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بعدسة عبد الرحمن محمد

حبيب: الحل الديمقراطي يف سوريا 
يبدأ بحوار السوريين

ربيعنا أجمل بتكاتف الجميع

كيف ألسرية الحرب أن تحاكم لدى 
ديكتاتور العصر

المرأة يف روج آفا تتألق عىل خشبة 
المسرح يف يومه العالمي السوريون يف دمشق بين ماضي الحرب وحاضر السلم

شدد نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا 
الديمقراطية حكمت حبيب على ضرورة فتح الحكومة 

السوريّة باب حوار حقيقي مع كل القوى الوطنية في الداخل 
السوري وقطع الطريق أمام كل الدول التي لها أطماع 

تاريخية في سوريا، وخصوصاً الدولة التركيّة المحتلة، 
وتحرير األراضي المحتلة...«4

أكدت تنظيمات حقوقية 
وعسكرية ونسائية أن 
محاكمة جيجك كوباني 
انتهاك جسيم للقانون 

اإلنساني الدولي وطالبت 
الرأي العام بإبطال الحكم 
واعتبار المقاتلة جيجك 

أسيرة حرب...«2

بين مسرح له طابع 
تعليمي، وآخر همه 

جمالي، تباين حضور 
المرأة الكردية على خشبة 

المسرح في السنوات 
األخيرة بعد الثورة، 

وكانت معظم المواضيع 
المقدمة على الخشبة 

تتعلق بالمرأة...«3

تفاقم األزمات في العاصمة 
دمشق يعكس صورة الحقيقة 

هناك، بعيداً عن العمليات 
التجميلية المزيفة والحقائق 

الضائعة، فالسوريون في 
دمشق يعيشون أوضاعاً صعبة 

جداً...«5

مواطنون: الدولة الرتكية معتدية والدور 
الروسي يحايب مخططاتها العدوانية!

أدان أهالي مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى التواطؤ الروسي تجاه العدوان التركي 
على ناحية عين عيسى، وأكدوا بأنه يحابي مصالح الدولة التركية المحتلة، ومخططاتها 
بتعهداتها،  بالوفاء  روسيا  مطالبين  السورية،  األراضي  من  المزيد  الحتالل  الرامية 

وضمان األمن واالستقرار في المنطقة...«6

القائد أوجالن يصف »االتصال« بالخطير.. وحل 
قضيته ال يتم إال عبر القانون

أكد القائد عبد هللا أوجالن أن 
قضية أسره ال يمكن حلها إال 
عن طريق القانون، ووصف 
بين�ه  جرى  الذي  االتصال 
أوجالن  محمد  شقيقه  وبي�ن 
يومين  منذ  الهاتف  عبر 
من  أنه  إلى  ونوه  بالخطير، 
االتصال  يتم  أن  الصواب 
اإلطار  وضمن  المحامين  عبر 

القانوني..«2
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0933949751
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القامشــلي قبو الســوق المركزي

تحــت المصــرف الصناعي

الربيع  قدوم  مع  ـ  قامشلو  روناهي/ 
الكثير  إلى  رحالت  في  المواطنون  يخرج 
األشجار  بمناظر  تتمتع  التي  المناطق  من 
واألنهار والبحيرات، ولكن ما كان يحصل 
الكثيرون  ترك  الرحالت  تلك  نهاية  مع 
تناولوها  التي  والمشروبات  األكل  مخلّفات 
الئق  غير  منظراً  ذلك  فيخلق  وراءهم، 
وغير حضاري، واألجدر واألسلم في حال 
نظافة  االعتبار  بعين  األخذ  برحالت  القيام 
أكياس  في  المخلّفات  وجمع  األمكنة  تلك 
في  تصادفهم  حاوية  أقرب  في  ووضعها 

الطريق.
للمنظمات  العامة  اإلدارة  قامت  مؤخراً 

الشباب  هيئة  ضمن  الشبابية 
الجزيرة  إقليم  في  والرياضة 
سد  محمية  لتنظيف  بحملة 
عيد  احتفال  وموقع  مزكفت 
نوروز، حيث شارك في الحملة 
األمر  وهذا  وشاب،  شابة   90
نتعاون  بأن  لنا  برسالة  يوحي 
على  الحفاظ  سبيل  في  جمعياً 
المحميات وعدم ترك كل شيء 
المعنية،  الجهات  عاتق  على 

فالوطن اليوم بحاجة لتظافر جهود الجميع، 
راحة  مكان  هي  الجميلة  األمكنة  وهذه 
عليها  بالحفاظ  أولى  ونحن  لنا  وترفيه 

تعمل  شعوب  بأننا  نثبت  أن  الوقت  وبنفس 
في الحفاظ على المناظر الخالبة في وطنها 

وليس عكس ذلك.

عين روناهي
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إعالنات القائد أوجالن يصف »االتصال« بالخطير.. وحل قضيته ال يتم إال عبر القانون

كيف ألسيرة الحرب أن تحاكم 
لدى ديكتاتور العصر

»رايتس ووتش« تنتقد واشنطن 
وبروكسل لتغاضيهما عن انتكاسات 

بحق اإلنسان في تركيا

قيادي في وحدات مقاومة شنكال: ضمان اإليزيديين 
يقوى بتضامنهم في وجه عدو إرادتهم

مركز األخبار ـ دعت منظمة هيومن رايتس ووتش 
الحقوقية الدولية كالً من الواليات المتحدة األمريكية 
تجاه  صارم  موقف  اتخاذ  إلى  األوروبي  واالتحاد 
االنتهاكات التي تشهدها تركيا على مختلف األصعدة 

منذ نحو عقد من الزمان تحت حكم أردوغان.
أردوغان  اتهمت  ووتش  رايتس  هيومن  منظمة 
بارتكاب »انتهاكات غير مسبوقة« في مجال حقوق 
بالده،  في  الديمقراطية  المعايير  وتقويض  اإلنسان 
ودعت المجلس األوروبي إلى التحدث علناً عن هذا 

التدهور.
موعد  من  أيام  قبل  الحقوقية  المنظمة  طلب  جاء 
مع  العالقات  لمراجعة  األوروبيين  القادة  اجتماع 

تركيا.
على  »يجب  بيان:  في  ووتش«  »رايتس  وقالت 
المجلس أن يوضح أن أجندة إيجابية اقترحها االتحاد 
الهجوم  بإنهاء  األوروبي مع تركيا ستكون مرتبطة 
على شخصيات المعارضة وإحراز تقدم ملموس في 

دعم حقوق اإلنسان«.

أردوغان  أن  إلى  ووتش  رايتس  هيومن  أشارت 
األمر،  كلفه  مهما  بالسلطة  التمسك  على  حريص 
المجتمع  من  جزء  أو  مؤسسة  »أي  بأن  وأضافت 
يقف في طريق جهوده واسعة النطاق إلعادة تشكيل 

المجتمع التركي هو هدف محتمل«.
من  االنسحاب  أن  ووتش  رايتس  هيومن  واعتبرت 
لضمان  أردوغان  من جهود  إسطنبول جزء  اتفاقية 
الدعم من األوساط الدينية المحافظة من خارج حزبه.

لحزب  أنقرة  قمع  أن  على  المنظمة  شددت  كما 
الشعوب الديمقراطي هو هجوم مباشر على الحقوق 

الديمقراطية لماليين الناخبين الكرد.
من  كالً  انتقدت  ووتش  رايتس  هيومن  منظمة 
لتغاضيهما  المتحدة  والواليات  األوروبي  االتحاد 
اإلنسان  حقوق  لها  تعرضت  التي  االنتكاسات  عن 
من ذلك على »األهمية  في تركيا، وتركيزهما بدالً 

االستراتيجية لتركيا في المنطقة«، وفق تعبيرها.

روناهي/ قامشلو ـ أكدت تنظيمات حقوقية وعسكرية 
جسيم  انتهاك  كوباني  جيجك  محاكمة  أن  ونسائية 
للقانون اإلنساني الدولي وطالبت الرأي العام بإبطال 

الحكم واعتبار المقاتلة جيجك أسيرة حرب.
أشارت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة YPJ في 
البيان الذي أصدرته حول إقدام المحكمة التركية على 
محاكمة مقاتلتها جيجك كوباني على أنها انتهاك جسيم 

للقانون اإلنساني الدولي وقانون النزعات المسلحة. 
أسرت  رفيقتهن  بأن   YPJ لـ  العامة  القيادة  ولفتت 
خالل نزاع مسلح دولي، األمر الذي يمنحها الحق في 
المقّر  الدولية  واألعراف  القوانين  كافة  من  االستفادة 
أيًضا  محمية  تعتبر  فهي  الحرب،  أسرى  بحق  بها 
معاملتها  يجب  لذا  اإلنساني،  الدولي  القانون  بموجب 

وفق هذا األساس.
بأن  يدركن   YPJ المرأة  أنهن كوحدات حماية  مبينة 
هذا القرار انتقام لهزيمتهن لداعش، الذي كان مدعوًما 
إنعاش  تحاول  زالت  ما  التي  التركية  الدولة  قبل  من 
تشكيل  في  دعمها  خالل  من  لداعش،  الميت  الجسد 

الخاليا النائمة في المنطقة، منوهة بأنها ليست مصادفة 
إصدار هكذا حكم والعالم أجمع يحتفل بذكرى القضاء 

على آخر معاقل داعش في بلدة الباغوز.
كما وطالب اتحاد المحامين إلقليم عفرين بإبطال الحكم 
االحتالل  أن  إلى  مشيراً  كوباني  جيك  المقاتلة  على 
التي  المناطق  في  الجرائم  بارتكاب  يكتِف  لم  التركي 
احتلتها، بل ونقل األهالي إلى تركيا ويريد محاكمتهم 

بموجب قوانين تركية تعسفية.
وفي السياق ذاته كشف مجلس المرأة لمقاطعة عفرين 
زيف ادعاءات المحتل التركي والتأكيد على أن ادعاء 
على  خطراً  تشكل  كانت  جيك  بأن  التركي  المحتل 
وحدة أراضي تركيا علماً أن الحقيقة هي عكس ذلك، 
فالمقاتلة جيجك وقعت أسيرة بيد مرتزقة تركيا وهي 
السورية من هجماتهم  األراضي  وتدافع عن  جريحة 

الوحشية.
المنظمات  سابقاً  ذكرناها  التي  التنظيمات  وناشدت 
جميع  أسر  وفك  سريعاً  للتدخل  واإلنسانية  الحقوقية 
السوريين المحتجزين لدى تركيا وبشكل غير قانوني 

وفي مقدمتهم أسيرة الحرب »جيجك كوباني«.
بيد  أسيرة  وقعت  كوباني  جيجك  المقاتلة  أن  ويذكر 
مرتزقة تركيا في 21 تشرين األول عام 2019 لتنقل 
بالسجن  هناك  وتحاكم  قانوني  غير  بشكل  تركيا  إلى 
المؤبد من قبل المحكمة التركية بتاريخ 2021/3/23.

مقاومة  وحدات  في  القيادي  قال  ـ  قامشلو  روناهي/ 
شنكال أنهم مستمرون بنضالهم ضد المؤامرة المحاكة 
بحق شعبهم مشدداً على أن ضمان وجودهم مرهون 

بتضامنهم ضد عدوهم.
التهديدات  ضد  مقاومته  اإليزيدي  الشعب  ويواصل 
التركية واالتفاقية التي تبرم بحقه من قبل حكومة بغداد 
والعسكرية  األمنية  القوى  يدفع  الذي  األمر  وهولير، 
والشعب نفسه إلى زيادة وتيرة النضال وتوحيد الصف 

في وجه كل من يعادي إرادتهم وإدارتهم.
فقير«  »دجوار  شنكال  مقاومة  وحدات  في  القيادي 
أشار إلى أن الشعب اإليزيدي وقواه األمنية والعسكرية 
من وحدات مقاومة شنكال ووحدات المرأة في شنكال 
وأسايش اإليزيدخان والشعب اإليزيدي نفسه يساندون 
أية  يقبلون  وال  الهجمات  جميع  البعض ضد  بعضهم 

اتفاقية تنفي وجودهم.
وأوضح فقير بأن ما يتضح من النقاشات التي تحصل 
بغياب الشعب اإليزيدي وإرادتهم أن هناك من يرغب 
بأخذ دور الحماية من قوات الشعب األيزيدي، وهذا 

بحد ذاته خطر وإهانة لقواتهم التي تشكلت بعد معاناة 
من  الكثير  ضحيتها  وراح  الحرب  ظل  في  كبيرة 
التي  والمجازر  والنهب  التهجير  عن  ناهيك  الشهداء 

حصلت بحقهم مؤكداً أنهم ال يقبلون ذلك البتة.
ونوه أيضاً إلى أن حكومة العراق إن رغبت بالهجوم 
لن  مقاومة  كوحدات  فإنهم  اإليزيدي  الشعب  على 
وعدهم  هو  فهذا  وجههم،  في  وسيقفون  يستسلموا 

للشعب اإليزيدي.
نرغب  ال  شنكال  حماية  كوحدات  »نحن  وأردف: 
بالقتل والحرب وإلى اآلن لم نرفع سالحنا بوجوههم، 
سنضطر  باتجاهنا  خطوة  الحكومة  تخطت  إن  ولكن 

لرفع سالحنا ونحارب ألجل شعبنا«.
وذكر بأن الجهات التي ستستفاد من قرار الهجوم على 
حكومة  وستكون  داعش  ومرتزقة  تركيا  هي  شنكال 

العراق األكثر ضرراً في هذا األمر.
دجوار  شنكال  مقاومة  وحدات  في  القيادي  واختتم 
أن  اإليزيدين  والشابات  الشباب  من  »أطلب  فقير: 
ضمان  ألن  شنكال  حماية  وحدات  إلى  ينضموا 

لسنا ضعفاء  انضمامهم، نحن  بكثرة  يقوى  اإليزيدين 
بل أقوياء وتخطينا خطوات كثيرة ألجل حماية الشعب 
أينما  اإليزيدي  الشعب  ونحمي  طريقنا،  وسنواصل 

يكن«.             

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1717/ لعام 2021 م

على السيد: إسماعيل محمد ابن عيسى الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

الثالثاء الواقع في 2021/4/6م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
محمود مطر، 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 أساس 1119 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: الهام فياض العلي       
والجهة المدعى عليها: سعدون محمد علي             

بدعوى: تفريق   تاريخ الجلسة 2021/3/29م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 566 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: عمار العيسى          
والجهة المدعى عليها: خميس الحسن                    

بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/4/8م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 544 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: علي العلي ابن حسن    
والجهة المدعى عليها: عطية السليم  

بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/4/8م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1724/ لعام 2021 م

على السيد: محمد محمد بكر الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع 
في 2021/3/31م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عبد المجيد 

الحجي ابن محمد، 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 أساس 1068 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: إبراهيم المحمد                
والجهة المدعى عليها: محمد العيسى                          

بدعوى: بيع سيارة  تاريخ الجلسة 2021/4/1م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى  
في الدعوى رقم أساس 556 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: تركي األحمد بن علي   
والجهة المدعى عليها: خليف الخلف بن جمعة         

بدعوى: بيع سيارة تاريخ الجلسة 2021/4/8م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 574 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: محمد العلي ابن سطام  
والجهة المدعى عليها: خليل العلي            
بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/4/8م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 577 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: صالح المصطفى الفارس     
والجهة المدعى عليها: عبدو سقاطي زكي               

بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/4/8م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1727/ لعام 2021 م

على السيد: صطام العجيلي الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع 
في 2021/3/31م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: حسن حجي 

إسماعيل بن علي، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم /863/ لعام 2021

على السيدة:  قفار وتار بنت محمد عيد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم االثنين 2021/3/29م
للنظر بالدعوى األساس /1130/ المقامة عليك من قبل: فيصل حمود 

بن محمد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى  
في الدعوى رقم أساس 553 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: باسل سلوم           
والجهة المدعى عليها: هالل أحمد محمد علي                     

بدعوى: بيع سيارة تاريخ الجلسة 2021/4/1م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 586 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: عيسى الحسين         
والجهة المدعى عليها: محمود المال صالح                   

بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/4/8م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 598 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: عالء اإلسماعيل        
والجهة المدعى عليها: إبراهيم عبد الفتاح                  

بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/4/8م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1745/ لعام 2021 م

على السيد: علي شحادة موسى المطير الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
األحد الواقع في 2021/4/4م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 

حسن الدخيل، 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 أساس 1136 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: إبراهيم محمد علي      
والجهة المدعى عليها: سالمة علي خليف – تحسين دحام صطوف            

بدعوى: تثبيت بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/4/8م  الخميس
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 580 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: جليدان الجاسم               
والجهة المدعى عليها: حمد الجاسم                         

بدعوى: بيع سيارة تاريخ الجلسة 2021/4/8م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: تبليغ  
في الدعوى رقم أساس 571 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: محمد خير العيد    
والجهة المدعى عليها: أحمد العواد بن محمد  

بدعوى: بيع سيارة   
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 536 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: سليمان الثنيان     
والجهة المدعى عليها: كريم البركات   

بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/4/8م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1752/ لعام 2021 م

على السيد: مصطفى إسماعيل بن خضر الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

الثالثاء الواقع في 2021/4/6م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
عيسى محمد بن عبد العزيز، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة تبليغ 
في الدعوى رقم أساس 1082 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: أحمد شيخ علي     
والجهة المدعى عليها: أمين لطيفو بن ابير           

بدعوى: تثبيت بيع سيارة تاريخ الجلسة 2021/4/8م الخميس
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى 
في الدعوى رقم أساس 916 لعام 2021م 
المتكونة بين الجهة المدعية: حسين العبدهللا 
والجهة المدعى عليها: نديم خليفة       

بدعوى: تثبيت بيع تاريخ الجلسة 2021/4/1م  الخميس
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: تبليغ 
في الدعوى رقم أساس 1162 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: موسى الموسى بن أحمد  
والجهة المدعى عليها: موسى المصطفى بن محمد                      

بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/4/8م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى 
في الدعوى رقم أساس 1135 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: رضوان قاسم داغر        
والجهة المدعى عليها: محمد مصلح عودة              

بدعوى: تثبيت بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/4/8م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /177/ لعام 2021 م

على السيدة: بيداء حمشو الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع 

في 2021/4/7م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد حجيلة، 
بطلب: عدم تعرض

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /609/  لعام 2021 م

على السيد: جاسم خلف الحمادة الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
الخميس الواقع في 2021/4/8م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيدة: رقية الموسى، بطلب: تفريق لعلة الغياب 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة تبليغ 
في الدعوى رقم أساس 1106 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: إيمان محمد المحمد 
والجهة المدعى عليها: محمد عبد الرزاق األحمد      

بدعوى: مؤخر ومصاغ ذهبي  تاريخ الجلسة 2021/4/5م  الخميس
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى 
في الدعوى رقم أساس 1095 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: عمر الحسن           
والجهة المدعى عليها: عمر الخلف                 

بدعوى: تثبيت بيع   تاريخ الجلسة 2021/4/1م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 589 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: عالء الدين الناجي      
والجهة المدعى عليها: علي بريم ابن أحمد                

بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/4/8م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1730/ لعام 2021 م

على السيد: محمد صالح األحمد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

الخميس الواقع في 2021/4/1م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
إسماعيل المراطي، بطلب: تثبيت بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى  
في الدعوى رقم أساس 535 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: إبراهيم سمير عبو    
والجهة المدعى عليها: موسى الجاسم بن ظاهر – مصطفى محمد 

الحمد              
بدعوى: بيع سيارة تاريخ الجلسة 2021/4/8م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 581 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: جاسم الحمود       
والجهة المدعى عليها: خالد الشيخ – مصطفى الحاج ابن حسين                 

بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/4/8م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 538 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: محمد الموسى بن رضوان   
والجهة المدعى عليها: محمد ساهر أحمد ديب             

بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/4/8م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

إلى صحيفة روناهي
إخطار تنفيذ حكم 

في الملف رقم أساس 2021/209م 
طالب التنفيذ: شادي الباكير بن جمال 
المنفذ عليها: فاطمة الخلو بنت أحمد 

لتنفيذ القرار رقم /2132/ لعام/2021/ الصادر عن هيئة العدالة 
االجتماعية في الطبقة 

خالل ثالثين يوماً من تاريخ النشر 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1701/ لعام 2021 م

على السيد: ناصر الحويج الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
2021/3/31م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: ماهر الفارس، 

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

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /919/ لعام 2021 م

على السيد: حسين حمود الجاسم الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

الثالثاء الواقع في 2021/4/6م للنظر في الدعوى المقامة من السيدة: 
خديجة خليل الحسن، بطلب: تثبيت زواج ونسب

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 823 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: بشار النجم                 
والجهة المدعى عليها: عبد المحسن السخني                           

بدعوى: بيع سيارة تاريخ الجلسة 2021/4/1م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 610 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: غازي صلبي   
والجهة المدعى عليها: قاسم عبد العزيز      

بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/4/8م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1000 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: عدنان عزيز الخليف              
والجهة المدعى عليها: محمد التركي الطويل    
بدعوى: بيع سيارة  تاريخ الجلسة 2021/4/1م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1733/ لعام 2021 م

على السيد: عبد السالم العلي بن سعيد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

الخميس الواقع في 2021/4/1م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
خليف الخليف بن مهند، بطلب: تثبيت بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة: إخطار  
في الدعوى رقم أساس 413 لعام 2021م 
المتكونة بين الجهة المدعية: أحمد الدندل 

والجهة المدعى عليها: حمدان الحمد – محمد تركي اإلبراهيم           
بدعوى: بيع سيارة  تاريخ الجلسة 2021/4/8م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 582 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: حسن اإلبراهيم 
والجهة المدعى عليها: أحمد الدندل – عبد الدندل بن عبد    

بدعوى: بيع سيارة تاريخ الجلسة 2021/4/8م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى 
في الدعوى رقم أساس 1108 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: محمد عبد الحميد العرب         
والجهة المدعى عليها: عبد الغني محمود الهندي               

بدعوى: تثبيت بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/4/1م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى 
في الدعوى رقم أساس 252 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: زهرة الحمادة          
والجهة المدعى عليها: يونس الحمادة                

بدعوى: بيع حصة إرثية   تاريخ الجلسة 2021/3/29م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1189/ لعام 2021 م

على السيدة: جميلة حسن آغا الكعكة جي الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

الثالثاء الواقع في 2021/4/6م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
محمد عيسى جدوع، بطلب: عودة لمأجور 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة: تبليغ 
في الدعوى رقم أساس 768 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: أسماء الجاسم              
والجهة المدعى عليها: رامي ياسين الحاج طه                    

بدعوى: تفريق لعلة الشقاق تاريخ الجلسة 2021/3/29م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: إخطار
في الدعوى رقم أساس 403 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: خالد الحاج عبد هللا بن إبراهيم               
والجهة المدعى عليها: جميل رشيد نبي     

بدعوى: تثبيت بيع سيارة تاريخ الجلسة 2021/4/1م  الخميس
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: إخطار 
في الدعوى رقم أساس 470 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: موسى جنيد جنيد   
والجهة المدعى عليها: محمد عليوي الخنجر         

بدعوى: تثبيت بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/4/8م  الخميس
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 568 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: خلف العيسى              
والجهة المدعى عليها: مصطفى الصقال                        

بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/4/8م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1768/ لعام 2021 م

على السيد: أحمد ياسين الحنان الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع 
في 2021/4/6م للنظر في الدعوى المقامة من السيدة: عايشة حمزة 

الشامي، بطلب: تفريق لعلة الشقاق والضرر + ضم محضون
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 549 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: إبراهيم العبد هللا  
والجهة المدعى عليها: محمد خير خالد بن أحمد    

بدعوى: بيع سيارة تاريخ الجلسة 2021/4/8م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 573 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: بالل العمر بن محمد 
والجهة المدعى عليها: علي الحمدان الباشى ابن حسين   

بدعوى: بيع سيارة تاريخ الجلسة 2021/4/8م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: تبليغ
في الدعوى رقم أساس 1037 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: فؤاد عبد الجواد             
والجهة المدعى عليها: هايل الندى بن ندى   

بدعوى: بيع سيارة  تاريخ الجلسة 2021/4/1م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 561 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: عبد الرحمن العبد هللا    
والجهة المدعى عليها: عكلة حسين بن خليل          

بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/4/8م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1721/ لعام 2021 م

على السيد: طارق الحنيش بن رحيل الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
األربعاء الواقع في 2021/3/31م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: خلف المصطفى، 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 أساس 599 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: أحمد العلي العيسى  
والجهة المدعى عليها: فادي محمد العبدون        

بدعوى: بيع سيارة تاريخ الجلسة 2021/4/8م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 532 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: حسين الشحاذة            
والجهة المدعى عليها: علي حاج حميدي                      

بدعوى: بيع سيارة تاريخ الجلسة 2021/4/1م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 600 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: محمود اإلبراهيم             
والجهة المدعى عليها: علي الظاهر بن نوري                       

بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/4/8م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: تبليغ 
في الدعوى رقم أساس 1127 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: رمضان الحمد بن عثمان    
والجهة المدعى عليها: شرين الجبلي بن عبد الفتاح          
بدعوى: تثبيت بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/4/8م  الخميس

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1753/ لعام 2021 م

على السيد: جمعة وحيد حمو الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع في 
2021/4/4م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عبد الكريم سامي 

النجار، 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 أساس 542 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: إسماعيل العبد  
والجهة المدعى عليها: عيسى الحمادة     

بدعوى: بيع سيارة تاريخ الجلسة 2021/4/8م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى 
في الدعوى رقم أساس 252 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: زهرة الحمادة          
والجهة المدعى عليها: خالد الحمادة                

بدعوى: بيع حصة إرثية تاريخ الجلسة 2021/3/29م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /1219/ لعام 2021 م

على السيد: أحمد الحمد بن علي الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

الثالثاء الواقع في 2021/4/6م للنظر في الدعوى المقامة من السيدة: 
فائزة الحمد بنت محمد، بطلب: تثبيت زواج

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 594 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: خلف اإلبراهيم 
والجهة المدعى عليها: محمود بكرو       

بدعوى: بيع سيارة تاريخ الجلسة 2021/4/1م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /1210/ لعام 2021 م

على السيد: أحمد حسين األحمد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
األربعاء الواقع في 2021/4/7م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيدة: آيات حسن الخلف، بطلب: تفريق
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

أن قضية  القائد عبد هللا أوجالن  أكد  ـ  األخبار  مركز 
أسره ال يمكن حلها إال عن طريق القانون، ووصف 
بينه وبين شقيقه محمد أوجالن  الذي جرى  االتصال 
من  أنه  إلى  ونوه  بالخطير،  يومين  منذ  الهاتف  عبر 
وضمن  المحامين  عبر  االتصال  يتم  أن  الصواب 

اإلطار القانوني..
عاًما   22 منذ  المعتقل  أوجالن  هللا  عبد  القائد  تمكن 
في الحبس االنفرادي بجزيرة إمرالي ضمن ظروف 
من  التنديد،  من  عام  نحو  وبعد  العزلة  من  صعبة 
 25 الخميس  يوم  أوجالن  محمد  شقيقه  إلى  التحدث 
آذار الجاري. حيث تم الحصول على معلومات حول 
صحته آخر مرة عندما تحدث مع شقيقه محمد أوجالن 

عبر الهاتف في 27 نيسان 2020.
اإلنترنت  على  االدعاءات  بعض  فترة  منذ  وظهرت 
حول حياة وصحة القائد عبد هللا أوجالن، مما أدى إلى 

مخاوف واحتجاجات شعبية.
يوم  أوجالن،  القائد  مع  الهاتفية  المحادثة  وجرت 
رها  مدينة  في  العام  النائب  مكتب  في  الخميس، 
بضع  سوى  يستمر  لم  الخطاب  لكن  الكردستانية، 
دقائق، حيث تم قطعه. كما قُطع حديث هاميلي يلدرم 

مع أسرته أيًضا.
وويسي  كونار  خيري  عمر  اآلخران  المعتقالن  أما   
بالعزلة  تنديدًا  الهاتف  عبر  التحدث  فرفضا  أكتاش 

المطلقة المفروضة عليهم في جزيرة إمرالي.

تحدث شقيق القائد عبد هللا أوجالن، محمد أوجالن إلى 
استمرت  التي  المحادثة  وكالة ميزوبوتاميا حول هذه 
أوجالن  محمد  حيث صرح  شقيقه،  مع  دقائق  خمس 
أن شخًصا عّرف عن نفسه بأنه مدير سجن إمرالي قد 

تواصل معه في 24 آذار الساعة السابعة مساًء. 
إلى  الحضور  علي  أنه  »أبلغني  أوجالن:  محمد  قال 
آذار   25 يوم  رها  مدينة  في  العام  المدعي  مكتب 

الساعة 1:45 للتحدث مع شقيقي عبر الهاتف«.
وأكد محمد أوجالن أنه حضر في الصباح الباكر إلى 
علم  على  هناك  السلطات  كانت  حيث  رها،  محكمة 
إلى  الهاتفية؛ وفي غضون 10 دقائق نزل  بالمحادثة 
الموظفين  أحد  أخبره  أن  بعد  وحده،  السفلي  الطابق 
الموجودين في الغرفة بأنه سيتحدث هاتفيًّا مع شقيقه.

وذكر محمد أوجالن أن القائد عبد هللا أوجالن قال له 
جاء  ومن  هنا؟  إلى  أتيت  »كيف  االتصال:  بداية  في 

بك؟ كيف حدث ذلك؟ من أين تتصل؟«.
وتابع محمد أوجالن حديثه بالقول: »قال شقيقي أنت 
هو  والسبب  يجري،  ما  في  تخطئان  كالكما  والدولة 
هذه  لمثل  وجود  وال  عام،  منذ  بي  اللقاء  يتم  لم  أنه 
العالم  في  قوانين  أية  أو  الدولة  قانون  في  االنتهاكات 
للغاية،  وخطير  خاطئ  هناك  إلى  مجيئك  أجمع، 
بعدالة، وإذا  أيًضا خطيرة جدًّا وال تتصرف  والدولة 
لقاء، فيجب أن يكون ضمن اإلطار  سمحت لي بعقد 
بعد عام من  القانوني، ال يمكن إجراء مكالمة هاتفية 

االنقطاع وفقًا لتصرفاتهم الشخصية«.
لقد كرر القائد قوله »تصرفكم هذا خاطئ جدًّا، والدولة 
وال  قانونّي،  غير  هذا  إن  خاطئ،  بشكل  تتصرف 
خطًرا  ويشكل  مرفوض  أمر  وهو  ذلك،  في  صواب 
كبيًرا. هل تدركون ما تفعلون؟ أريد أن يأتي المحامون 
إلى هنا ويلتقوا بي، فهذا هو األمر القانوني. أنا هنا منذ 
المستقبل؟  في  القضية  هذه  ستجري  كيف  عاًما.   22
هذه القضية ال يمكن حلها إال عن طريق القانون. لماذا 
ال تأتي إلى هنا؟ إذا كان هناك لقاء، فيجب أن يكون مع 

المحامين، ألن هذا الوضع سياسي وقانوني«.
وأوضح محمد أوجالن أنه أخبر القائد عبد هللا أوجالن 
اإلضراب  هو  اللقاء  هذا  إلى  قدومه  أسباب  أحد  أن 
عن الطعام في السجون احتجاًجا على العزلة، وتابع: 
قال القائد »ال أريد أن يُضرب أحد عن الطعام داخل 
قبل،  من  هذا  قلت  لقد  أجلي،  من  ويموت  السجون 
للغاية،  أمر خطير  هذا  لذلك؛  داعي  ال  اآلن،  وأقوله 

يجب أن تدركوا هذا«.
دقائق،  تحدثنا مدة 5-4  أوجالن حديثه:  وتابع محمد 
وكان الصوت ضعيفًا، وأعتقد أنه كان صوت القائد! 
لقد قال لي »هذا اللقاء خاطئ للغاية، إنه ليس لقاًء« ثم 

انقطع االتصال.
بانقطاع  المسؤولين  أبلغ  أنه  أوجالن  محمد  وأوضح 

االتصال، فطلبوا منه االنتظار.
وقال  أخرى،  مرة  آخر  بي شخص  اتصل  »ثم  قال: 

لي إن علي البقاء وعدم المغادرة. وبعد االنتظار مدة 
10-15 دقيقة، قلت للمسؤولين هناك إن الهاتف لم يعد 

يرن، فقالوا لي »انتهى اللقاء«.

واختتم محمد أوجالن أن مثل هذه االنتهاكات واألفعال 
مرفوضة.
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103 المرأةالرياضة

ال لقتل النساء

وكأنَّ العنَف أصبَح جزًءا من كيان املرأة، 
وجدِت  ها  حقَّ لتطلَب  تذهُب  فأينما 
مقولة  ومن  أمامها.  ماثالً  العنَف 
هذه  ُد  ُتسَّ دين،  وال  له  وطن  ال  العنُف 
في  للعنف  املرأة  َُّض  تتعر احلقيقة.  
والشارع،  العمل،  مكان  وفي  املنزل، 
ذكرت  كما  يعني  العامة،  واألماكن 
والضرب  العنف  تد  ذهبْت  أينما  آنًفا 
يالحقها إلى حيث هي ذاهبة.  العنف 
االجتماعي  األمن  يهدد  الذي  املنزلي 
الناجت  الصحي  احلجر  مع  تفاقم  والذي 
كورونا  لفايروس  السريع  االنتشار  عن 
املرأة.  بحقِّ  يُطبَّقُ  آخر  وباًء  فأصبح 
يجد  النساء  ضرَب  أن  يعلم  جميُعنا 
َمن يبرّرُُه في اجملتمعات كلِّها؛ ولكن لم 
يضُع  األوقات،  من  كثير  في  أحداً  جندْ 
تزيد  أنها  رغَم  الظاهرة،  لهذه  حّداً 
وتفكك  اجملتمع  في  الطالق  نسب  من 
تؤثر سلباً على سلوك  وبالتالي  األَُسر؛ 
حياتهم  ومسيرة  وأطباعهم  األطفال 
من  الكثيرَ  األطفال  لدى  فتخلق 
في  أمامه  عائقاً  التي تصبح  املشاكل 
تتعرض  التي  املتكررة  احلياة. فاإلهاناُت 
لها املرأة من قبل زوجها أماَم أطفالها 
تخلق جيالً جديداً عدوانّياً وغير متوازن، 
األمراض  من  كبيراً  كّماً  معه  يحمل 
واالجتماعية  والصحية  النفسية 
األوقات  من  كثير  في  يصعب  والتي 
وبشكٍل  يومياً  لها.   احللول  إيجاد 
علينا  تطلُّ  كثيرةٌ  إحصائياٌت  متكررٍ 
الذي  اجلسدي  العنف  حجَم  عارضًة 
تتعرُّض له الزوجاُت على أيدي أزواجهنَّ، 
والذين يستخدمون في معظم األحيان 
زوجاتهم.   ضرب  في  مختلفًة  أساليَب 
تعنيُف الرجال لزوجاتهم في منطقتِنا 
يتراوُح بني الضرب والشتم، وقد يتطورُ 
أن  وميكن  النفسي  التعذيب  إلى  األمرُ 
يصَل إلى حدِّ القتل.  يشير خبراُء في 
ضرب  مشكلَة  أن  إلى  االجتماع  علم 
االجتماعي  األمَن  تُهدِّدُ  أزمٌة  الزوجات 
القضائية  القضايا  أعداد  تزايد  مع 
احملاكم،  ساحات  في  بها  املتعلقة 
ووصول بعض حاالت االعتداء إلى القتل 
اخلطأ أو العاهات املستدمية. ورغَم َسّن 
إال  الزوجة،  ضرَب  حتظر  التي  القوانني 
على  تقتصر  ال  التي  الظاهرةَ  هذه  أنَّ 
ما  التمّدد،  في  آخذة  آخرَ؛  دون  مجتمٍع 
آمن  غيرَ  مصدراً  الزوجيَِّة  بيوَت  يجعل 
جانب  إلى  الزوجات.   إلى  بالنسبة 
القتل  جلرائم  املرأة  تتعرُّض  الضرب 
شهد  آخرَ.  نوٍع  من  عنٌف  وهذا  أيضاً، 
الذي يعتبر  آذار  هذا األسبوُع من شهر 
تصعيَد  املرأة  فيه  حتاول  الذي  الشهرَ 
القتل  جرائم  من  العشرات  نضالها، 
لها.  اجملاورة  والدول  سوريا  في  ها  بحقِّ
مناطق  في  كانت  اجلرائم  تلك  آخرُ 
ثالثِة  وخالَل  سوريا،  وشرق  شمال 
جرميَتي  املنطقُة  شهدِت  فقط  أياٍم 
مدينة  في  َّتني،  شاب بحق  ارتُكبتا  قتٍل 
احلسكة وناحية جل آغا.  هذه اجلرائُم 
املرأة  بحق  تُرتكُب  التي  واالنتهاكات 
نابعٌة من الذهنية الرجعية املتسلطة 
عائقاً  تقُف  زالْت  ما  والتي  واملتخلفة 
في  وحقوقها  املرأة  أمام  أساسياً 
احلياة. هذه اجلرائُم التي ترتكب بحقها 
ى العادات والتقاليد إمنا هي  حتَت ُمسمَّ
تقودُه  الذي  اجملتمعي  للنسيج  ضرٌب 
املرأة في اجملتمع، وتعُل من املرأة ِسلعًة 
هذا  وعلى  غير.  ال  لإلجناب  وآلًة  تارية 
التسلُح  املرأة  على  فيجُب  األساس 
بالوعي الكامل واملطالبُة بحقوقها في 

احلياة احلرة الكرمية.

مرآة المرأة

هيفيدار خالد

المرأة في روج آفا تتألق على خشبة المسرح في يومه العالمي

المرأة في عالم العمل المتغير وصعوباته...

الناطقة  ومراياها  الحياة،  منبر  المسرح 
في  الالفت  حضوره  وللمسرح  والصامتة، 
الكردية  وللمرأة  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
مختلف  في  وميزاتها  ونجاحها  إبداعاتها 
طاقة  تملك  فهي  المسرح،  ومنها  المجاالت، 
منحت  حيث  المسرحي،  المجال  في  كبيرة 
معبرة من خالله عن  للمسرح  جمالياً  حضوراً 

أفكارها وكيانها.

تطورها يف مجال الفن..

امتازت الفترة األخيرة بتطور المرأة في مجال 
موضوع  حول  النقاش  وازداد  والمسرح،  الفن 
وبمناسبة  تطور،  وكيف  المسرح  في  المرأة 
مع  صحيفتنا  التقت  للمسرح؛  العالمي  اليوم 
حركة  ضمن  مسرحية  ممثلة  حسن«  »براء 
حدثتنا  حيث  قامشلو،  مدينة  في  الذهبي  الهالل 
بشكل عام عن تاريخ تأسيس فرقتهم المسرحية، 
باران،  ساريا  تياترا  فرقة  في  »أعمل  وقالت: 
الهالل  لحركة  تابعة  مسرحية  فرقة  وهي 
الذهبي، وخاصة بالمرأة، وتعمل النساء ضمنها 
في جميع أمور العمل المسرحي مثل اإلخراج 
والتمثيل وغيرها، حيث يبلغ عدد أعضاء فرقتنا 
إلى  بين 17  ما  أربعة، وأعمارهم  المدربة  مع 

20 سنة«.
 :2018 عام  تأسست  فرقتهم  بأن  لنا  متابعةً 
 atoliya ضمن  أماكننا  أخذنا  كطالبات  »نحن 
theatro قرابة ستة أشهر، وبعدها قمنا بإنشاء 
 teatra باران  ساريا  »تياترا  وباسم  فرقتنا 

.»sarya baran

املرسحيات املقدمة

وعن تسمية فرقتهم بهذا االسم قالت براء: »قمنا 
وباران،  ساريا  الشهيدتين  باسم  فرقتنا  بتسمية 

وهما أول من عملتا في التمثيل المسرحي بجبال 
كانتا  لقد  الصعبة،  الظروف  في ظل  كردستان 
مقاتلتين باإلضافة إلى أنهما ممثلتان مسرحيتان، 
قمنا  المسرح  في  شامخاً  اسمهما  يبقى  وكي 

بتسمية فرقتنا باسميهما«. 
وأما عن المسرحيات التي قدموها فهي »المرأة 
 ،Diqîrim أصرخ   ،Jina bi tenê الوحيدة 
 Aştî Di Baskê السالم في أجنحة العصفورة
 Diziya البساتين  سرقة   ،Çûkê De Ye

.»Em Hene نحن موجودون ،Bexçe
الكبار  ألجل  مسرحياتهم  من  ثالثاً  بأن  منوهةً 
التي  المواضيع  وأهم  األطفال،  ألجل  واثنتين 
هي  المسرحي  عملهن  في  تقديمها  على  يعملن 
المواضيع التي تخص المرأة من ظلم واضطهاد 
والعائلة،  المجتمع  في  المرأة  بحق  يمارس 
أكانت  سواء  أشكالها  بجميع  المرأة  ومعاناة 
وزادت:  كانت،  أياً  أو  طالبة  أو  أماً  أو  معلمة 
»نعمل على جمع قصص ومواضيع تهم قضايا 
المرأة ونقدمها للشعب على شكل مسرحية من 

أجل أن ينتبهوا ويعرفوا الحقيقة من خاللها«.

27 آذار اليوم العاملي للمرسح

27 آذار يوم عالمي للمسرح، وحول هذا اليوم 
الذي خصص في العالم كيوم للمسرح أردفت لنا 
براء قائلةً: »إنه يوم خاص بالنسبة لنا وله أهمية 
الدعم  نلتمس  مسرحيين  كممثلين  ألننا  كبيرة 
والمساندة من العالم، ألنه عندما تضع عملك في 
خدمة الشعب بالتأكيد ستكون لك قيمة وشأن«. 

ذكرى  يصادف  آذار  من   27 الـ  يوم  أن  كما 
استشهاد يكتا هركول أيضاً، المقاتل والمسرحي، 
على  يمشون  بأنهم  للجميع  فخر  مصدر  وهو 
خدمة  أجل  من  ضحوا  نشيطين  أناس  خطى 

الشعب.
يوم  في  آفا  روج  في  ستقام  التي  الفعالية  وعن 

»هناك  براء:  لنا  وضحت  للمسرح  العالمي 
يكتا  الشهيد  اسم  يحمل  آفا  روج  في  مهرجان 
الموسيقية،  الفرق  فيه جميع  هركول، وتشارك 
نشارك  باران  ساريا  تياترا  فرقة  أيضاً  ونحن 
السنة  المهرجان منذ عامين، وفي هذه  في هذا 
نظرة  تتحدث عن  لألطفال  بمسرحية  سنشارك 
الموجود  السالم  اسم  وتحمل  للحرب،  األطفال 

في أجنحة عصفورة«.

دورها يف مجال املرسح

وعن دور المرأة في المجال المسرحي أكدت لنا 
براء: »كامرأة عندما تأخذين محالً في مسرحية 
وتعبرين عن الحقيقة تصبحين مثل محامية تدافع 
على  الشيء  هذا  سيؤثر  بالتأكيد  الحقيقة،  عن 
وتتقربين  أكثر،  نفسك  وستعرفين  شخصيتك، 
من نفسك، ومن ناحية أخرى لقد جعلوا المرأة 
بذلك  فتضعف  العالم،  في  الرجل  خلف  تقف 
العمل وتنسى الكثير من قضاياها. ولكن؛ عندما 
وستعمل  حقيقتها،  تضيع  لن  بنفسها  هي  تعمل 
المرأة عن  منها  تعاني  التي  المشاكل  على حل 
المرأة  تقدم  فعندما  الناقدة،  المسرحيات  طريق 
هذه المواضيع ستقوى أكثر من ناحية المشاعر 

وستكون مؤثرة أكثر«.

الممثلة  حسن«  »براء  اختتمت  النهاية  وفي 
بمدينة  الذهبي  الهالل  حركة  في  المسرحية 
إلى  العودة  المرأة  قامشلو حديثها: »يجب على 
فيمكن  وتقديمها،  لها  واالستماع  الداخلي،  الفن 

أن يصبح هذا الفن بحر الخالص والحرية«. 
باليوم  االحتفال  فكرة  بداية  أن  بالذكر  والجدير 
العالمي للمسرح كانت عام 1961 أثناء المؤتمر 
بمدينة  للمسرح  الدولي  للمعهد  التاسع  العالمي 
»فيينا«، وذلك باقتراح من رئيس المعهد آنذاك، 
للمعهد  التابع  الفنلندي«  »المركز  كلف  حيث 
عالمي  يوم  بتحديد  تاله 1962  الذي  العام  في 

للمسرح، وقد حدد بيوم 27 آذار من كل عام.

شروق  قبل  يستيقظن  ـ  قامشلو  روناهي/ 
يذهبن  كي  العصافير،  زقزقة  ومع  الشمس 
ألعمالهن، هذه األعمال التي تعتبر شاقة بالنسبة 
لهن وألعمارهن، كل ذلك من أجل تقديم العون 

ألسرهن في ظل أوضاعهم المعيشية الصعبة.
تختلف أسباب عمل المرأة في المجتمعات، فقد 
تحسين  في  المساهمة  بغاية  للعمل  المرأة  تلجأ 
األوضاع االقتصادية، ولتحسين أوضاع العائلة، 
الدافع األساسي  فيكون وضعها االقتصادي هو 

للبحث عن العمل، فتجد في نفسها المنقذ لألسرة 
من الناحية المادية في بعض األحيان.

وحول هذا الموضوع وعن مشاركة المرأة في 
العديد  مع  »روناهي«  صحيفتنا  التقت  العمل؛ 
البصل  زرع  في  يعملن  اللواتي  العامالت  من 
بريف ناحية عامودا، مقابل أجر ال يتجاوز ثالثة 

آالف ليرة سورية وبدوام ست ساعات يومياً.
عز  زهرة  العاملة  الطفلة  مع  التقينا  البداية  في 
الدين البالغة من العمر ثالثة عشرة عاماً، والتي 
انقطاعها عن  إلى سبب  لنا في حديثها  أشارت 
المبكر، حيث اضطرت  السن  الدراسة في هذا 
»مع  وقالت:  عائلتها،  مساعدة  أجل  من  للعمل 
ارتفاع األسعار أصبحت المعيشة صعبة للغاية، 

لمساعدة  دراستي  ترك  على  أجبرت  لذلك 
عائلتي، تتكون أسرتي من ستة أفراد باإلضافة 
إلى والداي، ووالدي ال يستطيع إعالتنا بمفرده«.
أن  الدين  عز  زهرة  تمنت  حديثها  نهاية  وفي 
المعنية  الجهات  تقدم  وأن  األسعار،  تنخفض 
أوضاع  من  تعاني  التي  للعوائل  المساعدات 

مادية صعبة.

عملنا متعب

العمر  من  البالغة  رجب«  »مطره  العاملة  أما 
42 سنة من أهالي منطقة الكرامة التابعة لمدينة 
عاماً،   15 منذ  زوجها  توفي  وقد  الحسكة، 
ولديها خمسة أوالد تضطر إلبقائهم في المنزل 
أوالدها  إعالة  أجل  من  تعمل  فهي  لوحدهم، 
مطره  لنا  فبينت  اليومي،  مصروفهم  وتأمين 
قائلةً: »أعمل منذ خمسة عشر عاماً، وذلك منذ 
أجنيه  ما  أوالدي  على  ألصرف  زوجي،  وفاة 
أصبحت  األسعار  جميع  ولكن  جبيني،  بعرق 
باهظة، وأصبحت األمور المعيشية صعبة علي 

وحدي من أجل تأمين كل شيء ألوالدي«.

الصعوبات

التي تواجهها في تأمين  إلى الصعوبات  منوهةً 
مستلزمات المنزل من الغذاء واللباس ألوالدها 
من المال الذي تجنيه لقاء عملها اليومي، ورغم 
مشقة العمل وصعوبته بالنسبة لها ولكنها مجبرة 
على  أخاف  »وأيضاً  وزادت:  العمل،  على 
عليهم  أخاف  المنزل،  في  إبقائهم  عند  أوالدي 
يعلمون  ال  صغار  فهم  والماء  الكهرباء  من 

مدى خطورة األشياء، وال أستطيع الجلوس في 
المنزل ألننا بال معيل«.

لالستيقاظ  تضطر  بأنها  مطره  وأوضحت 
باكراً والعمل لساعات طويلة فتأتي إلى منزلها 
حياة  تأمين  أجل  من  ذلك  وكل  المساء  في 
فأوالدها  تستطيع،  ال  ولكنها  ألطفالها،  سعيدة 

»محرمون من أشياء كثيرة«، حسب تعبيرها.
 

أجٌر زهيد..

العاملة »ريما عزيز« فحدثتنا عن عددهن  أما 

الذي يتجاوز سبعين عاملة، وبأن قديماً لم يكن 
تعمل النساء الكبيرات في العمر في هذا العمل، 
ولكن الظروف المعيشية الصعبة أجبرتهن على 
ثالثة  مقابل  يومياً  ساعات  »نعمل ست  العمل: 
فكل  البصل،  بزراعة  نقوم  حيث  ليرة،  آالف 
امرأة لديها أوالد ومنزل، ويحتجن لتأمين المواد 
الغذائية والمستلزمات األخرى، وكلنا نعلم كيف 
الليرة  قيمة  تدني  المعيشي بسبب  الغالء  أصبح 

السورية«.
منطقة  من  نسوة  أو خمس  أربع  كل  بأن  مبينةً 
ويؤخذن  واحدة،  سيارة  في  يجتمعن  واحدة 
العامالت  »جميع  وأضافت:  العمل،  لمناطق 
التابعة  المناطق  سكان  من  معها  يعملن  التي 
لمدينة الحسكة، حيث نخرج في ساعات الصباح 
مكان  في  ونتواجد  الشمس،  قبل شروق  الباكر 
بحسب  نعمل  صباحاً،  السابعة  الساعة  العمل 

محاصيل فصول السنة«.
بينهن  فمن  العمل،  بأنهن مجبرات على  مؤكدةً 
خمسة  أعمارهن  تتجاوز  لم  عاملة  عشرة  اثنتا 
»نعمل  وأردفت:  قولها،  بحسب  عاماً،  عشر 
في  نعمل  اآلن  األرض،  منا صاحب  يطلبه  ما 
تعشيف  عمل  يوجد  وبعدها  البصل،  زراعة 
الخضار  زراعة  في  نعمل  وأيضاً  الكمون، 
األعمال  من  الكثير  وغيرها  محصولها  وجني 

الزراعية«.
وفي النهاية اختتمت ريما عزيز حديثها؛ قائلة: 
»أصبحت الظروف المادية قاسية، حتى لو أننا 
لن  المواد،  استهالك  من  والتقليل  بالتوفير  قمنا 
نستطيع توفير أي شيء بسبب الغالء الفاحش، 
لذلك نتمنى أن تزول هذه الضائقة المادية وأن 

نعيش بسالم في وطننا«.

 20 إن  تليغراف  ذا  صحيفة  قالت 
للقضية  انضموا  جديداً  رياضياً 
البريطاني  االتحاد  ضد  المرفوعة 
عن  بتعويضات  للمطالبة  للجمباز 
تعرضهم لإلساءة البدنية والنفسية من 

جانب المدربين.
سابقاً  بريطانياً  رياضياً   17 وكان 
رفعوا في الشهر الماضي قضية ضد 
االتحاد البريطاني للجمباز طالبوا من 
خاللها بتعويضات عن إساءات بدنية 
يد  على  لها  تعرضوا  مختلفة  ونفسية 

مدربيهم.
وقالت الصحيفة إن االتحاد البريطاني 
كانون   19 حتى  مهلة  طلب  للجمباز 
األول الُمقبل للرد على المطالبات بعد 

فشله في الرد قبل 25 آذار الجاري.
الممثل  أن  الصحيفة  وأضافت 
منح  السابقين  للرياضيين  القانوني 

االتحاد البريطاني للجمباز مهلة حتى 
19 حزيران.

البريطانية  الماضي روت  العام  وفي 
آمي تينكلر الفائزة بميدالية أولمبية في 
تجاربهن  أخريات  والعبات  الجمباز 
واتهمَن  للعبة  الوطني  االتحاد  مع 
مدربين »بالتنمر واإلساءة الجسدية«.

وفي وقت سابق من األسبوع الحالي 
التنفيذي  الرئيس  آنسون  آندي  قال 
للجنة األولمبية البريطانية إن رياضيي 
طوكيو  أولمبياد  في  المنافسين  بالده 
بوسعهم  سيكون  المقبلة  الصيفية 
اإلبالغ عن أي إساءات أو مضايقات 
لها  يتعرضون  ربما  بدنية  أو  نفسية 
خالل الدورة عبر خط ساخن مستقل 

ستوفره بالدهم لحمايتهم.

ألعاب غير كرة القدم خارج دائرة االهتمام من األندية واالتحاد إلى متى؟

20 رياضيًا ينضمون 
لقضية التعويضات ضد 
اتحاد الجمباز البريطاني

والشباب  والناشئين،  لألشبال  بطوالت  سنوياً  تقام 
باإلضافة  والثانية،  األولى  للدرجتين  تقام  والرجال 
يصرفها  ومراقبين  تحكيم  أجور  الكأس،  لمسابقة 
تصرف  واألندية  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد 
الالعبين ورواتبهم تصرف  النقل وعقود  أجور  على 
وذلك بالماليين، ولكن األلعاب األخرى بالكاد بعض 
تعتمد  بحيث  بشكٍل رسمي،  وتتبناها  تتذكرها  األندية 
مثل  ألعاب  في  والصاالت  والمدارس  المراكز  على 
الكاراتيه والتايكواندو وتلعب فرقها على اسم األندية 
البطولة  تقام  البطولة فقط وحتى بعض األحيان  أثناء 
ويعلن النادي عن فوزه بالمركز األول والفريق الذي 
فزنا  يقولون  مدرسة  أو  لمركز  تابعاً  كان  أن  يمثله 

بالمركز األول!.
وخاصةً  األخرى  األلعاب  مدربي  من  دائم  استياء 
بدون  كانت  العام  هذا  بطوالتها  إحدى  فحتى  الفردية 
مدعومة  فهي  القدم  كرة  بينما  للفائزين،  كؤوس 
غير  هذا  الفردية،  والجوائز  والميداليات  بالكؤوس 
الشعارات  حالة  تعيش  زالت  ما  التي  المرأة  رياضة 
فقط في كامل مناطق اإلدارة الذاتية ألنها ال تحصل إال 

على دعم قليل جداً بالكاد يُذكر، ورغم ذلك المدارس 
السيدات  وفرق  مستمرة  الفردية  لأللعاب  والمراكز 
لرياضات كرة القدم والسلة والطائرة ال تتوقف ولكن 
المقدم، وذكرت  الدعم  قلة  بسبب  تناقص،  في  عددها 
والتايكواندو  والسلة  القدم  كرة  العبات  من  الكثير 
المعنية بشؤون رياضة  الجهات  أملهن خاب من  بأن 

المرأة.
األلعاب  تمنح  العالم  بلدان  في  االتحادات  من  الكثير 
األخرى غير كرة القدم االهتمام الكبير لتكون هويتها 
في البطوالت العالمية، ولكن لدينا من يحقق اإلنجازات 
دائرة  خارج  يبقى  المحلي  أو  العالمي  الصعيد  على 

التكريم ومنحه ما يستحق ولكن إلى متى؟.
على االتحاد الرياضي واألندية على وجه الخصوص 
تبنّي  بمعنى  األخرى  األلعاب  لتفعيل  بجدية  الوقوف 
العبات والعبين وليس االعتماد على المراكز موسمياً 
العبات  اختيار  يتم  بأنه  والقصد  فقط  وبالمناسبات 
والعبين من التايكواندو والكاراتيه واأللعاب األخرى 
وضمهم كأعضاء حقيقين للنادي، وليس االستعانة بهم 

يوم البطوالت فقط.

قامشلو/ جوان محمد ـ 24 نادياً يف إقليم الجزيرة، وقلة قليلة منهم متنح 
االهتامم الالزم لأللعاب التي هي غري كرة القدم، سنوات متيض وتلك 

األلعاب ال تأخذ حقها ولكن إىل متى؟، األندية واالتحاد الريايض بإقليم 
الجزيرة يرصفون املاليني سنوياً عىل لعبة كرة القدم، أما باقي األلعاب 

فتأدية واجب لدى الكثري من األندية.

قامشلو/ رشا عيل - بني مرسح له طابع تعليمي، وآخر همه جاميل، تباين 
حضور املرأة الكردية عىل خشبة املرسح يف السنوات األخرية بعد الثورة، 

وكانت معظم املواضيع املقدمة عىل الخشبة تتعلق باملرأة. 

ارتياح رياضي بعد تصريحات بعدم 
وجود حظر في الوقت الحالي

اليومية  روناهي/ قامشلو ـ زادت اإلصابات 
بفيروس كورونا في عموم مناطق شمال وشرق 
سوريا، مما ولّد مخاوف لدى المواطنين بتطبيق 
حظر تجوال جديد في المنطقة، بينما الرياضيون 
كانت المخاوف تتملكهم لوقف األنشطة الرياضيّة 
التي بالكاد تتحرك في إقليم الجزيرة والتي تعاني 
من بعض الركود بسبب عدم صرف المستحقات 

المالية حتى اآلن.
 ،2020 عام  في  الرياضية  النشاطات  وأوقِفت 
فيروس  من  احترازية  كإجراءات  مرات  لثالث 
كورونا، وفي اآلونة األخيرة زاد عدد اإلصابات 
في شمال وشرق سوريا، وكثرت اإلشاعات عن 
خلق  مما  كلي،  أو  جزئي  حظر  تطبيق  إمكانية 
مخاوف لوقف النشاطات الرياضية مجدداً والتي 

تعاني من بعض الركود في إقليم الجزيرة، وذلك 
بسبب عدم صرف االستحقاقات المادية لالتحاد 

من قبل المجلس التنفيذي في اإلقليم.
من  محلية  إعالم  لوسائل  تصريحات  وصدرت 
ومن  سوريا  وشرق  شمال  في  الصحة  هيئة 
أوضحت  التي  الجزيرة  إقليم  في  الصحة  هيئة 
مراقبة  مع  الحالي،  الوقت  في  حظر  ال  بأنه 
الجاري  آذار  شهر  نهاية  حتى  اإلصابات  حجم 

حظر  تطبيق  إمكانية  تحديد  سيتم  إثرها  وعلى 
كلي أو جزئي، مع بروز ظروف معيشية صعبة 
وتخطيه  الدوالر  ارتفاع سعر  بسبب  للمواطنين 
ولكنه  بعد  فيما  وتراجعه  لحاجز 4500 ل.س، 
غير مستقر بعد، بينما بخصوص عدد اإلصابات 
في شمال وشرق سوريا وبحسب آخر إحصائية 
صدرت من هيئة الصحة بشمال وشرق سوريا 
حتى صباح يوم الجمعة 2021/3/26، 9383 

حالة منها 364 حالة وفاة و1280حالة شفاء.
قيد  ألنها  قائمة  الحظر  فرض  إمكانات  وتبقى 
النقاش ومتوقفة على حجم اإلصابات مما سيؤدي 
لوقف النشاطات الرياضية مجدداً، وذلك سيؤثر 
سلباً بشكٍل كبير على سير عجلة الرياضة والتي 

كما ذكرنا بالكاد باتت تمشي في إقليم الجزيرة.

فان باستن: كرة القدم ستكون أفضل من 
دون التسلل

باستن  فان  ماركو  السابق  هولندا  مهاجم  طالب 
في  بالتفكير  القدم  كرة  قوانين  عن  المسؤولين 
إلغاء قاعدة التسلل. وشهدت الرياضة الكثير من 
نظام  تطبيق  منذ  للجدل  المثيرة  التسلل  حاالت 
من  المخاوف  وتزايدت  المساعد  الفيديو  حكم 
الوقت المطلوب التخاذ القرارات ودقة الحاالت.
عن  المسؤول  القدم  لكرة  الدولي  المجلس  وقال 
مراجعة  يواصل  إنه  الشهر  هذا  القوانين  سن 
مطالبة  مثل  مقترحات  ويدرس  التسلل  قانون 
الدولي  باالتحاد  التطوير  مدير  فينجر  أرسين 
)الفيفا( بإعطاء أفضلية للمهاجم بشكل أكبر من 

القانون الحالي.
وأبلغ فان باستن، المدير التقني للفيفا بين عامي 
»ال  سبورتس:  سكاي  محطة  و2018،   2016
زلت مهتماً جداً بقاعدة التسلل ألنني مقتنع بأنها 

ليست قاعدة جيدة«.
القدم  كرة  أن  إلظهار  إزالتها  »أود  وأضاف: 
بأنها ستكون  مقتنع  وأنا  التسلل  دون  ممكنة من 

أفضل في غياب هذه القاعدة«.

وأكد: »كرة القدم لعبة رائعة لكنني ال زلت أؤمن 
أكثر  أكثر وتصبح  تتحسن  أن  الممكن  بأنها من 
إمتاعاً وتسلية وإثارة ويجب أن نعمل على ذلك«.
وأشار فان باستن إلى أن قرارات التسلل تنتزع 

االهتمام من األحداث داخل الملعب.

للتسلل  قاعدة  لدينا  أن  اآلن  »المشكلة  وواصل: 
لكننا نتحدث غالباً عن القرارات، كثيراً«.

وفسر: »من دون التسلل ستقل المشاكل وستجد 
الفرق حلوالً لخوض مباريات جيدة وممتعة«.

براء حسن

ريما عزيز زهرة عز الدين مطره رجب
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 تداعيات األزمة
 السوريّة اقتصاديّاً
وآليات المواجهة

بعد عشر سنوات من األزمة في سوريا واحلرب الطاحنة التي أنهكت 
البالد ُمني االقتصاد السوري بخسائر فادحة وتدمرت الكثير من موارد 
اإلنتاج، بنتيجة هذه اخلسائر تراجع الناجت احمللي لهذا االقتصاد الذي 
 20 من  أقل  إلى  تنوعاً  النامية  الدول  اقتصادات  أكثر  بني  من  كان 
مليار دوالر بحلول عام 2019 بعدما كان يزيد على 60 مليار دوالر عام 
والتبعات  السوريّة  الليرة  في  التضخم  حجم  عن  ناهيكم   ،2010
املباشرة لذلك على الوضع املعيشي للشعب السوري، هذا باإلضافة 
إلى فرض احلصار على سوريا بسبب السياسات املتبعة من النظام 
األمور  معاجلة  في  واألمني  العسكري  احلل  على  واإلصرار  السوري 
عزل  إلى  أفضى  والذي  والدبلوماسي  السياسي  احلصار  مع  بالتوازي 
سوريا عن الساحة الدولية واإلقليمية مع تطور املواقف السياسية، 
نحو  السوري  للنظام  الوحيد  املتنفس  في  تام  كتم  رافقه  هذا  كل 
املنطقة والعالم أال وهو بوابة لبنان التي كانت مبثابة حديقة خلفية 
للنظام كان عبرها يحاول العراك مع الواقع املوجود، ويستمد الشيء 
وزيادة اخلالفات  وتفاقمها  لبنان  األمور في  من عمره، لكن مع تدهور 
وتأزم الوضع السياسي أثر ذلك على هذا املتنفس وزادت األوضاع في 

سوريا بأضعاف مضاعفة نحو األسوأ.

اإلطالق،  على  منه  الهروب  ميكن  ال  واقع  من  سوريا  في  اليوم  نعاني 
اإلنتاجي  العمل  في  وتراجع  ضعيف  واقتصاد  صعب  معيشي  وضع 
القطاع  وتضرر  اخلدمة  عن  وخروجها  املعامل  من  الكثير  وتوقف 
التجمع  ناحية  من  التوازن  في  واضح  خلل  يوجد  كذلك  الصناعي، 
من  الكثير  تضررت  املذكور  الضرر  مع  حيث  العمل،  وفرص  البشري 
البشري  التواجد  استيعاب  عن  وخرجت  بالسكان  املأهولة  املناطق 
فتم النزوح داخلياً نحو مناطق أخرى وزاد العبء عليها، حيث مت جتاوز 
مشاكل  معه  جلب  كله  هذا  وبالتالي  لها  االستيعابية  الطاقة 

مستفحلة ومعضالت كبيرة.

وسط هذا الوضع املعقد ال بد لنا نحن كسوريني من التفكير بشكل 
واقعي واإلميان بإيجاد واقع فيه كل هذه الصعوبات وعدم القفز فوق 
وعدم  القريبة  احلل  بوادر  غياب  ظل  في  خاصًة  اإلطالق،  على  الواقع 
وجود ما ميكن أن نسميه بأنه بصيص األمل نحو احلل حيث كل ما 
يوجد اآلن من معطيات دالئل تدل على تعميق األزمة دون حلها في 
اللجنة  في  العمل  توقف  إلى  جنيف  في  احملادثات  توقف  من  سوريا 
الدستورية التي أصالً ال عالقة لها بسوريا وشعبها وصوالً إلى وجود 
روسيا  وأيضاً  الدولي  التحالف  وكذلك  وممارساته  التركي  االحتالل 

على اخلط.

َّ العالم بأزمات اقتصادية خانقة من أزمة أمريكا 1871 جتاوزتها  لقد مر
جعل  اجملاعة  حيث   1929 العظيم  الكساد  كذلك  مرحلية،  بتدابير 
العالم يعيد خطواته في الوضع االقتصادي، النرويج والسويد في عام 
النفطي  الدواب كوسيلة نقل بعد احلظر  إلى استخدام  1973 جلأتا 
عليهم، الصني في عام 1976 جلأت إلى استغالل املساحات الزراعية 
)850 مليون خرجوا من  املاليني  إلى حتسني معيشة  بقوة فأدى ذلك 
يتم  التي  هي  أكثرها  الناجحة  احللول  أن  يتضح  هنا  الفقر(.  دائرة 

جتاهلها وال يتم إدراك قيمتها إال في الضائقات الكبيرة.

الواقع  مع  تتأقلم  التي  احللول  شكل  في  نفكر  أن  علينا  سوريا  في 
والتخفيف  وجودنا  على  خاللها  من  احلفاظ  نحاول  بحيث  املوجود 
في سوريا، حيث  تطويرها  ميكن  التي  اإلمكانات  توجد  معاناتنا،  من 
الشعب السوري له القدرة على اإلدارة وكذلك اإلمكانات الطبيعية 
الزراعية  الثروة  استخدامها.  على  العمل  ميكن  املوجودة  والثروات 
واحليوانية املوجودة رصيد غني كبير لنا وميكن العمل تأمني حاجاتنا 
تتحكم  التي  واألمور  املتغيرات  بشكل  التأثر  دون  منها  األساسية 
إيجابية مهمة  تداعيات  له  اجلانب  في حياتنا كسوريني، تطوير هذا 
تكمن في تأمني احلاجة احمللية دون اللجوء إلى توريد أي شيء وكذلك 
األمور  حصر  يتم  ال  بحيث  املعيشية  للحركة  كبيراً  دفعاً  يعطي 
األمور ميكن تطويرها بشكٍل  الشراء احملتكرة، هذه  بآليات  املعيشية 
كبير في حجم املساحات املوجودة واملتوفرة لدينا خاصًة في القرى، 
وحتى  التعاوني  العمل  وضمن  خاص  بشكل  املشاريع  هذه  وتطوير 
ميكن العمل على أن تكون هذه املشاريع الصغيرة ضمن كل بيت من 
تربية احليوانات إلى الدواجن إلى زراعة اخلضروات الشتوية والصيفية، 
وهنا علينا أن ندرك بأن القرى هي البيئة املالئمة املنتجة لهذه األمور 
في  العمل  تطوير  ميكن  اجلانب  هذا  تطوير  من خالل  لذا؛  الضرورية. 
املدينة  في  املوجودة  املتحكّمات  من  والتخلص  إليها  والعودة  القرى 
)مفرزات املدنية وتداعيات العيش في املدن( وتخفيف الضغط  حيث 
كل مدننا اليوم تعاني اليوم من ضغط سكاني وصناعي وجتاري يفوق 

الطاقة االستيعابية.

ال بّد العيش مع حقيقة الثورة املوجودة، الثورة التي تتطلب التطوير 
في كل اجلوانب بدون استثناء خاصًة تلك التي ميكن من خاللها تأمني 
مقارنًة  الذاتية  اإلدارة  مناطق  في  اليوم  أساسي،  بشكل  العيش 
ما  نوعاً  واألمور  النسبي  االستقرار  من  نوع  يوجد  األخرى  باملناطق 
مقبولة من النواحي املذكورة لكن ال بد من عدم تثقيل كاهل اإلدارة 
لديها  بالنهاية  شيء  كل  تأمني  ضغط  حتت  ووضعها  شيء  بكل 
وضعها اخلاص وال زالت تشق الطريق نحو إبراز نفسها كمشروع حل 
مقبول لدى األطراف التي تتحاور من أجل احلل في سوريا، من خالل 
احلاجيات  تأمني  على  والعمل  الذات  على  واالعتماد  الذاتي  التطوير 
األساسية بشكل ذاتي، تطوير اإلمكانات الذاتية، كذلك التحول من 
كذلك،  الذاتية  اإلدارة  على  التخفيف  ليتم  اإلنتاج،  إلى  االستهالك 
النموذج اجملتمعي من الكومني واجملالس أرضية هامة من أجل تطوير 
وتأمني  الذاتي  واالعتماد  اجملتمعي  االقتصاد  وتطوير  الذاتية  املشاريع 

احلاجيات الالزمة لهذا التطوير بالتنسيق والعمل مع اإلدارة.

الواقع  هذا  إدراك  فبدون  تطويرها،  من  بد  ال  التي  األساسيات  هذه 
والتأقلم وتوفير الفرص املمكنة للعيش بشكل االعتماد على الذات 
الهام  من  لذا؛  أمامنا.  كبيرة  وصعوبات  لألمور  تفاقم  أمام  سنكون 
حتقيق  عبر  االقتصادية  املعضالت  من  للتخلص  احللول  هذه  إدراك 
التكامل في التطوير الذاتي وبرامج الدعم من أجل العيش بشكل ال 
نخضع فيه ألية حتكّمات، وجتاوز احملنة االقتصادية التي متر بها سوريا 

بحيث تكون اآلثار ُمخّففة والتداعيات قليلة.

فواصل

آلدار خليل

اآلثار السلبية لالستعمار في الوطن العربي

كاوى الحداد اسبارتاكوس الكرد

حبيب: الحل الديمقراطي في سوريا يبدأ بحوار السوريين
عبد هللا محمد المضحي )وجيه عشيرة البكارة(

شهد العالم العربي العديد من األزمات المماثلة 
حالة  في  العربية  الدول  ترك  كبير  تيار  مع 
الحروب  أنهكتها  حيث  واألسى،  الضعف  من 
الذي  بالوقت  إليها  األوروبية  الدول  واندفعت 
وواصلت  قوتها،  ذروة  في  أوروبا  فيه  كانت 

السعي لتحقيق أهدافها. 
دول  على  السيطرة  المستعمرة  الدول  حاولت 
من  العربية،  الدول  وخاصة  اإلسالمي،  العالم 
فقاموا  القيمة  ثرواتها ومواردها  استنزاف  أجل 
وحاولوا  والفكر  بالقوة  العربي  العالم  بغزو 

اختراقه من جميع الجهات. 
دولة  أي  على  بصماته  االستعمار  ويترك 
العواقب  من  العديد  وراءه  ويخلف  يستعمرها، 
السياسية  الحياة  جوانب  جميع  في  السلبية 
غادر  إذا  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 
هذه البلدان في سياق االنسحاب من هذه البلدان، 
كان األمر صعبًا للغاية ويصفه بعض المؤرخين 
أصعب من اختراق هذه األراضي واستعمارها، 
وتختلف عواقب االستعمار على عالمنا العربي 
واالقتصادية  السياسية  العوامل  باختالف 

وغيرها.
على  الضوء  تسليط  النافذة  هذه  في  نحاول   -
حجم  لمعرفة  لالستعمار  السلبية  اآلثار  بعض 
تركته الثقيلة التي ال زلنا ندفع لمحوها إلى اليوم 

الكثير من طاقاتنا وثرواتنا دون جدوى.
أوالً - األثر االقتصادي:

 يريد المستعمر بناء االقتصاد القوي من خالل 
الصناعات الحديثة والمتطورة، وهو بذلك يحتاج 
على  عالوة  المصانع  إلمداد  الخام  المواد  إلى 
السوق الذي يصرف فيه المنتجات، والتي تشمل 
الصناعات الخفيفة والثقيلة للتصدير للعالم، ومن 
يعتمد  االقتصادي  المكسب  الحصول على  أجل 
من  يمكنه  الذي  القوي  الجيش  على  المستعمر 

وبدأت   الضعيفة،  البالد  على  سيطرته  فرض 
الدول المستعمرة في فرض الضرائب والجمارك 
على طرق التجارة الخاصة بالدول التي احتلتها، 
وزاد  والتسويقي  التجاري  الفكر  سهل  ما  وهو 

من الموارد المالية للمستعمر.
ثانياً- األثر االجتماعي:

يصطحب  الضعيفة  الدول  على  للسيطرة   
غير  المعارك  وتقوم  القوي  الجيش  المستعمر 
المتكافئة، وهو األمر الذي خلف العدد الكبير من 
وأصحاب  المصابين  من  األكبر  والعدد  القتلى 
الذي  األمر  وهو  والنفسية،  الجسدية  األمراض 
المستعمر  فيقول  الجزائر،  في  جلياً  يتضح 
الفرنسي أن عدد القتلى وصل لنحو 300 ألف 
تعدى  العدد  أن  الجزائريون  يقول  بينما  قتيل 
المليون والنصف، وهذه حالة واحدة وهي عبارة 
بالمعارك  القتل  يقتصر  وال  بشرية،  كارثة  عن 
يريد  فكر  لكل  السياسي  االغتيال  هناك  ولكن 
الموت  عن  ناهيك  المستعمر،  هذا  من  التحرر 
واألمراض،  للمجاعات  والتعرض  الفقر  بسبب 
الموارد  في  الطمع  فيه  تسبب  األمر  وهذا 

فأصبحت البالد خالية من الخيرات.
ثالثاً- األثر السياسي: 

بعد الحرب العالمية الثانية بدأت الدول األوروبية 
نظراً  المستعمرات،  بعض  من  االنسحاب  في 
للخسائر الكبرى التي تعرضت لها أثناء الحرب 
العالمية، وجاء االنسحاب السريع فرسم الحدود 
والتي  البالد  بين  المنطقية  وغير  المبررة  غير 
سببت العديد من الخالفات بينها حتى يومنا هذا، 
إقليم  على  وباكستان  الهند  بين  الخالف  فمثالً 
كل  امتالك  خطورة  األمر  يزيد  والذي  كشمير 

من الدولتين السالح النووي.
رابعاً- االستعمار الثقافي والفكري:

يمارس  عديدة  صور  الفكري  لالستعمار 
المستعمر منها ما يناسب ظروف حكمه ليبسط 
وجعلها  وتثبيتها  نشرها  على  فيعمل  نفوذه، 

عقيدة يحرم مخالفتها، ونذكر هنا بعضاً من هذه 
الصور:

ـ ألوهية الحاكم: تعتبر أخطر فكرة ناقشها القرآن 
الكريم هي ادّعاء الحاكم ألوهيته وربوبيته، وأنه 
وتأتي  ويرعاهم،  الناس  شؤون  يدبّر  الذي  هو 
واقع  في  الناتج  أثرها  من  الفكرة  هذه  خطورة 
الحاكم  يمارس  شرعاً،  تصبح  حيث  الناس 
أذالء  أمامه  الناس  ويقف  وطغيانه،  جبروته 
ناقشت  ولهذا  أوامره؛  لكل  صاغرين خاضعين 
الموضوع بشكل مستفيض  القرآنية هذا  اآليات 
للحكام واألنظمة الظالمة  واضعة فرعون مثاالً 
التي ال تريد أن تعلو كلمة على كلمتها، وتريد 
لها  مقاوم  كل  وتعتبر  الناهي،  اآلمر  تكون  أن 
ومناهض خارجاً عن النظام والقانون ويستحق 
أن  وأحسب  العذاب،  أصناف  وكل  العقاب 
شبهاً  تقل  ال  اليوم  العالمي  النظام  دول  صورة 
عن صورة فرعون عندما قسمت العالم أحزاباً 
فيما  والحروب  الصراعات  وخلقت  وشيعاً، 

بينها، وتخال كل خير وثروة في العالم لها.
الحروب  أثناء  نالحظ  االستعمار:  بيد  الحرية  ـ 
التي تشنها الدول الحاكمة للعالم أو الحكام على 
على  المكثف  اإلعالمي  العمل  الظلم  مناهضي 
إقناع  ومحاولة  الحقائق،  وقلب  الواقع  تزييف 
الرأي العام بأن الحرب التي يخوضونها إنما من 
أجل الدولة المعتدى عليها ومن أجل تحريرها، 
دائماً  وأن قضيتهم عادلة ونبيلة، وأنهم يسعون 
كل  معتبرين  يهدده،  خطر  من  العالم  إلنقاذ 
مناهض لظلمهم وحامل الفكرة التي تبيّن زيف 
وانحطاطها  الشعوب  دمار  يريد  عدواً  ادعائهم 
ورجعيتها،  األمم  تخلف  يريد  كهنوت  وأنه 
حاملي  إلزاحة  الظلم  أنواع  كل  ويمارسون 
اتجهوا  أفراداً  كانوا  فإن  طريقهم،  من  الوعي 
إلى االغتياالت وإن كانت جماعات أدخلوها في 
وألهوها  داخلية وخارجية،  حروب وصراعات 
الوعي  ونشر  األفكار  بناء  في  عملها  عن 

والحقائق.

أخطر  ومن  الثقافية:  المنظومة  تشكيل  إعادة  ـ 
تشكيل  إعادة  وحديثاً  قديماً  المستعمرين  وسائل 
المنظومة الثقافية من خالل وسائل كثيرة، ومن 

هذه الوسائل:
والروحية  الفكرية  األسس  إحدى  هي  اللغة:  ـ 
لجأ  التي  واألدبية  التاريخية  الروابط  وأهم 
حاضراً  المهيمنة  والدول  قديماً  المستعمرون 
إلى نشر ثقافتها من خالل نشر لغتها في الدول 
اللغة  السيطرة عليها، بحيث تصبح هذه  المراد 
وسائل  في  وتستعمل  الدراسية  مقرراتها  في 
وتفتح  اليوم،  والتخاطب  واإلعالم  االتصال 
مئات المعاهد لتدريسها وإعطاء المنح المجانية 

للمتفوقين فيها.
اللغوية  الخريطة  على  نظرة  إلقاء  وعند 
اللغة  هي  تصبح  المستعمر  لغة  أن  نجد  للعالم، 
مكان  وتحل  المستعمرة  البلدان  في  الرئيسة 
اإلسبانية  المستعمرات  فأغلب  لها؛  األم  اللغة 
لغة  اللغة اإلسبانية  الالتينية تستخدم  أمريكا  في 
لعدد  الرسمية  اللغة  اإلنكليزية  وتعد  رسمية، 
ونيجيريا  كالهند  البريطانية  المستعمرات  من 

اللغة  الفرنسية  اللغة  تعد  كما  أفريقيا،  وجنوب 
تشاد  مثل  الفرنسية  المستعمرات  في  الرسمية 
لغة  البرتغالية  اللغة  وتعد  والسنغال،  ومالي 
برتغالية  مستعمرة  بوصفها  الرسمية  موزمبيق 
من  عدد  في  الثانية  اللغة  أن  تجد  كما  سابقة، 
هو  كما  المستعمر؛  لغة  هي  المستعمرة  الدول 
واألردن  ومصر  العراق  في  اإلنجليزية  حال 
العربي،  المغرب  دول  في  والفرنسية  وغيرها، 
وهو أمر ينسجم مع ما قاله العالم تريتشكا من أن 
اللغة هي أساس التجارة المزدهرة، إذ إن األمة 
ال تفقد مستعمراتها المرتبطة بها باللغة والثقافة 

حتى لو انقطعت الرابطة السياسية.
االستعمارية  اآلثار  هو  اليوم  االتحاد  يمنع  وما 
التي لم نستطع محوها رغم ما دفعنا من أثمان 
وكأنها  وثرواتنا...  الفكرية  طاقاتنا  من  باهظة 
بأشكال  للتطور  قابلة  فيروسات  من  أنواع 
ارتفاع  اليوم  أخطرها  من  لعل  عديدة،  وأنواع 
في  يدخلنا  مما  المقيت  الطائفي  النفس  وتيرة 
الضعف  حالة  تكرس  داخلية  صراعات  دوامة 

واالنحطاط أكثر وأكثر.

نوري سعيد )كاتب(

في  للعبيد  محرراً  يعد  اسبارتاكوس  كان  إذا 
اإلمبراطورية الرومانية وُخِلّد اسمه في التاريخ؛ 
فإن كاوى الحداد ال يقل أهمية، حيث استطاع إنقاذ 
شعبنا الكردي من ظلم الملك الطاغية الضحاك 
بمطرقته، فلقد أصيب هذا الملك بمرض جلدي 
بأن  وغريباً  عجيباً  دواء  األطباء  له  ووصف 
يتم دهن جسمه يومياً بدماغ شابين حتى يشفى، 
واستطاع  المملكة  أرجاء  في  الذعر  دب  ولهذا 
كردستان  جبال  في  واالختفاء  الفرار  البعض 
الوعرة والعصية على االختراق، وكان من بين 
الذي كان يمارس مهنة الحدادة،  الناجين كاوى 
وبعد مرور فترة من الزمن على تلك الحال ازداد 
عدد الذين نجوا بأنفسهم، وبإيعاز من كاوى قرر 
قبل  الملك  على  والقضاء  بالثورة  القيام  هؤالء 
أن يقضي على كل الشباب في المملكة، وهكذا 
دخل الثوار المدينة يحملون المشاعل، واستطاع 
ذلك  وُعد  منه،  والخالص  الملك  قتل  كاوى 
اليوم في تاريخ الكرد )بيوم نوروز( وطبعاً هذا 
العيد بالنسبة لنا يحمل معاني التحرر واالنعتاق 
وبهذا  الحكام،  واضطهاد  الظلم  من  والخالص 
المعنى يمكن اعتبار كاوى الحداد اسبارتاكوس 
بنوروز  األخرى  الشعوب  احتفال  أما  الكرد، 
رأس  يعد  الفرس  فعند  المعنى،  ذات  يحمل  فال 
شم  عيد  يعد  المصريين  وعند  الفارسية،  السنة 
النسيم، ومن هنا نقول إن جبال كردستان كانت 
مالذاً للشعب الكردي عبر التاريخ كلما تعرضوا 
أصدقاء  »ال  مقولة  ولكن  اإلبادة،  أو  للظلم 
أنها أصبحت نسبية  يبدوا  للكرد سوى جبالهم« 

الكردي  الشعب  أصبح  حيث  الثالثة  األلفية  في 
جبالهم  إلى  باإلضافة  وأصدقاء  بحلفاء  يحظى 
وصدق  وإخالص  وفاء  من  أظهروا  ما  بفضل 
والتي  اآلخرين  مع  وصداقاتهم  تحالفاتهم  في 
باتت تشمل دوالً عظمى، وثورة 19 تموز التي 
بشائر  انطلقت من كوباني 2012 حملت معها 
استطاعت وحدات  إذ  فجر جديد،  بميالد  األمل 
حماية الشعب والمرأة األبطال أن تسطر أروع 
إرهابي  تنظيم  أعتى  وجه  في  البطولة  مالحم 
عرفه تاريخ البشرية والمتمثل بداعش بمشاركة 
ولقن  باشور  في  وأشقائنا  التحالف  قوات  من 
التاريخ مع  ينساه عبر  لن  الجميع داعش درساً 
أن كوباني كانت على وشك السقوط، ومنذ تلك 
الهزيمة بدأ العد التنازلي لداعش وأصحبت نمراً 
من ورق وتغيرت نظرة العالم حيال الكرد بسبب 
البطوالت التي أبدوها في ميادين القتال، وأصبح 
الجميع يطلقون علينا لقب »الحلفاء المخلصون 
تشكيل  جاء  بل  فقط  هذا  ليس  والصادقون« 
تظهر  أخرى  خطة  الديمقراطية  سوريا  قوات 
مدى إخالص الكرد وصدقهم، فلقد ضمت كافة 
تلك  واستطاعت  سوريا  وشرق  شمال  مكونات 
القوات تحرير الرقة وإلحاق الهزيمة العسكرية 
االنتصارات  وطبعاً  الباغوز،  في  بداعش 
قسد  تتمكن  أن  إلى  مستمرة  وهي  تتوقف  لم 
بمشاركة الحلفاء من إخراج كافة القوى الغريبة 
المتواجدة على األرض السورية وأولها المحتل 
عاهدت  الديمقراطية  سوريا  وقوات  التركي. 
وسيادة  وحدة  على  تساوم  لن  أنها  والوطن  هللا 
التراب السوري بأي شكل من األشكال وستعمل 
السوريين  بكل  تليق  جديدة  سوريا  بناء  على 
ديمقراطية ال مركزية، ونأمل أن يكون نوروز 

عهد  في  والدخول  سوريا  لكل  نوروزاً   2021
جديد قائم على التآخي والعيش المشترك بين كل 
مكونات الوطن، وكفانا حروباً وعداوات وتراشقاً 
باالتهامات ألننا في النهاية كلنا سوريون، وليكن 
تسير  سوريا  ألن  مضى  عما  هللا  عفى  شعارنا 
في  سبباً  نكون  أن  يجوز  وال  المجهول  نحو 
فيه  شبر  كل  عمرنا  الذي  وطننا  ودمار  ضياع 
أن  وعلينا  العظيم،  شعبنا  ودماء  وبعرق  بنذر 
نعيد أمجاد سوريا الغابرة بلد األقوام والثقافات 
المتنوعة التي كانت منارة لكل األحرار من كافة 
األصقاع في الوقت الذي تآمر علينا الجميع في 

أزمتنا التي نعاني منها منذ سنوات.

مل تلتزم بالقوانني الدولّية

المستمرة  التركيّة  الدولة  انتهاكات  وحول 
تحدث  مناطق شمال وشرق سوريا  على 
نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا 
الديمقراطية حكمت حبيب وقال: »الدولة 
بالقوانين  تلتزم  وال  مارقة  دولة  التركيّة 
الدوليّة، ولديها أطماع إلعادة  واألعراف 
أمجاد الدولة العثمانية، وهذا المخطط ليس 
بجديد على حكومة العدالة والتنمية، وعلى 
مناطق  احتالل  دائماً  تحاول  األساس  هذا 
وشرق  وشمال  عامة  سوريا  في  واسعة 
سوريا خاصةً، بهدف إعادة الميثاق الملي 
والتنمية،  العدالة  حكومة  لدى  المزعوم 
احتالل  تستطع  لم  ذلك  على  عالوة 
أراضي فوق األراضي التي احتلتها فهي 
تقوم باالنتهاكات من خالل القصف على 
على  القنص  لعمليات  إضافة  المدنيين، 
للطائرات  استخدامها  وحتى  الحدود، 
في  المدنيين  الناشطين  الُمسيّرة، وضرب 
سوريا  وشرق  شمال  في  مختلفة  أماكن 
لدى  الخوف  وإثارة  البلبلة  خلق  أجل  من 

المواطنين«.
الدولة  تأكيد  »بكل  قائالً:  حبيب  وأضاف 
التركيّة تتخوف من المشروع الديمقراطي 
في شمال وشرق سوريا، وال ترغب بأن 
تخشى  ألنها  ديمقراطياً،  جوارها  يكون 
الداخل  إلى  المشروع  هذا  انتقال  من 
التركي، وكما نعلم بأن تركيا دولة مستبدة 
وتعمل على صهر كل القوميات بالقومية 
اإلنسان،  بحقوق  تعترف  وال  التركيّة، 
وتقوم بعمليات منافية لحقوق اإلنسان وفق 

القانون الدولي«.

هجامت مستمرة أمام مرأى 
القوات املوجودة 

في اآلونة األخيرة ازدادت انتهاكات الدولة 
التركيّة وعلى وجه الخصوص في مناطق 
حكمت  أشار  حيث  ومنبج،  عيسى  عين 
المحتلة  تركيا  »تسعى  بالقول:  حبيب 
األمن  زعزعة  الهجمات  هذه  خالل  من 
العمل  وبالتالي  المنطقة،  في  واالستقرار 
فرصة  إعطاء  أجل  من  مصالحها  وفق 
الحدود،  على  الموجود  اإلرهاب  لذريعة 
ومنبج  عين عيسى  مناطق  في  خصوصاً 
من أجل احتاللها تحت حجج واهية، وما 
يحزُّ في النفس أن تلك االنتهاكات تحصل 
السوري  النظام  قوات  نقاط  وجود  أمام 
وتركيا  المنطقة،  تلك  في  وقواعد روسيّة 
هذه  على  والقصف  باالنتهاكات  تقوم 
المنطقة أمام مرأى هذه القوات الموجودة 
والتي تدّعي بأنها موجودة لحماية الحدود، 

ولكن ما يحصل بأن هناك تنسيق واضح 
األمنية  السوري واألجهزة  النظام  بين  ما 
حصلت  التي  األخيرة  والزيارة  التركيّة، 
والسوريّة  التركيّة  المخابرات  بين  ما 
على مستوى علني خالل الفترة الماضية 
التنسيق  على  وتأكيد  دليل  الزيارة  وهذه 
هذا  ضرب  إلعادة  والسعي  بينهم  فيما 
لذلك  المنطقة،  في  الديمقراطي  المشروع 
تركيا تُصعّد قصفها على هذه المناطق بين 

الحين واآلخر«. 
ما  حيال  الدولي  الصمت  وبخصوص 
وشرق  شمال  في  انتهاكات  من  يجري 
»إن  بالقول:  حديثه  حكمت  تابع  سوريا 
كل ما يجري من انتهاكات على أراضي 
مناطق الشمال السوري واضح وصريح، 
مناطق  احتالل  إلى  تسعى  بذلك  وهي 
وإحداث  سيادة،  ذات  وأراضي  واسعة 
بالقول:  مؤكداً  فيها«،  ديمغرافي  تغيير 
العام  الرأي  مرأى  أمام  يحدث  ذلك  »كل 
في  أنه  إال  الدولي،  والمجتمع  العالمي 
السياسية توجد مصالح؛ وإن هناك مصالح 
للدول مع تركيا وال يهمها مصلحة الشعب 
ضمن  دولي  صمت  هناك  كما  السوري، 
تعمل  والتي  والسياسيّة  الدوليّة  الصفقات 
اآلن مع معظم الدول الفاعلة في األراضي 
أن  نرى  لذلك  مصالحها،  وفق  السوريّة 
لتركيا  تنازالت  مقابل  الدول صامتة  هذه 
السوريّة  األراضي  أخرى،  أماكن  في 
واإليراني  الروسي  النفوذ  بين  مقسمة 

والتركي بأماكن مختلفة في سوريا«.

مل يتم تنفيذ قرار )2254(

دولي  صمت  »هناك  حبيب:  وتابع 
أي  تنفذ  ولم  عاجزة  الدوليّة  والمنظمات 
المتحدة  األمم  تأسيس  ُمنذ  أممية  قرارات 
حتى هذه اللحظة، وخصوصاً فيما يخص 
أُصِدر  عندما  وكذلك  وفلسطين،  إسرائيل 
قرار،  أي  منه  يُطبق  لم   )2254( القرار 
منظمات  من  منظمة  أي  تحاول  وال 
واألمم  األمن  كمجلس  الدولي  المجتمع 
التركيّة  لالنتهاكات  حد  بوضع  المتحدة 
بسبب المصالح المتداخلة بين هذه الدول«. 

االسرتاتيجية األمريكّية وآلية 
التنفيذ 

األمريكية  االستراتيجية  يخص  وفيما 
مناطق  على  دورها  تأثير  ومدى  الجديدة 
أردف  التغيير،  بعد  سوريا  وشرق  شمال 
مجلس  في  »ندرك  قائالً:  حبيب  حكمت 
االستراتيجية  أن  الديمقراطية  سوريا 
األمريكية ثابتة وهدفها واحد، ولكن؛ ربما 

آلية التنفيذ تختلف من حزب إلى آخر، وما 
حصل خالل األربع سنوات الماضية خالل 
فترة حكم ترامب لم يكن هناك سيادة ثابتة 
المتحدة  للواليات  الجمهوري وال  للحزب 
األمريكية، إضافة لعدم وجود تنسيق بين 
كبير  تناقض  وسط  األمريكية  المؤسسات 
الشخصية  والسياسة  المؤسسات  هذه  بين 
لترامب، وذلك عبر تغريداته على تويتر 
مناطق شمال  من  قواته  من خالل سحب 
وشرق سوريا، وأحياناً يصف قوات سوريا 
الديمقراطية بأنها قوات دحرت اإلرهاب، 
ذلك  وفي  ذلك،  عكس  األحيان  وبعض 

ثابتة،  األمريكية  السياسيّة  تكن  لم  الوقت 
جداً  وسيئة  مزاجية  سياسية  كانت  إنما 
األمريكية،  المتحدة  الواليات  تاريخ  في 
بأردوغان  ترامب  يربط  ما  وخاصةً 
المستوى  على  االقتصادية  العالقات  في 
القادمة  المرحلة  خالل  وأعتقد  الخاص، 
بعد نجاح حزب الديمقراطي والرئيس جو 
الدولة  بين  ما  كبيرة  هناك خالفات  بايدن 
األمريكية  المتحدة  والواليات  التركية 
فيما  االستراتيجية، خصوصاً  الناحية  من 
ما   )400 )إس  الصواريخ  بصفقة  يتعلق 
بين تركيا وروسيا، وهي جزء من حلف 
الناتو، إال أن تركيا بهذه الصفقة أزعجت 

الواليات المتحدة األمريكية«. 
بسبب  »أعتقد  لحديثه:  حبيب  وأضاف 
تستطيع  لم  الديمقراطي  الحزب  وجود 
تركيا  إعادة  األمريكية  المتحدة  الواليات 
إلى حضن الناتو والتحالف االستراتيجي، 
الجديدة  الحكومة  تقوم  سوف  لذلك 
األمريكية بفرض عقوبات والضغط على 
وعلى  تركيا،  ضد  ناعمة  حرب  شكل 
وجه الخصوص أردوغان وحزب العدالة 
والتنمية من أجل إحداث تغيير في الموقف 
في  مشاكل  هناك  نالحظ  كما  التركي، 
االقتصاديّة  الناحية  من  التركي  الداخل 
االنشقاقات  إعالن  وسط  والديمقراطية، 
الكبيرة في تركيا، هذه مؤشرات نستطيع 
بياني متراجع للوضع في  أن نقرأها خط 
تركيا على المستوى الداخلي، وتداخالتها 
وسط  وقبرص  بليبيا  عديدة  ملفات  في 
هذه  كل  األوروبي،  لالتحاد  تهديدها 

على  يفترض  أعتقد  مجتمعة  األمور 
حكومة بايدن الجديدة وضع حد لها، وأن 
تلجم االنتهاكات التركيّة سواًء في سوريا 

أو الشرق األوسط«.

حل األزمة السوريّة وفق 
متطلبات الشعب

 
الدولي  المجتمع  حبيب  حكمت  وناشد 
والدول الفاعلة إن كانت روسيا أو الواليات 
بأنها تعمل  التي تدّعي  المتحدة األمريكية 
لحل األزمة في سوريا وخصوصاً روسيا 
السوري  للشعب  بأنها صديقة  تدّعي  التي 
والضغط  التركيّة  لالنتهاكات  حد  لوضع 
ومنها  سوريا،  في  األطراف  كافة  على 
السياسي،  بالحل  تقبل  ال  التي  األطراف 
تعمل  التي  السوريّة  الحكومة  وخصوصاً 
قبل  ما  إلى  حكمها  عودة  أجل  من  دائماً 
بأال  الدول  تلك  ناشد  كما  2011م،  عام 
على  السوريّة  األراضي  على  تتصارع 
الدول  هذه  تملك  وأن  السوريين،  حساب 
السوريّة  األزمة  حل  أجل  من  مصداقية 

وفق متطلبات الشعب السوري.
وفيما يخص الموقف الروسي أكد حكمت 
الضبابية  تشوبه  نوع  »هناك  حبيب: 
روسيا«،  مواقف  من  العديد  في  والتردد 
بشكل  تصّرح  »روسيا  بالقول:  مشيراً 
في  وتنفذ بشكل آخر، وما حصل مؤخراً 
تصريحات آستانا هو تهجم على المشروع 
الديمقراطي، ألن روسيا تسعى إلى تحقيق 
بين  ما  ندركها  مصالحها وهناك خالفات 
إعادة  موضوع  أجل  من  وإيران  روسيا 

اإلعمار ومواضيع عديدة أخرى«.
واختتم نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس 
حديثه  حبيب  حكمت  الديمقراطية  سوريا 
السوريّة  للعملة  انهيار  حول  بالتحدث 
والغالء الكبير الذي يعانيه الشعب السوري 
في اآلونة األخيرة وقال: »هناك معضلة 
الحلول  عن  نبحث  جداً  كبيرة  اقتصادية 
أساسها  هي  الحلول  وهذه  لها؛  السريعة 
الحوار السوري ـ السوري، لذا يجب على 
لفتح  الحقيقية  الجدية  السوريّة  الحكومة 
الوطنية  القوى  باب حوار حقيقي مع كل 
الصراع  وإنهاء  السوري،  الداخل  في 
لها  التي  الدول  كل  أمام  الطريق  وقطع 
أطماع تاريخية وخصوصاً الدولة التركيّة 
لتحرير كل األراضي المحتلة في سوريا، 
الشعب  أبناء  لجميع  بالنداء  توجه  كما 
يداً  يكونوا  بأن  شعوبهم  بكل  السوري 
ديمقراطي  حل  أجل  من  والعمل  واحدة، 
بالحقوق  فيه  الجميع  يتساوى  مركزي  ال 

والواجبات«. 

قامشلو/ إيفا إبراهيم ـ شدد نائب رئيس الهيئة التنفيذية ملجلس سوريا الدميقراطية حكمت حبيب عىل رضورة فتح الحكومة 
السوريّة باب حوار حقيقي مع كل القوى الوطنية يف الداخل السوري وقطع الطريق أمام كل الدول التي لها أطامع تاريخية يف 

سوريا، وخصوصاً الدولة الرتكّية املحتلة، وتحرير األرايض املحتلة.

حكمت حبيب
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

السوريون في دمشق بين ماضي الحرب وحاضر السلم

ماذا يحدث بين السائق والمواطن في كراج كركي لكي؟!

في  العسكرية  األعمال  انحسار  من  سنوات  بعد 
العاصمة السورية دمشق ومحيطها، بدأت تتفاقم 
والمعيشية  واالجتماعية  االقتصادية  األزمات 
سوء  تربط  كانت  التي  االدعاءات  زيف  كاشفة 
األحوال االقتصادية للشعب باألعمال العسكرية 
الدائرة في البالد. ومع انتهاء األعمال القتالية في 
مفترض  كما هو   - يترافق معه  لم  المنطقة  تلك 
العكس  على  المعيشية،  األحوال  في  تحسن   -
األغنياء  بين  الطبقية  الهوة  أخذت  فقد  ذلك  من 

والفقراء تزداد يوماً بعد يوم. 

الطبقتان املخملية واملسحوقة

الطبقة  نساء  إحدى  تقوم  المثال،  سبيل  فعلى 
المخملية، قبل فترة قصيرة، بشراء ثالث سيارات 
ليرة سورية،  مليار وستمئة مليون  قيمتها  بلغت 
في  الواقعة  الرياضية  الجالء  صالة  في  وذلك 
للمزاد  أوتوستراد، من خالل جلسة  منطقة مزة 
مئات  بعد  على  السكان  أن  حين  في  العلني، 
األمتار من المكان المذكور، وتحديداً في منطقة 
يمكن  ما  أقل  معيشية  حالة  يعانون   ،86 مزة 
بكل  المجاعة  مستوى  بأنها وصلت  عنها  القول 
ما للكلمة من معنى، على أثر االرتفاع الجنوني 
فأصبح  للرواتب،  المتدني  والمستوى  لألسعار 
سعر ربطة الخبز ذات السبعة أرغفة يتراوح بين 

1000-1200 ليرة سورية خارج الفرن، نظراً 
الرسمي  بسعرها  األفران  من  تأمينها  لصعوبة 
والذي يبلغ 100 ل.س، كما أن سعر علبة الزيت 
النباتي سعة 1 لتر أخذ يقارب الـ 5000 ل.س، 
بينما بلغ سعر كيلو غرام الواحد للسكر حدود الـ 

3000 ل.س، وقس على هذا المنوال.
في حين ال يزال متوسط الرواتب الذي يتقاضاه 
موظفو النظام ال يتعدى الـ 60 ألف ليرة سورية، 
من  لتر   12 يعادل  بات  الموظف  راتب  أن  أي 
الزيت النباتي، أو في أحسن األحوال بات يعادل 

20 كغ من السكر.

العقوبات ومافيات الفساد

يعلق  النظام  بات  التي  الوحيدة  الشماعة  إن 
المعيشية  مستوى  في  التدني  هذا  سبب  عليها 
المفروضة،  والعقوبات  الحصار  هو  للمواطن 
وتحديداً قانون قيصر الذي فُرض مؤخراً، ولكن 
شركة  تحقق  فعندما  العكس.  يقول  الحال  واقع 
المبيعات  أعلى مستوى من  آبل  الذكية  الهواتف 
من  سيارات  ثالث  تُشترى  وعندما  دمشق،  في 
ليرة  المليار  تجاوزت  بقيمة  واحد  شخص  قبل 
فئة  فيها  تعيش  التي  النعم  من  وغيرها  سورية، 
صغيرة، هذه النعم تثبت بأن العقوبات تعمل على 
وترفع  تشاء  من  فتفقر  والفقوس(،  )الخيار  مبدأ 

من تشاء.
 كما أن تمركز الثروة في يد قلة قليلة ال تتجاوز 
القوى  الشعب، وهي عملياً  الـ 10% من  نسبتها 
هذه  بأن  تثبت  وحاشيتِه،  النظام  في  المهيمنة 

لتتيح الفرصة أمام هؤالء  العقوبات أتت تحديداً 
لتكديس المزيد من األموال على حساب الشعب، 
وقٍت  أي  من  أكثر  يتطلب  بات  الذي  األمر 
مضى تغييراً جذرياً شامالً لبينة النظام السياسية 
توزيع  يعيد  تغييراً  واالجتماعية،  واالقتصادية 
الثروة توزيعاً عادالً لصالح المنهوبين الذي باتوا 
يشكلون السواد األعظم من الشعب، على حساب 
الناهبين الذين يمكن أن يُعدّوا على أصابع اليد. 

عقوبات خارجية وقرارات داخلية

بات واضحاً بشكل جلي مستوى الترابط العميق 
قوى  وبين  خارجياً  المفروضة  العقوبات  بين 
مفاصل  كافة  على  المسيطرة  الكبير  الفساد 
النظام، حيث كان آخر قرار )لمواجهة( التدهور 
االقتصادي الحاصل هو قرار )تعديل( - كما أراد 
أولوا األمر أن يسموه - لسعر المحروقات، فقد 
تم رفع سعر مادة البنزين أوكتان 95 إلى 2000 
ل.س للتر الواحد، وارتفع سعر البنزين العادي 

سلباً  انعكس  الذي  األمر  للتر،  ل.س   750 إلى 
على أجور النقل والمواصالت والتي تضاعفت 

بشكل خيالي.
المنزلي  الغاز  إسطوانة  سعر  بلغ  حين  في 
السوق  في  تباع  ولكنها  ل.س،  الرسمي 3000 
نظراً  ل.س  ألف   30 إلى   25 بحوالي  السوداء 
والقائمة  النظامية،  السوق  في  تأمينها  لصعوبة 

تطول. 

حركة احتجاجية تطرق األبواب

في  االجتماعية  االقتصادية  المؤشرات  جميع 
مناطق النظام توحي بقرب نشوب حركة شعبية 
في تلك المناطق، بسبب الواقع المزري للسكان 
هناك، ولكن يبقى السؤال حول مدى تحقيق هذه 
سياسية  قوى  غياب  ظل  في  لمطالبها  الحركة 
حاملها  وتكون  المطالب  هذه  تتبنى  حقيقية 

السياسي.

المصادر  من  المسرح   - أحمد  ليالف  قامشلو/ 
الثقافية القديمة والمعاصرة عبر التاريخ، عرف 
عنه بأنه أكثر الفنون تفاعالً مع المجتمع الحتكاكه 
المباشر معه وتأثره وتأثيره فيه، وكثيرا ما جسد 
صوتها  وكان  المجتمعات  وآمال  آالم  المسرح 
والعنف  التمييز  ضد  وانتفاضتها  ثوراتها  في 

واالستبداد.
تقدم  التي  الفن،  أشكال  أقدم  من  المسرح  يعتبر 
للجمهور بشكل مباشر، ويسهم في تمثيل الواقع 
المسرح  فيه من وقائع، وقد عرف  وما يحصل 
وأغلب  والمصريين  اليونانيين  عند  القدم  منذ 
إلى  المسرح  ظهور  بداية  يرجعون  الدارسين 
ما  ثم  الدينية،  بالشعائر  ارتبط  وقد  اإلغريق، 
تقتصر غايته  بذاته، ال  قائماً  فناً  أن أصبح  لبث 
على اإلمتاع فقط، بل تشمل أفكاراً هادفة، لذلك 

يوصف المسرح بأنه مدرسة الشعوب.
عاشه  بما  دوماً  ارتبط  الكردي  المسرح  وجود 
الكرد من محن واضطهاد وكان مترابطاً ارتباطاً 
الحراك  في  األثر  عظيم  له  كان  بالواقع،  وثيقاً 

المجتمعي والثقافي رغم تجربته المحدودة.

ظهوره

»روناهي«  صحيفتنا  التقت  الخصوص  وبهذا 
»عبد  المسرحي  التأهيل  مركز  في  عضو  مع 
ظهور  بدايات  عن  تحدث  الذي  علي«  الرحمن 
المسرح في العالم بقوله: »عرف عند اإلغريقيين 
العديد من المسارح الكوميدية والتراجيدية، حيث 
عرضت في مدينة أثنيا أول مسرحية في القرن 
كبيراً،  اهتماماً  والقت  الميالد  قبل  الخامس 

وانتشر بعد ذلك بشكل واسع وطرح قضايا كافة 
المجاالت الحياتية«.

وأشار في حديثه إلى ظهور المسرح في األدب 
الشعب  »استطاع  بقوله:  وأهميته  الكردي 
الكردي أن يوثق تاريخه المسرحي بأول عرض 
مسرحي عام 1905 إضافة إلى ملحمة مسرحية 
منذ  خاني  أحمد  الكردي  للشاعر  وزين«  »مم 
بصمة  تركوا  ممن  والعديد  عام،  ثالثمائة  أكثر 
العديد على  الكردي، وسار  في األدب والتاريخ 
الكردي  الشعب  بأن  يدل  الذي  األمر  خطاهم، 
على  قادراً  كان  الصعوبات  جميع  من  وبالرغم 

إنشاء أدب مسرحي خاص به«.

أهمية املرسح

عبد الرحمن علي تحدث عن أهمية المسرح في 
المعاناة  لما أظهره من جوانب  آفا  مناطق روج 
لدى الشعب الكردي من الظلم واالضطهاد الذي 
القاه عبر الزمن بقوله: »بالرغم من المحاوالت 
الرامية إلى طمس المعالم التاريخية والحضارية 
والفنية الكردية، إال أنه أبى إال أن يعبر عن نفسه 
وهويته، وإحدى طرق نضاله في التعبير كانت 
والمطالبة  معاناته  لنقل  منبراً  المسرح  اتخاذ 
مع شعوب  للتواصل  إضافة  المشروعة  بحقوقه 
العالم والتفاعل مع الثقافات المختلفة، حيث كان 
في عام 1932 البداية الحقيقية لتطور المسرح، 
النص  كتابة  بدرخان  جالدت  مير  قرر  عندما 
األهمية  يعلم  كان  ألنه  فيه  والعمل  المسرحي 
عامة  ميزوبوتاميا  العائدة على شعوب  العظيمة 

والشعب الكردي خاصة«.
وأوضح »علي« من خالل حديثه أن المسرح في 
مناطق روج آفا بحاجة إلى خطوات أكثر تقدمية، 
مع  العالقات  وإنشاء  االستراتيجي  العمل  حيث 
آفا  روج  مناطق  ضمن  المسرح  محبي  جميع 
في  وتطوره  المسرح  استدامة  بهدف  وخارجها 
من  »نتمنى  بقوله:  حديثه  واختتم  المقبلة،  األيام 
هيئة الثقافة العمل بشكل أوسع في مجال المسرح 
أصدقاء  وبمساعدة  لدينا  الموجودة  باإلمكانات 

الكرد في جميع العالم«.

أهمية مهرجان الشهيد يكتا

فرقة  في  اإلداري  بالل«  »فرهاد  تحدث  فيما 
لمهرجان  التحضيرية  اللجنة  وعضو  المسرح 
تقام  التي  المهرجانات  أهمية  عن  »يكتا«  شهيد 
من  حالة  يخلق  أن  استطاع  حيث  سنة،  كل  في 
التواصل وخلق صور جمالية وإبداعية من خالل 
فيه  يحدث  وما  بالواقع  ترتبط  التي  العروض 
ويصوره بكل شفافية ووضوح، وإن المهرجان 
الرابع األخير القى الكثير من اإلعجاب وبالتالي 

اإلقبال الكبير.
هذا  ومعنى  أهمية  إلى  حديثه  في  أشار  بالل 
العالمي  المسرح  يوم  »في  والتسمية:  التاريخ 
معنى  اليوم  لهذا  جعل  الذي  التاريخ  والكردي، 
تركها  التي  البصمة  تلك  بسبب  للكرد  وعظمة 
يكتا  قهرمان-  »أردوغان  الكردي  المسرحي 
هركول« على المسرح العالمي بنضاله وكفاحه 
والفن  المسرح  أمام  واسعة  آفاق  فتح  أجل  من 
الكردي، وبالرغم من تعرضه للسجن والتعذيب 

الكردي  المسرح  إيصال  على  إصراره  بسبب 
والشعب،  الفن  خدمة  في  حياته  عاش  لحريته، 
من  العديد  خالل  المسرح  خشبة  على  وظهر 
العروض الفنية المسرحية، وكان مناضالً ثورياً 
وفناناً عظيماً، عندما أشعل النار بجسده في مدينة 
حلب في السابع والعشرين من آذار ليكون لهذا 

اليوم تذكيراً بالمقاومة والنضال الدائم«.
وأشار »بالل« إلى العديد من التحديات منذ بداية 
العمل في مجال المسرح بروج آفا عام 2015، 
بسبب   2018 المهرجان  فعاليات  غابت  حيث 
االحتالل التركي لعفرين، ومرة أخرى في عام 

2020 ألغي المهرجان بسبب جائحة كورونا.
»بالل« أضاف متحدثاً عن أعمالهم منذ بداية عام 
2021 بقوله: »ما تم العمل عليه في العام الحالي 
هو إنشاء لجنة تحضيرية، وقد شارك فيها العديد 
من المناطق والمدن على مستوى شمال وشرق 
الشهيد  باسم  المهرجان  هذا  ويعرف  سوريا، 
واشو  »صرخة  شعار  تحت  هركول«،  »يكتا 
كاني« لما تشهده مدينة سري كانيه من انتهاكات 

وظلم في ظل االحتالل«.

عمالً  بـ23  التقدم  تم  بأنه  حديثه  في  وأضاف 
بينها 12  من  واختير  المشاهدة،  للجنة  مسرحياً 
الدول  من  عدد  مع  التواصل  ورغم  فقط،  عمالً 
إال أن المشاركات العالمية ستغيب بسبب جائحة 
كورونا، وسيتم البدء من تاريخ 27 آذار بفعاليات 
مهرجان »شهيد يكتا« بجميع أنواع المسرحيات 
وسيعرض  والراقصة،  والقصصية  الغنائية 
لوحات فنية عدة ومعرضاً للفن التشكيلي أيضاً، 
المسرحية  األعمال  من  الكثير  هنالك  وسيكون 
التي تقدمها فرق من شمال وشرق سوريا من كل 

الثقافات على حد سواء.
»لعب  قائالً:  حديثه  بالل«  »فرهاد  واختتم 
على  هاماً  مهرجان شهيد »يكتا هركول« دوراً 
مستوى شمال وشرق سوريا في دوراته السابقة، 
هذه  من  لالستفادة  تقييم  لجان  هناك  وستكون 
التجربة وتقييم األعمال المقدمة، وتقديم خطوات 
ومقترحات إيجابية، وبدورنا نحاول جاهدين سد 
معهد  لتأسيس  لذلك  إضافة  ونسعى  الثغرات، 
خاص للمسرح وإيالء النصوص المحلية وكتابها 
اهتماماً أكبر  واالستفادة من التجربة الذاتية في 

المهرجانات السابقة«.

الذكورية  النمطية  ُكسرت   - كردي  آزاد  منبج/ 
عنها  عرف  مدينة  في  الشعر  على  المسيطرة 
بأنها مدينة الشعراء، بعد أن حصدت المرأة في 
األلقاب  وانتزعن  للشعر.  الثالثة  المراكز  منبج 
الشعرية  التقاليد  على  تمردن  أن  بعد  الشعرية 
المرأة عن خوالجها  التي تطال تعبير  المحافظة 

أو بث شاعريتها ألحد.
الحلبي  الثالث؛ نور  الشاعرات  وحققت كل من 
الثالثة  المراكز  عودة  وسحر  العيسى  وسما 
المرأة  نظمتها  التي  الشعر  مسابقة  في  األولى 
قامشلو.  مدينة  في  سوريا  وشرق  لشمال  الشابة 
»روناهي«  صحيفتنا  التقت  الصدد،  هذا  وفي 
بالشاعرات للحديث عن شعورهن بهذا اإلنجاز 

وعن طموحهن في المستقبل.

الشعر النسوي كرس لحاكمية 
النمطية الذكورية

تعليقاً على فوزها  الحلبي،  الشاعرة نور  وقالت 
إلى  أتطلع  الثالثة: »منذ سنوات،  المراكز  بأحد 
في  يزال  ال  مجتمع  في  السائدة  الظروف  كسر 
فإن  إلحساسي،  ووفقاً  الرجل،  حاكمية  طور 
حياتي  في  فارقة  لحظة  الثالث  بالمركز  الفوز 
تقف  الكلمات  أن  إلى  أشير  أن  بد  وال  األدبية، 
تقديرنا واحترامنا وشكرنا  من أن تصف  خجالً 

لكل من احتضن ورعى تلك الفعالية«.
وأضافت نور: »تستطيع المرأة في منبج التعبير 
تعد  ولم  ومشاعرها،  مخيلتها  في  يجول  عما 
على  قادرة  وصارت  والوهن،  للضعف  تركن 
البوح بالتحدي والصمود، وخير مثال على ذلك 

مشاركتنا في مهرجان المرأة الشابة«.
واختتمت الشاعرة نور: »لن يقف طموحي عند 
االرتشاف من معين الشعر بل سأسعى إلى إكمال 
الحامي  الدرع  العلمية  شهادتي  لتكون  دراستي 

لوجودي في المجتمع«.

املسابقة الشعرية فرصة إلبراز 
املواهب

العيسى:  سما  الشاعرة  قالت  جانبها،  من 
»المشاركة في مسابقة تخص النساء عامة، تعد 
فرصة عظيمة تنتهزها كل المواهب التي دفنتها 
بحد  المسابقة  فكرة  إن  األدبية،  الغربة  طيات 
النسائي  العنصر  فمشاركة  مذهلة،  كانت  ذاتها 
يسكبن  بأن  الفرصة  لهن  أتاحت  بالمسابقة، 
من  وزادت  األوراق،  على  الرقيقة  عواطفهن 

مخزون ثقتهن بأنفسهن«. 
بالفوز،  شعوري  عن  »أما  سما:  وأضافت 
كلماتي  تفوز  أن  بحق،  رائعاً  شعوراً  كان  فلقد 

انتصار على  إنه  لذيذ.  بانتصار  وتجعلني أشعر 
أي  في  نربح  حين  ألننا  األولى  بالدرجة  نفسي 
الذي  بالضعف  الشعور  نتغلب على  فنحن  أمر، 

يباغتنا من فينة ألخرى«. 
واختتمت: »أطمح أن أثبت نفسي في عالم األدب 
وشاعرة،  كاتبة  أكون  بأن  مرادي  أحقق  وأن 
نساء  مثل  والشعر  األدب  في  بصمة  أترك  وأن 
يوماً  وإليها  أحالمهن،  ألجل  حاربن  عظيمات 

سيصلن«.

خروج عن القيود االجتامعية

بخصوص  عودة  سحر  الشاعرة  أكدت  بدورها 
المراكز، فقالت: »الشعر له جذور  فوزها بأحد 

من  الرغم  على  العربية  المجتمعات  في  عميقة 
كل األزمات التي تحيط بالمرأة المنفتحة إال أن 
الشعرية  المحافل  في  نجاحاً  حققن  الشاعرات 
واحتد التنافس مع نظائرهن الرجال في مسابقات 
مرموقة، لم يكن الوصول إلى هذا الفوز باألمر 
السهل إال بعد التوجيه واالهتمام الذي تلقيته من 
أعضاء اتحاد المثقفين، فكل الشكر لبديع ما قدمه 

لي الجميع«.
وأمسيات  ومنتديات  منصات  »إنشاء  وأضافت: 
المبتدئات  أو  المخضرمات  للشاعرات  وجوائز 
راق،  بشكل  المواهب  تشجيع إلظهار  ذاته  بحد 
الفروق  معادلة  منبج  في  المرأة  غيرت  لقد 
بقاء  رغم  والنساء،  الرجال  شعر  مستوى  في 
خلف  مختبئات  الشاعرات  الزميالت  بعض 
أسماء مستعارة بصفحات عامة وكتابة خواطر 

لهذه  أكترث  لم  لي  بالنسبة  شعرية،  ونصوص 
إلى  أضطر  ولم  المحبطة،  االجتماعية  القيود 
الكتابة باسم مستعار وأشعر بالسعادة ألن عائلتي 

تمنحني الدعم«.
سحر عودة اختتمت حديثها: »أنا امرأة طموحة، 
ويزعجني  التفاصيل،  أبسط  في  الجمال  أقرأ 
عندما أبحث في الكلمات وال أجد شعور اللحظة، 
أظن أنني أتيت إلى الشعر ألجد ذاتي، أطمح أن 
يكون اسمي من ضمن قائمة الشاعرات األوائل 
على مستوى بلدي؛ سوريا، فإن لم نوظف الشعر 
واألم  فالوطن  فينا،  خير  فال  أوطاننا  تمجيد  في 
قصائدي  في  أنفسهم  يكتبون  من  هم  والحبيب 
الكتابة  حيال  بالمسؤولية  وأشعر  عني  رغماً 

عنهم«.

وبكى..  »ضربني  ـ  العمر  غزال  آغا/  جل 
بلدة  كراج  في  سائقون  واشتكى«  سبقني 
يستبقون  سوريا،  وشرق  شمال  في  لكي  كركي 
نقلهم، مما  أجور  تدني  بالشكوى من  المواطنين 
ليتذرعوا بغالء  المحددة،  لتجاوز األجرة  دفعهم 
أسعار قطع التصليح والغيار وعدم وجود »فكة« 
من  الرقابة  غياب  مع  ليرة  المئة  فئة  من  للعملة 

الجهات المعنية.
آغا  ناحية جل  من سكان ريف  األحمد«  »علي 
وأب  لكي،  كركي  مطاعم  بأحد  يعمل  الغربي 
لثالثة أطفال )33 عاماً( يقول لصحيفتنا: »أثناء 
ألعود  الكراج  قاصداً  عملي  من  مساًء  عودتي 
واإلياب،  الذهاب  في  ليرة  مئتي  أخسر  للمنزل 
منها  أدفع  ل.س   4500 يومياً   أتقاضى  حيث 

1000 ل.س للمواصالت«.

ال يوجد »فكة« للعملة

لعملي،  ستوصلني  كانت  ليرة  »المئتا  ويتابع: 
ل.س،   200 البلدة  ضمن  الداخلي  النقل  فأجرة 
بحجة  الخط  سيارات  سائقي  بجيب  تذهب  لكنّها 

عدم وجود 100 ليرة لديهم«.
التي  المئتين  عن  مستغٍن  غير  أنّه  وأضاف 
كافة  السائقين  مع  اتّبع  أن  بعد  يومياً  يخسرها 
الطرق: »أعطيهم 1000 يرجعون لي 500«، 

فئة  من  السورية  العملة  كانت  إذا  فيما  متسائالً 
الـ200 أيضاً أصبحت مفقودة؟!

 4 أم  الجنوبي  الخط  سكان  معاناة  تختلف  وال 
لكي،  كركي  ـ  آغا  جل  خط  معاناة  عن  الدولي 
كوجر  تل  ناحية  ريف  من  القاسم  خلف  فيشير 
»ظروف  أن:  إلى  عاماً(   26( الدردارة  قرية 
بالمطالبة  المواطنين  أجبرت  الصعبة  الحياة 
بالمئة ليرة التي يراها السائقون ال قيمة لها ولم 
للراكب  يتركون  ال  معهم  احترنا  متوفرة،  تعد 
ليرة واحدة ويصرخون إذا ما ناقشهم بموضوع 

المئة ليرة«.

ال ذنب للركاب بأعطال السائقني

تصرف  لسوء  منزعجاً  بدا  الذي  القاسم  ليتابع 
السائقين الذين يقضون الوقت منشغلين بالتحدث 
والمازوت  والحديد  التصليح  مع  معاناتهم  عن 
من  الفرق  تحصيل  »يريدون  الغيار:  وقطع 
جيوبنا، يأخذون 100 ليرة يومياً من كّل راكب 
يعني  راكباً،  عشر  أحد  تستوعب  وسياراتهم 
1100 ليرة بكّل رحلة يخرج بها بعذر أقبح من 
ذنب، ال توجد 100 إذا كانت هذه المهنة ال تؤمن 

احتياجاتهم وال تفي بها فلماذا يعملون فيها؟!«.
اللحاق  بأنّه تقصد وألكثر من مرة  الشاب  وأكد 
بالكذاب لوراء الباب: »أجهز له الـ 400 مسبقاً 
ليطلب بملء فمه معلم أجرتك 500، اتبعنا معهم 

كافة الطرق لكن عبثاً«.
وفيما إذا حاول تقديم شكوى إلدارة الكراج يقول: 
»تركت األمر لغيري«، وهو ينزل لكركي لكي 
أو  مرة  أو ألمٍر ضروري  طبيب  عيادة  قاصداً 
مرتين في األسبوع: »العثرة على العامل المجبر 
ألنّه  مزعج  األمر  يومي،  بشكل  المجيء  على 
يأخذ منحى النصب« هكذا اختتم المواطن خلف 

القاسم حديثه. 

»تكاليف التصليح باهظة واألجرة 
قليلة«

يعمل )ع. ب( من ريف ناحية كركي لكي سائقاً 
سائق  وأنا  راسي  »شاب  يقول:  عاماً   30 منذ 

سيارة ولم أوفر شيئاً«. 
ألف  بـ150  المحرك  »يفكون  السائق:  ويتابع 
بـ  حديد  قطعة  ولحام  بـ35000  والدواليب 
15000 ألف وأجرة عملنا قليلة.. ماذا سنفعل؟ 
عبَّر  العبارة  بهذه  النبع وعطشى«،  برأس  نحن 
أسعار  وارتفاع  الحياة  أعباء  ازدياد  السائق عن 
النهاية  ففي  الجميع،  كاهل  أثقلت  التي  الدوالر 
السائقون أيضاً مواطنون يتضررون من ارتفاع 

األسعار كغيرهم. 
الزبائن في  هذا ويقول )ب.ع( عن تصرفه مع 
حين عدم توفر العملة من فئة المئة ليرة: »نحاول 
قدر اإلمكان أخذ حقنا فقط، ماذا نفعل عندما ال 
يوجد لدى الراكب غير 500 أو ال يعطي األجرة 
القانونية 400، لم يعطني أحد 400 ورفضت«.
ثالثة  برفقة  يأتي  الّركاب  بعض  أن  إلى  وأشار 
أجرة كرسي واحد: »ويفضح  أطفال، ويدفعون 
الدنيا إذا أخذنا منه المئة، أليس هذا حق أيضاً؟«.
ليتابع: »من حق الّراكب المطالبة بالمئة والمئتين، 
ذلك من  وبعد  لعشرة..  لراكب الثنين  أعيد  لكن 

أين أصرف، الجميع يعطيك أحياناً 2000«.

فروق األجرة تغضب السائقني

كما شكى السائق )ص. م(، المنشغل بقطع إيصال 
من إدارة الكراج ليطبق حمولة سيارته، من تدني 
أجرتهم كسائقين بما ال يتناسب مع تصليح أعطال 
المعيشة: »سائقو خط سيمالكا  سياراتهم وغالء 
سورية  ليرة   500 يأخذون  لقامشلو  المعبر  من 
أجرة الراكب ومسافتهم ال تزيد عن مسافتنا أكثر 

من 10 كم، نأخذ من كركي لكي لقامشلو 800 
ليرة، علماً أنه سابقاً كانت بـ 50 ليرة أي دوالراً 
واحداً، ال نريد ما يقابل صرف الدوالر من الليرة 

السورية بل نريد النصف«.
تواجههم  التي  المشاكل  حول  السائق  وأضاف 
الكراج  نقطعه من  كسائقين عموماً: »كل كرت 
بـ 500 ليرة، كانت 50 وفي كل مرة نسأل عن 
الكراج  السبب يتحججون بصيانة وإعادة ترميم 

وتزفيته ووضع مقاعد فيه«.

»تعرفة األجرة ثابتة ومحددة«

الحبيب،  محمد  الكراج  مسؤول  جهته،  من 
أوضح بأّن األجرة محددة من اإلدارة العامة هي 
ليرة من جل آغا لكركي لكي و760 من   360
كركي لكي لقامشلو ليتم رفعها لـ 400 و 800، 
والعتراض  المعدنية  النقدية  العملة  توفر  لعدم 

السائقين.
يضبطون  مسؤولة  كجهة  بأّنهم  الحبيب  وأكد 
باتخاذ  األسعار  »نراقب  ويراقبونها:  األسعار 

الذي  السائق  بحق  الالزم  القانونية  اإلجراءات 
قبل  من  تقدمت شكوى  حال  في  أو  إدانته  تثبت 

أحد المواطنين عليه«.
من  السائق  يُحرم  بأنّه  الكراج  مسؤول  وأشار 
الغرامة  عن  عدا  يوم   15 لمدة  الكراج  دخول 
المالية والسجن في حال تكرر ورود الشكاوى. 

وبالنسبة لتسعيرة قطع اإليصال من قبل السائقين 
من  محددة  »األسعار  الحبيب:  محمد  أوضح 
تذكرة   100 من  دفتر  نستلم  العامة،  اإلدارة 
لنسلم 50000 شهرياً وهناك خطة إلعادة ترميم 

وهيكلة الكراج على المدى القريب«.

المسرح الكردي.. نضال في التعبير عن المعاناة 
ومطالبة بالحقوق

ريادة كبيرة لشاعرات منبج في قامشلو

روناهي/ الدرباسية ـ تفاقم األزمات يف العاصمة دمشق يعكس صورة الحقيقة هناك، بعيداً عن العمليات 
التجميلية املزيفة والحقائق الضائعة، فالسوريون يف دمشق يعيشون أوضاعاً صعبة جداً.

عبد الرحمنفرهاد بالل
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آفة فأر الحقل ُتقِلق مزارعي كركي لكي

أزمة اقتصادية يعيشها السوريون.. فأين الحلول؟

اللحوم الحمراء باتت حلمًا لألهالي وسط غالء األسعار

مواطنون: الدولة التركية معتدية والدور الروسي 
يحابي مخططاتها العدوانية!

شيء من ذاكرة التغريبة...

المحاصيل  لها  تتعّرض  التي  اآلفات  كثيرة هي 
عدم  حال  في  بدورها  تؤدي  والتي  الزراعيّة، 
مكافحتها إلى انعدام المحاصيل أو قلتها، وإن من 
الزراعية  بالمحاصيل  تضرُّ  التي  اآلفات  أكثر 
الحقل،  فأر  آفة  السنة هي  في هذه األوقات من 
وهي آفة خطيرة، كون الفأر له قدرة كبيرة على 
خالل  كبيرة  بأعداد  تكاثره  عن  عدا  التخفي، 

فترات زمنية قصيرة.
 

عوامل عدة ساهمت يف انتشار 
اآلفة

والثروة  الزراعة  لجنة  في  اإلداري  يشير 
الزراعي  المهندس  لكي  كركي  في  الحيوانية 
الفالحين  مراجعة  خالل  »من  إنه:  حسن  أنس 
للجنة الزراعة في كركي لكي وطلبهم المتكرر 
ميدانية  بجوالت  قمنا  الزنك،  فوسفيد  لمادة 
وكشفنا على العديد من الحقول، وخالل المتابعة 
فأر  آفة  ظهور  تبيّن  حقل  من  ألكثر  والكشف 
بالقمح  المزروعة  األراضي  معظم  في  الحقل 

والشعير«.
أشار  الفئران  وظهور  انتشار  وبخصوص 

األراضي  في  الفئران  »ظهور  بالقول:  حسن 
الفراز«  »أراضي  زراعية  لدورة  تتبع  لم  التي 
كانت أعدادها مضاعفة من األراضي التي اتبع 
المزارع فيها دورة زراعية«، كما أوضح حسن 
أن من بين أسباب انتشار فأر الحقل بكثرة هذه 
األراضي  من  كبيرة  مساحات  هو وجود  السنة 
هذه  فأصبحت  أصحابها،  يحرثها  لم  التي 

المساحات بؤراً لتكاثر الفئران.
في  اإلداري  أكد  المشكلة  تفادي  كيفية  وعن 
كركي  في  الحيوانية  والثروة  الزراعة  لجنة 
بالقول:  حسن  أنس  الزراعي  المهندس  لكي 
يقوم  الزنك، حيث  للمزارع مادة فوسفيد  »يُقدم 
المزارع بجلب الطعوم إلى مقر اللجنة، ونشرف 
أيضاً  وكشف  الطعوم«،  مع  المادة  خلط  على 

الحقول  فئران  انتشار  ازدياد  من  »بالرغم  أنه 
أعداد  أن  إال  المنصرمة  السنة  من  أكثر  بشكل 
من  بها  إمدادنا  تم  التي  الفوسفيد  مادة  ظروف 
لم  الحيوانية  والثروة  للزراعة  العامة  المديرية 

تِف بالغرض«. 
                                   

ال مباالة وأساليب تقليديّة 
للمكافحة

من  يوسف  أمين  محمد  المزارع  بيَّن  وبدوره 
فئران  إن  الحظت  »لقد  باترزان:  قرية  أهالي 
أراضي  في  مكثف  بشكل  ظهرت  الحقول 

الفراز واألراضي التي كانت مزروعة بالبطيخ 
الفئران  أعداد  كثرة  »إن  ويضيف:  األحمر«، 
إلى عدم مكافحته بالشكل المطلوب  يعود أيضاً 
قمنا  كما  أسعارها،  وغالء  المبيدات  قلة  بسبب 
بالوسائل  الجحور  بإغالق  وذلك  بالمكافحة 

التقليدية«.
شبلي  أحمد  المزارع  أوضح  ذاته  السياق  وفي 
أحد  من  »إن  فرا«:  »كري  قرية  من  القاسم 
الكلي  القضاء  عدم  في  تساهم  التي  األسباب 
أرض  قطعة  في رش  هي  الحقل  فأر  آفة  على 
من  كبير  عدد  فهناك  المجاورة،  القطعة  دون 
المزارعين يهملون مكافحة فئران الحقول، وإن 
فرش قطعة دون أخرى يسبب في عدم القضاء 

على الفئران«.

كوباني/ سالفا أحمد ـ أزمة وكارثة إنسانية 
االقتصادية  األزمة  ظّلِ  في  السوريون  يعيشها 
الليرة  وهبوط  عامة،  سوريا  بها  تمر  التي 
وال  األجنبية،  العمالت  أمام  المستمر  السوريّة 

من حل يتمكن من تحسين أوضاع األهالي. 
الفقر  من  السوري  الشعب  من   % يعاني70 
لقمة  تأمين  الوحيد كيفية  المدقع، وأصبح همهم 
عيشهم في ظل هذا الغالء, والسؤال الوحيد الذي 

الوضع  سيستمر  هل  الجميع؛  أذهان  في  يجول 
أم أن هذه  الجوع،  الحال ونموت من  على هذا 

الفاجعة ستزول عن سوريا؟. 
حيث شهدت أسواق شمال وشرق سوريا ارتفاعاً 
في  كبير  بشكٍل  والمواد  السلع  بأسعار  ملحوظاً 
اآلونة األخيرة، نظراً لتدني قيمة الليرة السوريّة 
المعيشي  الوضع  على  أثّر  ما  الدوالر،  أمام 
في  والشراء  األسواق  حركة  وعلى  لألهالي، 

المنطقة. 
العمالت  أمام  تدريجياً  السوريّة  الليرة  وتنهار 
في  الدوالر  صرف  سعر  وارتفع  األجنبية، 
نتيجة  طبيعي,  غير  بشكل  فترة  منذ  المنطقة 
المنطقة بشكل عام،  سوء األوضاع األمنية في 
على  المتحدة  األمم  فرضتها  التي  والعقوبات 
إضافة  قيصر«,  »قانون  السوريّة  الحكومة 
للطلب المتزايد على عملة الدوالر أكثر من أي 

عملة أخرى. 
وتجاوز سعر صرف الدوالر الواحد ألول مرة 
أثر  ما  سوريّة،  ليرة   5000 سوريا  تاريخ  في 
على الوضع المعيشي بشكل كبير في المنطقة. 

معاناة تحتاج حلوالً

في  جولة  »روناهي«  صحيفتنا  لكاميرا  وكان 
أسواق مدينة كوباني لرصد أوضاع المواطنين 
في ظل االرتفاع الشديد لسعر صرف الدوالر، 
تشتري  كانت  التي  المواطنات  بإحدى  والتقينا 
بعض المستلزمات لمنزلها: »لم يعد باستطاعتنا 
بدأت  الكلمات  بهذه  لعائلتنا«  العيش  لقمة  تأمين 
في  معاناتها  تسرد  وهي  حديثها  إبراهيم  فهمية 
في  عائلتها  مستلزمات  تأمين  على  قدرتها  عدم 

وسط  المنطقة،  تعيشه  الذي  الغالء  هذا  ظل 
ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام الليرة السوريّة.
وقالت فهيمة ومالمح اإلحباط تبدو على وجهها 
قائلةً: »لقد أتيت أنا وزوجي لشراء بعض المواد 
التي  بالمواد  مليئة  والقائمة  لمنزلنا،  الغذائية 
نحتاجها لتدبير أوضاعنا لبضعة أيام، لكن عندما 
السكر  ِسوى  نشتري  لم  المواد  أسعار  تفقدنا 

والزيت والشاي«. 

كل يشء يُقّدر بالدوالر إال الراتب

زوجي  »راتب  قائلةً:  حديثها  فهيمة  وتابعت 
ضمن  سائق  يعمل  إنه  ل.س،   200000 يبلغ 
مؤسسات اإلدارة الذاتية، والراتب لم يعد يكفينا 
 5000 بـ  أصبح  الواحد  الدوالر  صرف  أبداً، 

ل.س ، أي أجرته اليومية أصبحت حوالي دوالر 
وربع، فيكف لنا بدوالر واحد تدبير وضعنا في 
جميع  أسعار  إن  وباألخص  الغالء،  هذا  ظل 

السلع تقاس بالدوالر«. 
مضيفةً بالقول: »أسعار المواد والسلع أصبحت 
أصبحت  األشياء  جميع  السماء،  في  تُحلق 
المواطنين،  وأجور  رواتب  إال  بالدوالر  تُقدر 
ألطفالنا،  العيش  لقمة  تأمين  بمقدورنا  يعد  ولم 
الوضع  هذا  ظل  في  احتياجاتنا  سنؤمن  فكيف 

الصعب؟«.
واختتمت المواطنة فهيمة إبراهيم حديثها بالقول: 
»نأمل من الجهات المعنية ضمن اإلدارة الذاتية 
تحسين  على  العمل  سوريا  وشرق  شمال  في 
الكارثة  هذه  ظل  في  المنطقة  أهالي  وضع 
صرف  سعر  ارتفاع  تسببها  التي  االقتصادية 

الدوالر«. 

الطبقة/ عمر الفارس ـ تستمر أسعار اللحوم 
الطبقة،  مدينة  في  باالرتفاع  »الغنم«  الحمراء 
للمواطنين  المتدنيّة  الشرائية  القدرة  ونتيجة 
الحال،  ميسوري  على  الغنم  لحم  شراء  انحسر 
مما جعل حركة سوق اللحوم في المدينة بحالة 

ركود مستمر.
 شهدت اللحوم الحمراء ارتفاعاً كبيراً في اآلونة 
للحم  الواحد  الكيلو  سعر  زاد  حيث  األخيرة، 
الغنم عن 15 ألف ليرة سوريّة في الطبقة، مما 
جعل حركة السوق في جمود، وتراجع عمليات 
التسويق للحم الغنم بنسبة 70% بالمنطقة، وذلك 
جميع  طال  الذي  المالي  التضخم  مع  تزامناً 
المناطق السوريّة، وارتفاع سعر صرف الدوالر 
بشكٍل  التجارة  على  أثّر سلباً  والذي  األمريكي، 
عام، والذي أصاب قدرة المواطن الشرائية، وال 

سيما أصحاب الدخل المحدود.
المعيشية  األوضاع  حول  المزيد  ولمعرفة 
أجرت  الراهنة؛  الظروف  ظل  في  الصعبة 
صحيفتنا »روناهي« لقاًء مع أحد القصابين في 
أمام  وضعنا  والذي  المحمد  القادر  عبد  الطبقة 
الوضع الراهن حيث حدثنا عن الفئات المجتمعية 
بعض  وهم  الغنم  لحم  شراء  في  استمرت  التي 

أصحاب المحالت التجارية المعروفين بالمنطقة 
وميسوري الحال، »مع العلم إن مادة لحم الغنم 
السابق،  العهد  في  بيت  أي  منها  يخلو  ال  كان 
بحكم الفوائد الكبيرة التي تحملها اللحوم ونتيجة 
االرتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية بشكل 
عام في المنطقة، والذي أثر سلباً على األسواق 
التجارية مما جعل الناس تلجأ إلى اللحوم الثانية 
واألسماك  الدجاج  لحوم  مثل  ثمناً،  األرخص 

وغيرها«. 

غالء أسعار لحم الغنم

نوه  الغنم  لحم  ودرجات  أنواع  وبخصوص 
المحمد بالقول: »النوع الجيد يصل سعر الكيلو 
منه إلى 18 ألف ليرة سوريّة، واللحم المتوسط 
يصل سعره لـ 13 ألف ليرة سوريّة، باإلضافة 
أعضاء  من  وغيرها  والرأس  »المعالق  إلى 
ستة  وهي  زهيدة،  بأسعار  تباع  والتي  الغنم« 
حركة  كانت  حيث  تقريباً,  سوريّة  ليرة  آالف 
وكان  الماضية  السنوات  في  جيدة  اللحم  سوق 
يتم فيها تسويق ثالثة ذبائح من األغنام في اليوم 
الواحدة  للذبيحة  الحالي  الوضع  أما  الواحد، 
فتسويقها يحتاج يوماً ونصف, حيث لجأ بعض 
الناس إلى شراء كميات قليلة جداً ممثلة بـ 150 

و200 غرام نتيجة غالء األسعار«.

تسويق األغنام والضامن الصحي

بالقول:  األغنام  آلية شراء  المحمد عن  وتحدث 
األسوق  من  يومي  بشكل  األغنام  شراء  »يتم 
الرشيد  وسوق  العدنانية  »سوق  مثل  المعروفة 
يتم فحص األغنام واالتفاق  الطبقة«، حيث  في 
الذبائح  على  اإلشراف  يتم  كما  سعرها،  على 

بهدف  الصحة،  ولجنة  الرقابة  لجان  قبل  من 
على  العمل  ويتم  للذبيحة،  الصحي  الضمان 
وجود  خالل  من  الصحي  الضمان  إجراءات 
مشرفين على الذبح الصحي وفق الدين وطرق 
النظافة وترخيص الذبائح وختمها من قبل لجنة 

الصحة«.

الصعوبات التي تواجه آلية بيع 
لحم الغنم

واختتم القصاب عبد القادر المحمد حديثه بالقول: 
»إن من الصعوبات التي تواجه عملنا تتمثل في 
ساعة   12 من  أكثر  المتواصل  الكهرباء  قطع 
الفرات،  مياه  منسوب  نقص  نتيجة  متواصلة؛ 
والتي تعتبر حاجة أساسية من خالل حفظ اللحوم 
اللحوم  فرم  إلى عملية  باإلضافة  البرادات،  في 
أسعار  ارتفاع  إن  كما  الكهربائية,  المكنات  في 
األعالف ينعكس على زيادة أسعار األغنام في 
على  الكبار  التجار  وسيطرة  المحلية,  األسواق 
سوق مبيع األغنام وشراء كميات كبيرة وبسعر 

عالي وبيعها في مناطق بعيدة«.

إلى  السورية  الحكومة  قوات  مع  روسيا  دخلت 
ضامن  كطرف  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
اتفاق  بموجب  النار«  إطالق  »وقف  التفاق 
في  التركي(  ـ  )الروسي  الجانبين  بين  سوتشي 
الثاني من شهر تشرين األول من عام 2019، 
أن  إال  المنطقة  في  تواجدها  من  الرغم  وعلى 
لم  التماس  مناطق  على  التركية  االعتداءات 
عيسى  عين  ناحية  تعرضت  حيث  تتوقف، 
للقصف  المحتلة  كانيه  لسري  التابعة  والمناطق 
بين  مدنيون  ذلك  إثر  على  وسقط  واالستهداف 

شهيد وجريح.
خالل  اعتداءاتها  من  التركية  الدولة  وصعدت 
الدولة  ضمان  إثر  على  الماضية  القليلة  األيام 
معلق(  ـ  )صيدا  قريتي  أهالي  بدخول  الروسية 
إلى منازلهم، وعلى إثر ذلك قوبل أهالي القريتين 
وجروح،  إصابات  إلى  أدى  مما  بالرصاص 
ليرجع األهالي على أعقابهم بعد أن نكث الروس 
للدولة  الهمجي  التصعيد  لصالح  بضماناتهم 
عيسى  عين  على  ومرتزقتها  المحتلة  التركية 

وريفها.

روسيا طرف ضامن أم محايب؟!

وبخصوص هذا الموضوع؛ كان لصحيفتنا لقاء 
عين  أهالي  من  العودة«  »شدوان  المواطن  مع 
دور  على  »تعودنا  قائالً:  تحدث  الذي  عيسى 
أهالي  تعرض  أن  بعد  لآلمال  المخيب  روسيا 
قريتي صيدا ومعلق لالستهداف المباشر من قبل 
تعمدت  فهل  المحتل ومرتزقته،  التركي  الجيش 
دروعاً  األهالي  من  تصنع  أن  الروسية  الدولة 

بشرية؟«.
وأضاف العودة: »من المفروض أن تكون الدولة 
وطرفاً  النار،  إطالق  لوقف  ضامنة  الروسية 
أنها  نراه  ما  ولكن  واالستقرار،  األمن  يصنع 

تحابي الدور التركي العدواني، وتساعدها على 
مخططاتها في احتالل األراضي السورية«.

املجتمع الدويل صامت حيال 
العدوان الرتيك

من  الحميري«  »مالك  المواطن  أكد  وبدوره 
تحرك  وجوب  على  المحتلة  سلوك  بلدة  أهالي 
مع  والوقوف  فاعل،  بشكٍل  الدولي  المجتمع 
التركي  للمحتل  حٍدّ  لوضع  السورية  الشعوب 
بعيداً عن المصالح الدولية والمخططات التآمرية 
األرض  على  المتواجدة  الدول  لها  تسعى  التي 

السورية.
أين  الدولية؟  العدالة  »أين  الحميري:  وتساءل 
من  الدولية  واإلنسانية  الحقوقية  المنظمات 
المحتلة  التركية  الدولة  تواصل  التي  الجرائم 
ارتكابها بحق الشعوب السورية؟«، وطالب بأن 
األرض  على  المتواجدة  الروسية  الدولة  تعمل 
السورية،  الشعوب  مصلحة  بضمان  السورية 
حل  على  يساعد  إيجابياً  طرفاً  تكون  وأن 
واالستقرار  األمان  وضمان  السورية،  األزمة 
فيها  متواجدة  باعتبارها  السورية  األرض  على 

عسكرياً.

صامدون حتى الرمق األخري

أن  إلى  العساف  شاهة  المواطنة  أشارت  بينما 
لها  التابعين  والمرتزقة  المحتلة  التركية  الدولة 
عين  في  العزل  المدنيين  استهداف  يواصلون 
جراء  وجرحى  شهداء  سقط  »حيث  عيسى، 
الذي  العدواني  والنهج  المستمرة،  االعتداءات 

أجمع،  العالم  من  ومسمع  مرأى  على  تتبناه، 
وهذا ما حدث ألهالي قريتي صيدا ومعلق عندما 

أرادوا العودة إلى بيوتهم بضمانة روسية«.
وأكدت شاهة بالقول: »إن الدولة التركية المحتلة 
السالح  لغة  سوى  تفهم  وال  معتدية  دولة  هي 
والقوة، ونحن نراهن على مقاومتنا وصمودنا، 
نقف مع  بأرضنا مهما حدث، وسوف  وتمسكنا 
قوات سوريا الديمقراطية حتى الرمق األخير«. 

مروة بريم

كنت  عادةٌ  الرصيف،  إلى  الليل  أول  الخروج 
أدمنتها، حيث الحديقة في ملحق منزلنا والمتصلة 
شارعِ  أعلى  نحو  شماالً  أنظر  الرصيف،  مع 
المزدان بحوريات ضفاف نهر عفرين  الفيالت 
)شجيرات الدُّفلى(، وأنِصُف نصفَه اآلخر جنوباً 
فتنِة  نحو  بنظرةٍ اطمئناٍن، فينزلق قلبي منحدراً 

الجنوب.
التحذيراِت من  متجاهلةً  القيامِة،  خرجُت عشيةَ 

مغبِة الخروجِ تحت القصف.
فرعي،  زاويِة شارعٍ  في  مركوناً  رأيُت جراراً 
ومغطاة  مكتظة،  الحديديّةُ  المقطورةُ  وكانِت 
واألثاث  العائلة  ليقَي  سميك،  بالستيكّي  بمشمع 
نقمة المطر في العراء. أما الجنوُب فكان غارقاً 
في العتمة، كغراٍب قنصه صياد أرعن انتصاراً 

لعدوانيته.
وراجمات  المدينة،  تستهدف  المدفعية  بدأت 
لرغبة  فامتثلُت  سماءها،  تستبيح  الصواريخ 

خالي بالدخول إلى المنزل.

قد  كنُت  الغربيّة،  الغرفة  في  الليلة  تلك  قضينا 
بخزانِة مالبس صغيرةٍ،  الكبيرة  نافذتها  أخفيُت 
كانت تلك ليلتي األخيرة في عفرين، ولم نعرِف 
النوَم وال األماَن طيلة الليالي الخمسة والخمسين، 
فهل سيزورنا في هذه الليلِة اللعينِة، التي نفترُش 

فيها الشوَك ونتوسدُ القلَق. 
السادس  اليوم  وكان  التالي،  اليوم  صباح  في 
على  كنا   2018/3/16 الجمعة  والخمسين، 
من  خرجنا  عندما  العذاِب.   رحلِة  مع  موعٍد 
المنزل، كان شارع الفيالِت يبدو كنهر الفرات، 
تلطُم  الحزينةُ  المطر، وعفرين  من شدةِ هطوِل 
الشارع  في  أبناءها، ال شيء  ثكلت  كأم  وجهها 
لتختبئ  بيتي،  حديقةَ  اقتحام  تحاوُل  هٌرة  سوى 
الجراراِت  وبعض  الخطمي،  شجيرات  بين 

والسياراِت المألى بالناس.
 - عمر  نيازي  الدكتور  عبارة  نحو  طريقنا  في 
الحوانيت  فيها  تصطف  مسقوفة  مكان  العبّارة 
والمحال - كانِت المدفعية تقصُف شارع صيدلية 
سيبان )sîpan(، واألدخنة تتصاعد أمامنا كأفاعٍ 

سوداَء.
عندما  إال  األيام،  تلك  طيلة  البكاء  أستطع  لم 
حانت لحظة االنطالق، في تمام الساعة الحادية 
على  تقلنا  التي  السيارةُ  توقفِت  صباحاً،  عشرة 
الجسر، لم أتمالك نفسي وأنا أرقب نهر عفرين 
تزاحم  الشمال  ورائحة  الحزينة،  والصفصافة 
كانوني  يوم  في  السماء  كما  بكيُت عندها  أنفي، 

غاضٍب مطير.
دوار  عند  نزاُل  ما  كنا  مساًء  الخامسة  الساعة 
إلى قريِة ترندة  ليالً وصلنا  الثامنة  كاوا، ونحو 
توقفِت  ليالً  العاشرةِ  وفي  للمدينِة،  المالصقِة 
السيارة قليالً عند بحيرة عيندارة، استطاع أخي 

األصغر أن يطمئن علي بالهاتف، كان القلُق قد 
نال من أهلي جميعاً ليعرفوا مصيري.

معشوقتي  هواء  ألستنشق  السيارة  من  ترجلُت 
بجعات  أصطحب  مضى  فيما  وكنت  عيندارة، 
في  كتشايكوفسكي  ضفتها  على  أجلس  قلمي، 
وأعزف  الساحرة،  الصيفيّة  عفرين  مساءاِت 

بعشٍق على الكلمات.
المسكونة  البحيرة  أتأمل  وأنا  بشيء  أشعر  لم 
بالظالم، فجأة انطلقت السيارة لتسير على مشط 
توقفت  حتى  حنجرتي  ملء  صرخت  قدمي، 
وعدُت ألصعدَ إليها، وابتعدت عن عفرين بوجع 

وصرخة قلب مفجوع.
كاتدرائية  باسوطة،  وصلنا  متأخر  وقت  في 
الليل  هذا  قلب  في  شيء  ال  والكرز،  الرمان 
البهيم، سوى مشردين تحلقوا حول ناٍر مضرمٍة 

باضطراٍب من ريحٍ هوجاء.
نائمةً مخدّرة، أم اختطفتني  لم أعرف هل كنُت 
أضواًء  رأيُت  عندما  السفلي،  العالِم  زبانية 

صغيرةً حمراء تتغامُز في مكاٍن مرتفعٍ. 
للنجدة، هل سمعَت  مالئكتك  أرسلت  هل  يا هللا 
أستطعِ  لم  لها!  فاستجبت  عفرينيّة،  أّمٍ  دعوة 
التمييز فترجلت من السيارة، وبي بعض األمل، 

صباح  الخامسة  أنّها  ألكتشَف  هاتفي  أخرجُت 
السبت، وأن تلك المالئكة التي تمنتها مخيلتي، لم 
تكن إال األضواء الخلفيّة للسيارات وهي تتدافُع 
في منحدٍر جبِل األحالم.. أين اكتشفنا أنّها كانت 

أضغاث.
بدأ األفق يضع ُعصابة اللجين على جبينه فوق 
الكارثة،  تفاصيل  واستعدت  ليلون،  جبل  ذرى 
أدركت أنني كنت نائمة وبدأت تصحو مواجعي. 
لن أحدثكم عن سحر باسوطة وحقول اللوز في 
كان  كهل،  فالح  سحرني  فقد  التهجير،  محنة 
الوحل  في  صامدة  الخبيزة  ونبتة  جراره،  يقود 
قرى عفرين،  من  القادم  بأسنان محراثه  العالق 
انحنى خلف المقود نحو طفل يسير على الطريق 
وابتسم يرسم إشارة النصر بإصبعيه المكتنزين.

ومن جهة أخرى تمزقُت أمام عجوز طاعن في 
إحدى  مقطورة  في  يجلس  كان  والخيبة،  السن 

الجراراِت يأكُل رغيفاً عفناً وهو يبكي.
نظرُت إليه وقلُت: ُكْل خبزَك العفن أيُّها الكرديُّ 

المغبون.. فأعداؤك ُكثُر ُكثُر.
بعد ثالث وثالثين ساعة، في طريق كنا نقطعه 
تاركين  األحالم،  جبل  قطعنا  ساعة،  ربع  في 
خلفنا باريس الكرد، تتنقب وترتدي جلباباً أسود.

دولة المدنية

الدين والحياة 

حممد القادري 
تقوم  التي  اإلدارات  دولة  المدنية هي  دولة 
أشكال  جميع  تفشل  حين  المجتمعات  بها 
أنواع  جميع  البشرية  جربت  لقد  الدولة، 
الحكم وخضعت المجتمعات أللوان متعددة 
من الضغوطات التاريخية، حيث باتت تفكر 
وبلغت  للدولة  شكل  أي  من  التخلص  في 
يبق  ولم  والفراغ والضياع،  الفوضى  حالة 
تجربة  وتجتاز  تختار  أن  إال  للمجتمعات 

جديدة للوصول إلى ما يشبه الدولة.
في الحقيقة إن ما يمكن أن تسمى دولة وهي 
التي  المدنية،  المجتمعات  هي  دولة  ليست 
ستقوم على أساس عقود وقوانين اجتماعية 
ما  ومنها  نفسه،  المجتمع  أفراد  يختارها 
حقيقة  تكون  أن  مجتمعنا  في  إليه  نسعى 
وواقعاً ماثالً للعيان والوجدان، أعني اإلدارة 
الذاتية الديمقراطية التي ولدت من مخاض 
الذي  الفراغ  الواضح، ذلك  العالمي  الفراغ 
الدول  وأشكال  الحياة  مناحي  جميع  شمل 

والحكومات.
 فراغ ديني روحي وإلحادي مادي على حد 
سواء، وكان نتيجة السياسة الدولية العالمية 
سراديب  ضمن  الهالك  إلى  المتهاوية 
الذاتية  اإلدارة  في  إننا  النفاق،  وأنفاق 
البشرية،  التجارب  جميع  نتاج  من  استفدنا 
بها  نعمل  أن  يجب  التي  الحقيقة  وعرفنا 
ما  على  اآلخر  قبول  وهي  وعليها،  وفيها 
الدائم  والتبدل  التغيير  وقبول  عليه،  هو 
ما  حسب  والدساتير  للقوانين  والمستمر 
تقتضيه ضرورة المجتمع ومصلحة الفرد، 
وعدم تعميم أي فكرة أودين أو مبدأ أو عهد 

أو عقد على المجتمع اإلنساني ككل.
يكون  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  في 
شخصياً،  ذاتياً  طوعياً  بمبادئها  االلتزام 
وال يمكن استعمال أي نوع من أنواع القوة 
لغرض نظامها وشكلها الذي لن يكون نهائياً 
هذا  في  الشخصي  ورأيي  حال،  أي  على 

الموضوع:
إذا كان اإلله كل يوم في شأن:

)يسأله من في السموات واألرض كل يوم 
هو في شأن(؟

وإذا كان اإلله في القلب:
ولكن  أرضي  وال  سمواتي  تسعني  )لم 

وسعني قلب عبدي المؤمن(.
وإذا كان المرجع لألحكام والفتوى هو القلب 

السليم:
)استفتي قلبك ولو أفتوك الناس(

إذاً ال تبحث عن إلهك في السموات وال في 
من  اقترب  قلبك،  في  عنه  ابحث  األرض، 
وجودك والوجود من حولك بالمحبة تقترب 

من إلهك.
دولتك الحقيقية هي الدولة التي تحكم روحك 
وهي  وجسدك  وعقلك  نفسك  على  فيها 
في  والموت  بذاتها  الحياة  وهدف  الحياة، 
فصلها عن دولتها أو الدولة التي تحكم فيها 
نفسك على اآلخرين هي التي تجب فصلها 
دولتك  استمرار  ذلك  في  ألن  دينها،  عن 

الحقيقية.
وتختلف  تتنوع  اليوم  البشرية  المجتمعات 
ومذاهبها  وطوائفها  وعقائدها  أديانها  في 
وتطبيقاتها وشروحها  ومناهجها وشرائعها 
وفلسفاتها  وأفكارها  ونظرياتها  وتأويالتها 
بشكٍل  يحصى  يكاد  ال  عدد  إلى  ومبادئها 

رسمي.
هذا األمر يشكل خطراً كبيراً وشراً عظيماً، 
خدمة  في  االتجاهات  هذه  صارت  وإذا 
الدولة بمفهومها التقليدي، ستصبح األسلحة 
تدمير  في  واألمضى  األقوى  واألدوات 
في  توحدت  إذا  أما  البشرية،  المجتمعات 
في  المتجلية  الواحدة  والروح  القلب  دولة 
التوحد  فذلك  اإلنسانية  المجتمعية  األخالق 
هو الضمانة األكيدة للسالم واألمان العالمي.

يستدعي  البشري  الوجود  استمرار  إن 
ضرورة فصل الدين عن الدولة، إننا نعلم أن 
الدولة التقليدية تعني في مفهومها االجتماعي 
الدين  بينما  والتغلب،  القهر  وقوة  السيطرة 
القبول  ومحبة  التواصل  يعني  الحقيقي 
والمساواة. إذا لم نلتزم بهذا المبدأ سنبقى في 
دوامة صراع األضداد من الركيزة األولى 
بالبيت  مروراً  األسرة  وهي  المجتمع  في 
إلى الحي إلى القرية إلى المدينة وليس إلى 
الدولة. وستضيع جميع خطواتها في طريق 
الدولة  تاريخ  في  المستغرق  والظالم  الظلم 

الحالك المستوحش في ظلمته.

كريك ليك/ غاندي إسكندر - بنّيَ اإلداري يف لجنة الزراعة والرثوة الحيوانية يف كريك ليك املهندس الزراعي أنس حسن 
إن آفة فأر الحقل قد ألحقت أرضاراً بليغة يف املحاصيل الزراعية، وال سيام يف األرايض املزروعة مبحصويل القمح 

والشعري. عني عيىس/ حسام إسامعيل ـ أدان أهايل مقاطعة كري سبي وناحية عني عيىس التواطؤ الرويس تجاه العدوان الرتيك عىل ناحية عني عيىس، وأكدوا بأنه يحايب 
مصالح الدولة الرتكية املحتلة، ومخططاتها الرامية الحتالل املزيد من األرايض السورية، مطالبني روسيا بالوفاء بتعهداتها، وضامن األمن واالستقرار يف املنطقة.

أنس حسن أحمد شبلي القاسم

شاهة العساف شدوان العودة

مالك الحميري

عبد القادر المحمد


