصبح تجهيزات
األعياد هموم تُثقل كاهل المواطنين في ظل
الوضع االقتصادي الذي تعيشه المنطقة؟!.

ارتفاع أسعار األضاحي
مع اقتراب العيد يتوجه األهالي إلى األسواق
لرصد األسعار بشكل عام ،وباألخص أسعار
األضاحي كالغنم والعجل والمواشي فبالرغم
من أن سعر الضحية في هذه المناسبة يحظى
بها ميسوري الحال فقط ،إال أن الفقراء أيضا ً
لهم نصيب من بركة تلك األيام حينما يتم توزيع
األضاحي واللحوم ،هكذا وصف لنا الحال «عبد
الرحمن الزين» أحد أصحاب محال اللحوم،
وأت َّم لنا قائالً:
«إن ارتفاع أسعار اللحوم هذه الفترة قد يقلل
حجم الفئة من الناس التي يمكنها شراء الضحية
أكثر فأكثر ،وذلك بسبب ارتفاع أسعار األعالف
وقد وصل سعر كيس الشعير إلى أكثر من 50
ألف ليرة سورية ،بسبب الخسائر في الزراعة
لهذا العام ،وخصوصا ً أن سعر كيلو لحمة
الخروف ارتفع هذا األسبوع ليصل إلى  15ألف
ليرة ،وسعر الضحية يبدأ من  300ألف ليرة إلى
ماالنهاية حسب نوع الضحية».

أسباب االرتفاع
هكذا نرى أن األسعار متجهة نحو االرتفاع
أكثر مع اقتراب عيد األضحى المبارك بسبب
التضخم الذي حدث تزامنا ً مع زيادة الرواتب
من قبل الحكومة السورية ،وبالمقابل وفي بداية
شهر تموز الجاري شهدت أسعار المواشي
انخفاضا ً بنسبة جيدة ،ولكنها ارتفعت مجددا ً لعدة
أسباب ومنها:
انهيار الليرة السورية وانخفاض القيمة الشرائية

لها أمام سعر الدوالر األمريكي الذي وصل
سعره إلى أكثر من  3200ليرة للدوالر الواحد،
والتضخم االقتصادي ،وازدياد أسعار األعالف
بمختلف أنواعها والمستلزمات الزراعية
وارتفاع تكاليف التدفئة والنقل والعالج البيطري
وإن توفرت تكون قليلة ،وتفشي ظاهرة
االحتكار لدى التجار وانعدام ظروف المنافسة
في األسواق.

مرابح موسمية
بمطلق األحوال أن ارتفاع أسعار المواشي
بالتزامن مع الطلب عليها في فترة العيد ،يعد
أمرا ً إيجابيا ً لمربي الحيوانات الذين تكبدوا

خسائر كبيرة في هذا العام ،على اعتبار أن عيد
األضحى يُعد موسما ً للربح لديهم.
ويرجع األمر للقدرة الشرائية للناس وهل
الطلب على األضاحي سيتحمل هذا االرتفاع في
األسعار أم ال؟!.
خالل جولتنا في أسواق المدينة اشتكى بعض
أصحاب المحال عن عزوف األهالي عن الشراء
كما وصف لنا «محمود عبد هللا» وهو صاحب
محل في سوق «عزرا» ويرجع السبب ليس
فقط الرتفاع األسعار وإنما للوقت القصير بين
عيد الفطر وعيد األضحى ،فمن استطاع تغطية
مستلزمات العيد من الحلويات في العيد األول
يستغني عنها في الثاني وخصوصا ً أن قيمة كيلو
الطحين باتت تبلغ  2000ليرة.

خسائر لزراعة البطاطا بريف حلب الشمالي بسبب حصار القوات الحكومية

وجد حسن دياب ،وهو مزارع من قرية فافيين
بريف حلب الشمالي ،شمال سوريا ،أن إنتاج
محصول البطاطا ال يغطي التكاليف وأن
خسارته لن تمكنه من زراعة الدفعة الثانية.
وقال المزارع إنه اكتشف ذلك بعد حسابه
لتكاليف حراثة وأثمان أسمدة ووقود للسقاية
وأجور جني المحصول ،ومقارنتها مع إنتاج
الدفعة األولى.
ويشتكي مزارعون بريف حلب الشمالي من
غالء أسعار مستلزمات زراعة البطاطا وخاصةً
مادة المازوت (الديزل) ،إذ يشترونه من السوق
السوداء ،في ظل عدم تمكن لجنة الزراعة
التابعة لإلدارة الذاتية من تأمينها وسط حصار
حواجز القوات الحكومية على المنطقة.
حصار وقيود
وتفرض الحواجز األمنية التابعة للحكومة
السوريّة بالقرب من مدينة منبج ،شمال سوريا،
قيودا ً على عبور ناقالت المحروقات تجاه ريف
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حلب الشمالي.

حصار مينع الدعم
ويقوم المزارعون بزراعة البطاطا مرتين خالل
العام الواحد ،حيث تُزرع البطاطا الربيعية في
كانون الثاني  ،بينما تزرع البطاطا الخريفية في
شهر آب.
وقال “دياب” ،الذي زرع هذا الموسم  20دونما ً
من البطاطا ،إنه اشترى البذار بمليونين ومئتي
ألف ليرة سوريّة ،فيما اشترى السماد بـ100
ألف ليرة سورية.
وبسبب نقص كمية األمطار خالل فصلي الشتاء
والربيع الماضيين ،اضطر المزارع لالعتماد
على اآلبار الجوفية لسقاية المحصول.
ويحتاج الهكتار الواحد قرابة عشرة براميل
( 2000ليتر) من وقود المازوت ،بحسب

المزارع الذي اشترى كل برميل من السوق
السوداء بـ 500ألف ليرة سورية.
وال ينوي “دياب” ،ومزارعون آخرون تحدثوا
لنورث برس ،زراعة البطاطا الخريفية ،بعد
الخسائر التي تكبدوها في الدفعة األولى.
وقال باسم عثمان ،وهو الرئيس المشترك للجنة
الزراعة ،إنهم لم يتمكنوا هذا العام «من مساعدة
المزارعين ودعمهم ،ألن األمر خارج عن
حدود إرادتنا بسبب الحصار الحكومي.».
والعام الماضي ،قدمت اللجنة “كميات غير
كافية” من مادة المازوت بسعر  55ليرة للتر
الواحد للسبب نفسه ،إلى جانب تقديم سماد يوريا
بسعر  16دوالرا ً للكيس الواحد ،وهو سعر
التكلفة بحسب “عثمان”.
وكان بانكين عبدو ،وهو إداري في شركة دجلة
للمحروقات التابعة لإلدارة الذاتية في ريف حلب
الشمالي ،قد قال في وقت سابق لنورث برس
إن حواجز القوات الحكومية تمنع منذ تشرين
الثاني /نوفمبر من العام الماضي وصول المواد
األساسية.
وأضاف حينها إن “الكمية التي نحصل عليها
كل شهرين ونصف ،هي ثلث الكمية المطلوبة
لتغطية احتياجات سكان المنطقة ،فنقوم بتلبية
االحتياجات األساسية كالكهرباء والمياه وتزويد
األفران والمستشفيات ثم نقوم بتوزيع المتبقي
على السكان”.
وتشتهر مناطق ريف حلب الشمالي بزراعتها
للبطاطا ،حيث تتوفر التربة الخصبة واألراضي
الزراعية الواسعة وتقدر مساحة األراضي
المزروعة للموسم الحالي بألف هكتار ،بحسب

لجنة الزراعة هناك.

مردود ال يكفي
وكانت كميات اإلنتاج هذا الموسم أقل من العام
الماضي ،إذا وصل إنتاج الهكتار الواحد إلى
 40طناً ،في حين كان العام الماضي  50طناً،
بحسب مزارعين بريف حلب الشمالي.
وأرجعوا السبب إلى عدم قدرتهم على سقاية
المحصول بكميات كافية من المياه نتيجة غالء
مادة المازوت وعدم تلقيهم أي دعم من قبل لجنة
الزراعة.
ويقول مزارعون إن افتقار المنطقة لسوق
هال وعدم قدرتهم على تحمل تكاليف تصدير
اإلنتاج إلى مدينة حلب ودفع ضرائب لحاجز
الفرقة الرابعة التابعة للحكومة على معبر قرية
األحداث ،يضطرهم لبيع اإلنتاج لتجار بسعر

“ال يتناسب مع التكاليف”.
ويبيع المزارعين الكيلوغرام من البطاطا لتجار
بسعر  450ليرة سورية ،بينما تباع في األسواق
بـ 600ليرة سورية.
ويشتكي خالد محمد ( 54عاماً) ،وهو مهجر من
ناحية شيه التابعة لمنطقة عفرين ويعمل في جني
محصول البطاطا وعمال آخرين من قلة أجور،
إذ يتقاضون ما بين  700إلى ألف ليرة سورية
للساعة الواحدة.
ويتقاضى “محمد” يوميا ً خمسة آالف ليرة
سوريّة“ ،لكنها ال تكفي إلعالة عائلتي المكونة
من  11فرداً”.
ويتحسر المهجر الخمسيني على ما آلت إليه
حاله“ :كنت في عفرين ال أحتاج للعمل لدى
أحد ،فموسم أشجاري من الزيتون كان كافيا ً ولم
نكن بحاحة ألحد ،اآلن ورغم كبر سني أعمل
في جني البطاطا بأجر ُمتدني”.

