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للنشر والتوزيع
ذاكرة أطفال األمس ومسنو مؤسسة روناهي

اليوم تكشف فاجعة حريق 
سينما عامودا

الموُت الجماعّي ... وال عبرة لحلٍّ وطنّي لألزمة السورّية

استخدام تركيا األسلحة الكيماوية ضد قوات الكريال 
وتواطؤ  ومساندة  المشروع،  الدفاع  مناطق  في 
الديمقراطي الكردستاني معها، الذي يمارس خيانة 
رفضا  ذلك  القى  قومه،  أبناء  ضد  تاريخية،  وطنية 
واحتجاًجا شعبيًّا واسًعا، صدحت به حناجر مئات األلوف 
من الشعوب في انتفاضة شعبية واسعة، داعية إلى 
تجاه  الدولي  الصمت  ومستنكرة  الكريال،  مساندة 
أرجاء مناطق  ممارسات تركيا، في مظاهرات عمت 
الحق، في وجه  لكلمة  إعالًء  شمال وشرق سوريا؛ 

اإلجرام واالعتداء الممارسين ضد أصحاب الحق.

في ذاك اليوم األسود حتولت عامودا إلى بيٍت كبير 
للعزاء، وبعد مرور اثنني وستني عاماً على احلادثة، 
شديدين،  وحزن  بألم  الذكرى  املدينة  تستذكر 
إلى ذكرى  املدينة اجملهولة للعالم، حتول اسمها 
ألم يعيشها أبناؤها، يضمدون جراحات أحزانهم 
لوداع 250 شهيدا كرديا من الطفولة البريئة كانوا 

يحضرون فيلما لدعم ثورات »األمة العربية«.

طيلَة سنواِت األزمةِ السوريّةِ كان املوُت حاضراً بطرٍق شّتى وفي أماكنَ مختلفٍة وحتى اليوم، كان ذلك بسببِ 
السالِح في سياق احلرِب الدائرِة والتي ملّا تخمد أوزارها، ولكن أشكاالً أخرى من املوِت برزت في البر والبحر 
وكذلك غرقاً وحرقاً، وهي مدعاةٌ للجميِع إلعادِة النظِر في متوضعهم والتماِس السبِل إلنهاء األزمة عبر احلوارِ 
وحمايةِ حياِة الناس. القضية عابرة لكل االختالفات واالصطفافات، والسؤال ملاذا يقضي السوريون في غير 

بلداتهم نازحني أو غرقاً بالبحر مهاجرين أو حرقاً الجئني؟

روناهي/ قامشلو- حتت شعار »ضد كافة 
أشكال عنف الدولة وذهنية الرجل.... 
حريّة«  حياة،  Jin ,Jiyan, Azadî املرأة، 
املشتركة  الفعاليات  منّصة  أدلت 
للحركات والتنظيمات النسائية ببيان 
كشفت فيه عن برنامج اليوم العاملي 

ملناهضة العنف ضد املرأة.
عضوات  من  العشرات  مبشاركة 
التنظيمات واحلركات النسائية أعلنت 
منصة الفعاليات املشتركة عبر بيان 
العاملي  اليوم  فعاليات  برنامج  عن 
يوم  وذلك  املرأة  ضد  العنف  ملناهضة 
في  اجلاري  الثاني  تشرين   12 السبت 
قامشلو، حيث  مبدينة  ملعب 12 آذار 
قرأت البيان »جنال توفيق حمو« عضو في 
جمعية شاويشكا، جاء في البيان ما 

يلي:
»مبناسبة اليوم العاملي ملناهضة العنف 
تشرين   25 يصادف  والذي  املرأة،  ضد 
اللواتي  النساء  كل  نستذكر  الثاني، 
الذكوري  العنف  مواجهة  في  قضنيَ 
تاريخ  من  سنة  آالف  خمسة  منذ 
األخوات  رأسها  وعلى  األبوي،  النّظام 
أثناء  بوحشّية  اللواتي قُتِلنَ  ميرا بال، 

تصدّيهنَّ للنظام الديكتاتوري الفاشي 
في جمهورية الدومينيكان، ونؤكِّد على 
أنَّ املناضالت هن جنوم تضيء دروبنا، بدءاً 
من )روزا صاروخان، هند وسعدة، هناء 

الصكر، دالل نور حق، روكن جيان(.
ملناهضة  السنوية  الذكرى  ومبناسبة 
ألي  رفضنا  جندِّد  املرأة  ضدَّ  العنف 
ممارسة عنيفة بحقِّ املرأة في كل مكان 
وكل زمان، وعلى مدار أحد عشر عاماً 
وشرق  شمال  في  املرأة  ثورة  وبانطالق 
سوريا استطاعت تنظيم ذاتها وتوحيد 
رائداً  مثاالً  أصبحت  حتى  صفوفها 
العالم  أمام  والنضال  املقاومة  لروح 
أجمع، ليكون مناسبة نرفع فيها عالياً 
صرخاتنا في وجه األنظمة االستبداديّة 
التي  الذكورية،  السلطوية  والذّهنية 
حتاول كسر إرادة املرأة وإمحاء وجودها 
احلداثة  تعمل  حيث  التاريخ،  مرِّ  على 
الرأسمالية عل اضطهاد املرأة واجملتمع 
وخلق الفوضى واألزمات في أغلب دول 
العالم وال سيما في الشرق األوسط 
ليبيا،  العراق،  أفغانستان،  )سوريا، 

واليمن(.
إّن استمرار الهجمات الوحشية لدولة 

االحتالل التركي الذي يسعى وبشّتى 
الوسائل لكسر إرادة املرأة، والنيل من 
بجسدها  التمثيل  خالل  من  حريتها 
الوسائل  بأبشع  وقتلها  وخطفها 
املناطق  في  األخالقية  غير  والطرق 
احملتلة من سوريا، وال سيما في )عفرين، 
الباب، جرابلس، إعزاز، سري كانيه/ رأس 
العني، تل أبيض/ كري سبي( وكل هذه 
هي  املرأة  بحق  واالنتهاكات  اجلرائم 
بذرائع  تُقَتل  الزالت  حدود،  بال  عنف 
كافة  وتُنَتَهك  وتُغَتَصب  الشرف 
للعادات  ضحية  في  وتقع  حقوقها 
الذهنية  كرَّستها  التي  والتقاليد، 
الذكورية املتجذِّرة في عمق مجتمعنا، 
الذكورية ضد  السلطويّة  وإنها حرب 
للحرية  الطامحة  احلرة  املرأة  إرادة 

والعدالة«.
فيما يلي برنامج فعاليات املنصة لليوم 

العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة:
بأهمية  خاصة  محاضرات  إعطاء  ـ 
ضد  العنف  ملناهضة  العاملي  اليوم 

املرأة.
على  حوارية  وندوات  ملتقيات  عقد  ـ 
املستوى احمللي والشرق األوسط وعلى 

مواقع التواصل االفتراضي.
القيام مبسيرات جماهيرية حاشدة  ـ 
باليوم العاملي ملناهضة العنف في 25 

الشهر.
ـ قيام احلركات والتنظيمات النسائية 
برنامجها  حسب  متنوعة  بفعاليات 

اخلاص.
ـ من تاريخ 14 إلى 17 الشهر ستكون 
على  للمجتمع  محاضرات  هناك 

مستوى القرى والنواحي واملدن.

ـ في كل من تاريخ 18 إلى 20 تُعطى 
محاضرات للرجال.

مسيرات  الشهر   23 إلى   22 من  ـ 
النواحي ومسيرات للرجال.

ـ 24 الشهر، ندوات حوارية عبر تطبيق 
باللغة  العاملي  املستوى  على  زووم 

اإلنكليزية.
25 الشهر، تنظيم مسيرات جماهيرية 
كل  تنظم  املقاطعات  مستوى  على 

مؤسسة فيها شعاراتها وبألوانها.

 الشدادي/ حسام الدخيل ـ افتتحت 
هيئة الصحة في السادس من شهر 
تشرين األول/ أكتوبر الفائت، مشفى 
بذلك  ليخدم  الشدادي،  في  الشعب 
أكثر من 300 ألف نسمة في جنوب 
من  يعاني  املشفى  أن  إال  احلسكة، 
بعد  الطبية  التجهيزات  في  نقص 

مضي أكثر من شهر على افتتاحه. 

وفّعلت هيئة الصحة ثالثة أقسام في 
واألطفال،  اإلسعاف،  »قسم  املشفى 
والنسائية، واخملبر«، فيما لم يتم تفعيل 

بقية األقسام حتى اللحظة.

وقال املواطن خضر اخللف: »إن افتتاح 
أفضل  من  هو  الشدادي،  مشفى 
اإلدارة  نفذتها  التي  احليوية  املشاريع 
بالدرجة  املواطن  تخدم  والتي  الذاتية 
اجلنوبي  احلسكة  ريف  لكون  األولى، 

يفتقر بشكٍل كامل لوجود مشفى«.

األقسام  تفعيل كافة  وأضاف: »يجب 
باملشفى، وعدم االقتصار على اخلدمات 
يقدمها حالياً، حيث  التي  البسيطة 
وغرف  العمليات  قسم  تفعيل  يجب 
العيادات  قسم  وتفعيل  اإلقامة، 
وضعة  على  يصنف  حيث  اخلارجية، 
خدمات  يقدم  صحي  كمركز  احلالي، 

بسيطة«. 

وقالت الناطقة باسم جلنة الصحة في 
مجلس ناحية الشدادي رحمة محمد: 
»مت افتتاح املشفى منذ قرابة الشهر، 
ويقدم خدماته لألهالي على مدار الـ 24 
ساعة، حيث مت تفعيل قسم اإلسعاف، 
وقسم الداخلية والنسائية واألطفال، 

باإلضافة إلى اخملبر«.

وأضافت: »إال أن املشفى يفتقر حالياً 
جتهيز  غرفة  وإلى  املتطورة،  لألجهزة 
غرفة العمليات، فضالً عن عدم تفعيل 
قسم اإلقامة في املشفى حتى هذه 

اللحظة«.

التجهيزات  إلى  »باإلضافة  وأردفت: 
الطبية  الكوادر  إلى  املشفى  يفتقر 

العالية،  الكفاءة  ذوي  االختصاصية 
الضرورية،  باألدوية  الصيدلية  وتزويد 
األدوية  سوى  اآلن  حتتوي  ال  حيث 

اإلسعافية«.

املنظمات  محمد  رحمة  حثت  كما 

الصحي،  باجملال  الفعالة  اإلنسانية 
تقدمي الدعم للمشفى، الذي ال يتلقى 
الذاتية،  الدعم حالياً سوى من اإلدارة 
اخلدمات  يُقدم  املشفى  إن  وأكدت 
نسمة  من 300 ألف  ألكثر  الصحية 

في جنوب احلسكة.

»منصة الفعاليات المشتركة« تكشف برنامج فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة 

خدمات متواضعة ُيقِدمها مشفى الشدادي ومطالب بافتتاح أقسام جديدة

اإلرادة الشعبية 
في وجه الخيانة واألسلحة الكيماوية

بعدسة: دعاء يوسف

رحمة محمد خضر الخلف

8»..

3»..

نضال المرأة في إيران...
الوجه اآلخر لثورة روج آفا

أكدت الناطقة الرسمية باسم مؤمتر ستار 
شها خليل: أن التظاهرات الشعبية، التي 
من  عشر  السادس  منذ  إيران،  مدن  تعم 
أيلول املنصرم، لم تعد مجرد احتجاجات 
أصبحت  بل  احلجاب،  إلزامية  قانون  على 
كسرت  كونها  الظلم،  ضد  عارمة  ثورة 
أهم ما ميكن لنظام دكتاتوري أن يستند 

..«8إليه، وحطمت حاجز اخلوف.

مهرجان روج آفا الثامن 
للثقافة والفن في 

قامشلو...فعاليات مميزة 
في اليوم األول

في زمن الكوليرا...
القمامة تمأل الشوارع 

في الدرباسية والجهات 
المعنية توضح السبب

اكتظت شوارع ناحية الدرباسية في اآلونة 
إلى  أدى  ما  واألوساخ،  بالقمامة  األخيرة 
املدينة، وكذلك  روائح كريهة في  انبعاث 
خوف الناس من انتشار األمراض، السيما 
املنطقة  في  الكوليرا  مرض  انتشار  مع 
بشكل عام، ما ولد حالة من التذمر لدى 

..«7أهالي املدينة.

9»..
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سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /1648/

رقم القرار /876/ 

طالب التبليغ: إبراهيم املصطفى بن خليل              

املطلوب تبليغه: عبداهلل املساعيد بن سليمان                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

1ـ تثبيت عقد البيع اجلاري بني اجلهة املدعية 
واملدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى 
نوع /مازدا/ لون طحيني حتمل اللوحة رقم 

/575974/ درعا واعتبار عقد البيع املؤرخ  
بتاريخ 2021/8/28 جزء ال يتجزأ من القرار .

2ـ إلزام مديرية املواصالت بالرقة بتنفيذ 
مضمون القرار بعد انبرامه. 

3ـ تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف.

وإن لم حتضر خالل مدة أقصاها/15/ يوم 
من تاريخ النشر في اجلريدة ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

...............................

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /565/

رقم القرار /824/ 

طالب التبليغ: إبراهيم محمد الشيخو              

املطلوب تبليغه: خلف الشويخ بن عبداهلل                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

1-تثبيت عقد البيع اجلاري بني اجلهة املدعية 
واملدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى 

نوع /جاك/ لون أبيض حتمل اللوحة رقم 
/656726/ واعتبار عقد البيع املؤرخ  بتاريخ 

2020/3/11 جزء ال يتجزأ من القرار.

2-إلزام مديرية املواصالت بالرقة بتنفيذ 
مضمون القرار بعد انبرامه. 

3-تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف.

وإن لم حتضر خالل مدة أقصاها/15/ يوم 
من تاريخ النشر في اجلريدة ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

 .........................................

مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس /6240/ لعام 2022م

على السيد: أحمد نايف احلسني احلضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في متام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 

2022/11/22م للنظر في الدعوى املقامة من 
السيد: دالل الغريب , بطلب: تفريق

 وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

............................................

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /2540/

رقم القرار /4797/ 

طالب التبليغ: إسماعيل أحمد احلسن               

املطلوب تبليغه: كلسم حبش بن محمد                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

1-تثبيت عقد البيع اجلاري بني اجلهة املدعية 
واملدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى 

نوع /جاك/ لون أبيض حتمل اللوحة رقم 
/450489/ واعتبار عقد البيع املؤرخ  بتاريخ 

2021/1/1 جزء ال يتجزأ من القرار .

2-إلزام مديرية املواصالت بالرقة بتنفيذ 
مضمون القرار بعد انبرامه. 

3-تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف.

وإن لم حتضر خالل مدة أقصاها/15/يوم 
من تاريخ النشر في اجلريدة ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية. 

...................................

 مذكرة: دعوى 

في الدعوى رقم أساس 2909 لعام 2022م 

املتكونة بني اجلهة املدعية: أمل جاسم 
السعيد 

واجلهة املدعى عليها: باسم علي اخلليف                     

بدعوى: تثبيت طالق تاريخ اجللسة 
2022/11/14م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

...................................

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم القرار/1257/

طالب التبليغ: أمينة الطه ابنة عبد احلميد              

املطلوب تبليغه: أنور العبداهلل العبداهلل                     

موضوع الدعوى: تثبيت زواج ونسب وتثبيت 
واقعة وفاة

خالصة القرار:

1-تثبيت الزواج احلاصل بني املدعو خالد جمال 
الزكروط وأمل أنور العبداهلل واعتباره واقعاً 

بتاريخ 2003/1/1م

2-تثبيت نسب األطفال وهم فوزة تولّد 
2004/7/5م وفاطمة تولّد 2006/12/8م  
ومحمد تولد 2010/11/9م إلى والدهم 

خالد جمال الزكروط واعتباره حاصل بتاريخ 
2011/5/1م

3-تثبيت واقعة وفاة املدعو خالد جمال الزكروط 
واعتباره حاصل بتاريخ 2011/5/1م

4-تثبيت واقعة وفاة أمل أنور العبداهلل واعتباره 
حاصلة بتاريخ 2016/1/5م

5-إلزام مدير مكتب التوثيق املدني بتنفيذ 
مضمون القرار بعد انبرامه 

6-تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف.

وإن لم حتضر خالل مدة أقصاها/15/ يوم 
من تاريخ النشر في اجلريدة ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

.........................................

 مذكرة: سند تبليغ حكم

في الدعوى رقم أساس 1913 لعام 2022م 

املتكونة بني اجلهة املدعية: أمينة يوسف 

واجلهة املدعى عليها: أحمد العيسى                     

بدعوى: تفريق   

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

 ......................................

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /2423/

رقم القرار /2806/ 

طالب التبليغ: باسل بدر الشوميي              

املطلوب تبليغه: صفوق الصالح بن إبراهيم                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

1-تثبيت عقد البيع اجلاري بني اجلهة املدعية 
واملدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى 
نوع /هونداي/ لون ابيض حتمل اللوحة رقم 

/247598/ واعتبار عقد البيع املؤرخ  بتاريخ 
2020/6/1 جزء ال يتجزأ من القرار .

2-إلزام مديرية املواصالت الرقة بتنفيذ مضمون 
القرار بعد انبرامه. 

3-تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف.

وإن لم حتضر خالل مدة أقصاها/15/ يوم 
من تاريخ النشر في اجلريدة ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

 ..........................................

مذكرة عوى                     

بالغ رقم /3244/ لعام 2022

على السيد: بسام شاقول بن سليمان  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
ديوان غرفة 1 من يوم االثنني2022/11/14م

للنظر بالدعوى األساس /1825/ املقامة عليك 
من قبل: كرم محمد الكدرو

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

..................................

 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في 
كوباني 

رقم اساس الدعوى 2022/2346م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: بكار محمد 
احملمد اجلسوم    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي اقامتها عليك 
أحمد مامد محمد, بطلب/بجرم تثبيت البيع , 

الواقع 2022/11/21م الساعة /10/ فعليك أن 
حتضر في الوقت املعني  

إذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية/ 

ستجرى بحقك املعاملة القانونية .

.........................................

 مذكرة إخطار                       

بالغ رقم /1997/ لعام 2022

على السيد: تواصيف العبد اهلل بن جرموش  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
ديوان غرفة 1 من يوم االثنني2022/11/14م

للنظر بالدعوى األساس /2571/ املقامة عليك 
من قبل: حسني الصالح بن صالح

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

............................................

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /478/

رقم القرار /206/ 

طالب التبليغ: جاسم محمد الكرط               

املطلوب تبليغه: فيصل عبدي مسلم                     

موضوع الدعوى: تثبيت بيع سيارة   

خالصة القرار:

1-تثبيت عقد البيع اجلاري بني اجلهة املدعية 
واملدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى 
نوع /هونداي/ لون أبيض حتمل اللوحة رقم 

/567981/ واعتبار عقد البيع املؤرخ  بتاريخ 
2017/7/8 جزء ال يتجزأ من القرار .

2-إلزام مديرية املواصالت بالرقة بتنفيذ 
مضمون القرار بعد انبرامه. 

3-تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف.

وإن لم حتضر خالل مدة أقصاها/15/ يوم 
من تاريخ النشر في اجلريدة ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

 .........................................

مذكرة دعوى                 

بالغ رقم /3394/ لعام 2022

على السيد: جمال البرهو بن جاسم  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  
ديوان غرفة 1 من يوم االثنني2022/11/14م

للنظر بالدعوى األساس /1419/ املقامة عليك 
من قبل: عيسى الكردي بن أحمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

...........................................

مذكرة: سند تبليغ حكم 

في الدعوى رقم أساس 2360 لعام 2022م 

املتكونة بني اجلهة املدعية: جورية املوسى 

واجلهة املدعى عليها: موسى عبد اهلل احلمدي                     

بدعوى: تثبيت طالق   

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

وإن لم حتضر خالل مدة أقصاها /15/ يوم 
من تاريخ النشر في اجلريدة ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية .

.....................................

 مذكرة دعوى              

بالغ رقم /3406/ لعام 2022

على السيد: حسن العبد اهلل بن موسى- أحمد 
اليوسف بن محمد املالك  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  
ديوان غرفة 1 من يوم االثنني2022/11/14م

للنظر بالدعوى األساس /19991/ املقامة 
عليك من قبل: محمد زين مصطفى حمدولي

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

........................................

 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في 
كوباني 

رقم اساس الدعوى 2022/1974م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: حسن رسول 
أحمد    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك  
أحمد يوسف بن محمد , بطلب/بجرم تثبيت 

البيع , 

الواقع 2022/11/21م الساعة /10/ فعليك أن 
حتضر في الوقت املعني  

إذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية/ 

ستجرى بحقك املعاملة القانونية.

..................................................

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /1828/

رقم القرار /1569/ 

طالب التبليغ: حسني العلي بن موسى              

املطلوب تبليغه: خالد محمد الداوود                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

1-تثبيت عقد البيع اجلاري بني اجلهة املدعية 
واملدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى 
نوع /فولفو/ لون أحمر+أخضر حتمل اللوحة 
رقم /482127/ واعتبار عقد البيع املؤرخ  
بتاريخ 2020/9/26 جزء ال يتجزأ من القرار .

2-إلزام مديرية املواصالت الرقة بتنفيذ مضمون 
القرار بعد انبرامه. 

3-تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف.

وإن لم حتضر خالل مدة أقصاها/15/ يوم 
من تاريخ النشر في اجلريدة ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

.......................................

 مذكرة إخطار                       

بالغ رقم /3291/ لعام 2022

على السيد: خالد أحمد خليفة  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  
ديوان غرفة 1 من يوم االثنني2022/11/14م

للنظر بالدعوى األساس /1507/ املقامة عليك 
من قبل: حسني محمد البكار

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

.....................................

 مذكرة إخطار                       

بالغ رقم /3209/ لعام 2022

على السيد: خليل محمد اجلاسم  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  
ديوان غرفة 1 من يوم االثنني2022/11/14م

للنظر بالدعوى األساس /1483/ املقامة عليك 
من قبل: محمد السطو بن مصطفى

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

......................................

مذكرة إخطار              

بالغ رقم /3402/ لعام 2022

على السيد: سامر أبو عايشة بن حسن  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  
ديوان غرفة 1 من يوم االثنني2022/11/14م

للنظر بالدعوى األساس /1925/ املقامة عليك 
من قبل: جاسم العبد اهلل بن أحمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

.....................................

 مذكرة دعوى                            

بالغ رقم /976/ لعام 2022

على السيد: سعران النواف بن شامان 

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  
ديوان غرفة 1 من يوم االثنني2022/11/14م

للنظر بالدعوى األساس /1369/ املقامة عليك 
من قبل: عدنان البطران بن عبد اهلل

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

.......................................

 مذكرة دعوى                 

بالغ رقم /3352/ لعام 2022

على السيد: سلو عليوي بن حمد  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  
ديوان غرفة 1 من يوم االثنني2022/11/14م

للنظر بالدعوى األساس /1929/ املقامة عليك 
من قبل: زهرة الشيخ بن صالح

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

......................................

 مذكرة دعوى                            

بالغ رقم /2439/ لعام 2022

على السيد: سليمان محمد بن محمد 

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  
ديوان غرفة 1 من يوم االثنني2022/11/14م

للنظر بالدعوى األساس /3479/ املقامة عليك 
من قبل: خالد إسماعيل الكروط

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

....................................

............................................

مذكرة دعوى              

بالغ رقم /3902/ لعام 2022

على السيد: عبد اهلل احلميد بن محمد  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  
ديوان غرفة 1 من يوم االثنني2022/11/14م

للنظر بالدعوى األساس /19991/ املقامة 
عليك من قبل: فصيح الشيخ حمود بن أسعد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

..........................................

 مذكرة إخطار                       

بالغ رقم /2495/ لعام 2022

على السيد: عبدو غشيم احلمود  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  
ديوان غرفة 1 من يوم االثنني2022/11/14م

للنظر بالدعوى األساس /1783/ املقامة عليك 
من قبل: خلف احملمد بن أسود

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

...........................................

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /536/

رقم القرار /2076/ 

طالب التبليغ: عمر الكرم بن إسماعيل              

املطلوب تبليغه: عبيد العواد بن مصطفى                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

1-تثبيت عقد البيع اجلاري بني اجلهة املدعية 
واملدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى 

نوع /هوندا/ لون أبيض حتمل اللوحة 
رقم /350454/ واعتباره عقد البيع املؤرخ 
بتاريخ2019/1/26م جزء ال يتجزأ من القرار.

2-إلزام مديرية املواصالت في الرقة بتنفيذ 
مضمون القرار بعد انبرامه.

3-تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف.

وإن لم حتضر خالل مدة أقصاها/15/ يوم 
من تاريخ النشر في اجلريدة ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

...................................

 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في 
كوباني 

رقم اساس الدعوى 2022/2443م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: قاسم غريب 
محمد    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك  
محمد شاهني خضر, بطلب/ بجرم تثبيت بيع 
وفراغة, الواقع 2022/11/28م الساعة /10/ 

فعليك أن حتضر في الوقت املعني  

إذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى 
النيابة /هيئة العدالة الغرفة /األولى/ ستجرى 

بحقك املعاملة القانونية.

.....................................

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /5/

رقم القرار /3390/

طالب التبليغ: ماجد اخلضر بن شعبان

املطلوب تبليغه: حسن الهالل بنت جمعة- 
رويدة الهالل بنت جمعة -كفاء الهالل بنت 

جمعة -كوثر الهالل بنت جمعة                     

موضوع الدعوى: إخالء مأجور لعلة تأخير الغير   

خالصة القرار:

1-إلزام اجلهة املدعى عليها ورثة جمعة الهالل 
بن جاسم بإخالء العقار رقم/640/الرقة 

وتسليمه للجهة املدعية ماجد اخلضر بن 
شعبان احملل خالياً من الشواغل والشاغلني.

2-إلزام اجلهة املدعى عليها بالتكافل والتضامن 
بدفع مبلغ/4000000/ أربع ماليني ليرة سوريّة 

تعويضاً عن الضرر الذي حلق باملدعى ماجد 
اخلضر 

3-تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف.

وإن لم حتضر خالل مدة أقصاها /15/ يوم 
من تاريخ النشر في اجلريدة ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

.............................................

 مذكرة إخطار                       

بالغ رقم /3226/ لعام 2022

على السيد: محمد ياسر شوشة بن محمد 
وحيد 

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  
ديوان غرفة 1 من يوم االثنني2022/11/14م

للنظر بالدعوى األساس /737/ املقامة عليك 
من قبل: إبراهيم األحمد بن محمد أمني

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

 ........................................

مذكرة إخطار                  

بالغ رقم /3323/ لعام 2022م

على السيد: محمود اخلطيب بن محمد  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  
ديوان غرفة 1 من يوم االثنني2022/11/14م

للنظر بالدعوى األساس /825/ املقامة عليك 
من قبل: محمد الرجب بن رجب

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 
اإلجراءات القانونية.

......................................

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /2001/

رقم القرار /1415/ 

طالب التبليغ: محمود حمود العيسى              

املطلوب تبليغه: عمار خليل احملمود                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

1-تثبيت عقد البيع اجلاري بني اجلهة املدعية 
واملدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى 
نوع /كيا ريو/ لون أصفر حتمل اللوحة رقم 

/814631/ واعتبار عقد البيع املؤرخ  بتاريخ 
2017/1/3 جزء ال يتجزأ من القرار .

2-إلزام مديرية املواصالت بالرقة بتنفيذ 
مضمون القرار بعد انبرامه. 

3-تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف.

وإن لم حتضر خالل مدة أقصاها/15/ يوم 
من تاريخ النشر في اجلريدة ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

 .........................................

مذكرة إنذار عن طريق الكاتب بالعدل بالرقة

هيئة التنفيذ في الرقة

تبليغ املنفذ عليه: مدنية رشيد بنت شكري

وذلك باإلنذار التنفيذي رقم /2022/507م وفق 
القرار الصادر عن هيئة التنفيذ في الرقة على 

أن يتم 

حضور املنذر عليه بعد صدور اإلنذار التنفيذي 
بخمسة أيام 

وإن لم حتضر سوف يتم السير بحقك بكافة 
اإلجراءات التنفيذية. 

 ................................

مذكرة دعوى                            

بالغ رقم /3115/ لعام 2022م

على السيد: مصطفى جمعة النهار 

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  
ديوان غرفة 1 من يوم االثنني2022/11/14م

للنظر بالدعوى األساس /1705/ املقامة عليك 
من قبل: ماهر خليف بن حجي

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

وعلى الرغم من النضال املرير، الذي عاشته 
املرأة السورية من تهجير قسري، وقتل وتشرد، 
من  متكنت  فإنها  االحتالل،  وتبعات  وعنف 
ونضالها  بكفاحها،  الصعاب  على  التغلب 
في بناء اجملتمع التشاركي، وإزاحة الظلم عن 

بنات جنسها. 

سوريا  وشرق  شمال  في  املرأة  ومتكنت 
بتجاوز العقبات، التي كانت تقف عائقاً أمام 
مشاركتها  لتحقق  النضالية،  مسيرتها 
الفعالة في العديد من املكتسبات في ميادين 
والثقافية  واالجتماعية  السياسية  احلياة 
والعسكرية، إمياناً ببناء اجملتمع الدميقراطي، 

الذي يتطلب ريادة املرأة احلرّة.

املرأة السورية أساس حركة حترر 
املرأة عاملياً

مقاطعة  من  نساء  تطرقت  الصدد  وبهذا 
أجرته  لقاء  خالل  أبيض،  تل  سبي/  كري 
في  املرأة  نضال  عن  للحديث  صحيفتنا، 
شمال وشرق سوريا، وما حققته من إجنازات 
األم  بدأت  حيث  النضالية،  مسيرتها  خالل 
عدولة حمي حديثها: »نشيد بشكل خاص، 
املرأة في وحدات  الذي لعبته  الكبير،  بالدور 
حماية املرأة، ألجل الدفاع عن أرضها وشعبها 
أبدتها  التي  البطولية،  واملقاومة  وهويتها، 
في سبيل القضاء على اإلرهاب، الذي يهدد 
وجودها، وقدمت تضحيات كثيرة في نضالها 

ثورة  على مكتسبات  احلفاظ  أجل  من  هذا 
إجنازاتها،  تتوج  املرأة، وهي في كل مناسبة 
املرأة  مثالية  محققة  حققته،  مبا  وتفتخر 

القوية واجلسورة، والواعية«.

وكذلك  وحضورها،  املرأة  وجود  »إن  وأردفت: 
نضالها ومقاومتها لهو أمر في غاية األهمية 
من أجل حتقيق السالم والدميقراطية، وقيم 
احلرية، التي تصبح ميراثاً لنساء سوريا ونساء 
العالم«،  لنساء  ميراثاً  ثم  األوسط،  الشرق 
والدفاع  النضال  من  للمزيد  النساء  داعية 
عن حقوقهن، وتنظيم أنفسهن في اجملاالت 
السلطوية،  للذهنية  الرضوخ  وعدم  كلها، 
وتطوير  املرأة،  ثورة  حلماية  معاً  والتكاتف 
والتسلح  وامللتزم  اجلاد،  بالعمل  نضالها 

بالوعي واإلرادة القوية.

املرأة  قضية  أن  إلى  عدولة(،  )األم  وأشارت 
هي قضية كونية، ال تخص قومية معينة 
أو مجموعة معينة، لذلك فإن هذه القضية 
بحاجة إلى حركة ريادية لقيادة نضال املرأة 

على مستوى العالم.

املرأة  مشاركة  خالل  »من  أيضاً:  وأضافت 
أن  استطاعت  القتال،  جبهات  في  الكردية 
تؤدي دوراً أساسياً في إيصال  قضية املرأة إلى 
املستويات العاملية، وجذب اهتمام عدداً كبيراً 
مناطق  زارت  التي  النسوية،  املنظمات  من 
شمال سوريا، ورأت املستويات، التي وصلت 
إليها املرأة، إن كل ما حدث من خطوات في 
التي  البطوالت،  البقعة، كانت نتيجة  هذه 

قدمتها الشهيدات في سبيل الوطن«.

مواصلة،  إلى  حديثها  ختام  في  ودعت 
وتصعيد النضال إلنهاء ظروف األسر والعزلة 
املفروضة على القائد عبد اهلل أوجالن، لدى 
بفضل  ألنه  التركية،  الفاشية  السلطات 
فكره وفلسفته استطاعت املرأة أخذ دورها 

الطبيعي ومكانتها الالئقة.

نضال املرأة ضمانة حلماية القيم 
اجملتمعية

من جانبها لفتت األم صبيحة محمد: »املرأة 
في شمال وشرق سوريا تخوض حرباً باسم 
هذه  في  املرأة  انتصار  لذلك  العالم،  نساء 
احلرب، هو نصر لنساء العالم، حيث كسرت 
املتخلفة،  الذهنية  القوالب  من  العديد 
أمام  الطريق  وفتحت  املرأة،  حول  والقدمية 
وحدات  أن  على  يدل  هذا  جديدة،  نقاشات 
مرتزقة  فقط  حتارب  تكن  لم  املرأة  حماية 
الذهنية  وتنهي  حتارب  كانت  بل  داعش، 

وفتحت  عام،  آالف  منذ خمسة  املتسلطة 
طريقاً جديداً للمرأة، وأسست قيماً مثالية 

لها«.

ونوهت إلى دور احلماية اجلوهرية في حماية 
أكثر  اجلوهرية  فاحلماية  اجملتمع،  وبناء  املرأة 
أهمية من املاء والطعام للنساء، وهي النواة 
كوحدات  وحدات،  لتشكيل  األساسية 
حماية املرأة ypj التي أبرزت دور املرأة في بناء 
الى  للوصول  والعسكرية،  الفكرية  القوة 
وحتارب  تعيش  التي  املناضلة،  املرأة  حقيقة 

بشكل صحيح، وحتمي نفسها وشعبها.

وأنهت األم صبيحة حديثها بالتأكيد على أنه 
مازال هناك العديد من األعمال واملسؤوليات 
التاريخية، التي تقع على عاتق املرأة، وخاصة 
مسؤولية حماية قيم اجملتمع، لذا يجب أن 
يكون على عاتق كل امرأة وطنية ومناضلة 
ثورة  ومكتسبات  قيم  حماية،  في  عهد 
من  تكون  دميقراطي  مجتمع  لبناء  املرأة، 
خالله املرأة مصدر القوة حلماية تلك القيم 

اجملتمعية.

قامشلو/ دعاء يوسف – وقف املرأة احلرة في 
سوريا، يجني ثمار حملته األخيرة للوقاية من 
مرض سرطان الثدي، فقد القت احلملة إقباالً 
كبيراً للنساء من مختلف األعمار والثقافات، 
للكشف املبكر لسرطان الثدي، واالطمئنان 
ازديادا  املراكز  شهدت  فيما  صحتهن،  على 
في  يصب  ذلك  كل  الزائرات،  النسوة  لعدد 
للنساء،  العامة  الصحة  على  احلفاظ 
الثقافة  تسوده  صحي  مجتمع  بناء  في 

الصحية لتقليل اإلصابة باملرض.

بتاريخ 2022/11/8 أنهت جلنة الصحة في 
التي بدأتها لشهر  املرأة احلرة احلملة،  وقف 
كامل، حتت شعار »ألنك أقوى من السرطان«، 
والتي تضمنت محاضرات تثقيفية صحية، 
بينت من خاللها »كيفية الوقاية من مرض 
املبكر  الكشف  األعراض،  أهم  السرطان، 
والعالج،  الذاتي،  الفحص  )املاموغراف(، 

والوقاية«.

النساء  من  الكثير  احلملة  استهدفت  وقد 
في البلدات، والناحيات، والقرى، واملؤسسات، 
املنازل،  زيارة  إلى  باإلضافة  والكومينات، 

فألقيت محاضرات حول املرض في 19 مركزاً 
مختلفاً.

احلملة  هذه  على  الضوء  تسليطنا  وخالل 
التقت صحيفتنا »روناهي« اإلدارية في وقف 
املرأة احلرة، مليكة حصاف بقامشلو، والتي 
احلملة،  هذه  سير  عن  بالتفصيل  حدثتنا 
إلقاء  خالل  واجهتهم  التي  والصعوبات 

احملاضرات، ونتائج احلملة.

حملة للتوعية

الكشف املبكر عن سرطان الثدي اخلبيث، هو 
السالح الوحيد ملواجهته والنجاح في عالجه، 
التوعية  حمالت  أهمية  تكمن  هنا  ومن 

بسرطان الثدي لرفع املعرفة اجملتمعية.

تطرقت مليكة إلى احلملة، التي بدأها الوقف 
منذ بداية شهر تشرين األول، لتوعية النساء 
نتخذ  عام  كل  »في  الثدي:  سرطان  مبرض 
مثل هذه اخلطوة، ملساعدة النساء بالتعرف 
على املرض وأسبابه، ومدى خطورة الكشف 
املؤخر عنه، حتى تتمكن كل امرأة من حماية 
نفسها، وتساعد غيرها مبا تعلمته، فعندما 
مواجهته  تستطيع  املرض  ماهية  تدرك 

والتغلب عليه«.

كما تضمنت احلملة ندوات ملساعدة النساء 
املصابة بالسرطان، وتقدمي الدعم النفسي 
في  النساء  زرنا  »لقد  مليكة:  وقالت  لهن، 
على  لتشجيعهن  املناطق  من  العديد 

الكشف املبكر للمرض، واستمرت حملتنا 
من  كبيرة  استجابة  وجدنا  ألننا  لليوم؛ 
ندواتنا  من  حيزاً  وخصصنا  كما  النساء، 

ملساعدة املصابات باملرض نفسياً«.

وأضافت: أن الهدف األول من احلملة، التي قام 
بها وقف املرأة هو حث النساء على التعرف 
عنه«،  املبكر  الكشف  وضرورة  املرض  على 
تعي خطورة  أن  النساء،  على  وزادت: »يجب 
هذا املرض، وأن اكتشاف املرض مبكراً ليس 
في  يصب  بل  فقط،  وحدها  ملصلحتها، 

مصلحة أسرتها أيضاً«.

الكشف املبكر للمرض وسيلة 
عالجه

استقطبت  احلملة  أن  مليكة  وكشفت 
كبيراً  إقباالً  القينا  »لقد  للحضور:  النساء 
للنساء، فكانت كل ندوة نقوم بها، ال يقل 
عدد  ليبلغ  امرأة،  عشرين  عن  النساء  عدد 
املراكز  في  للمحاضرات  احلاضرات  النساء 

التي أعطينا فيها 193 امرأة«.

وعن فائدة النساء من احلملة قالت مليكة: 
»بعد احملاضرة جند الكثير من النساء يقبلن 
على الكشف املبكر للسرطان، لالطمئنان 
احملاضرة  أثناء  دارت  التي  النقاشات  وخالل 
التي  واألعراض  جتاربهن،  عن  النساء  حتدثت 
كن يالحظن وجودها، وجهل النسوة بخطورة 

هذه األعراض جعلهنَّ عرضة لإلهمال«.

املرض  أعراض  الحظن  »وإن  مليكة:  أشارت 
بادية عليهن، ال تذهب النساء للكشف خوفاً 
من املرض، وتظن أن املوت مالزم كل شخص 
أصيب بالسرطان، وهذا يؤدي لتفاقم احلالة، 
وانتشار املرض بجسدها، ألنه كلما زاد جتاهل 

املرض، زادت صعوبة العالج«.

احملاضرة  هذه  كانت  »لقد  مليكة:  وتابعت 
على  واملقدرة  القوة  إلعطاء  لهن  عون  خير 

الكشف، حتى لو لم يالحظن أعراضاً«.

حضور ملفت

»لقد  احملاضرة:  في  النساء  مشاركة  وعن 
حتدثت الكثير من النساء عن املرض، وتعرفت 
خطورته  على  منهن  الكثير  املقابل  في 
غيرهن  الطالع  سعني  أنهن  كما  وأعراضه، 

على األعراض«.

وأفادت مليكة، أن وقف املرأة ساعد الكثيرات، 
ومدهن بالقوة ملواجهة املرض: »لم نواجه أي 
صعوبات، بل كان التقبل ملحوظاً واحلضور 
»كرباوي«  بلدة  من  امرأة  أن  حتى  كبيراً، 
كتلة  عن  دمشق  في  للكشف  تشجعت 

خبيثة لتبدأ رحلة العالج«.

ومتنت مليكة، أن تكون احلملة وصلت لغاياتها 
الدواء،  وأهدافها، واختتمت: »الوقاية نصف 
ليس فقط في الشهر الوردي علينا تكثيف 
جهودنا لدعم وحماية املرأة، وتوعيتها وحثها 

على ضرورة الفحص الدوري«.
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عدولة حمي صبيحة محمد

 مهمة 
ً
روناهي/ عين عيسى ـ استطاعت المرأة السورية في شمال وشرق سوريا قيادة المجتمع، وقطعت أشواطا

 في غاية األهمية؛ 
ً
بطريق النضال من أجل الحرية، حيث شكل وجود المرأة وحضورها، وكذلك نضالها ومقاومتها أمرا

 لنساء سوريا، ونساء الشرق األوسط، ونساء العالم.
ً
لتحقيق السالم والديمقراطية، وقيم الحرية، تحولت ميراثا

نساء مقاطعة كري سبي: »نضال وتضحيات المرأة في 
يا قدوة لكفاح المرأة عالمياً« شمال وشرق سور

يادة وعي المرأة للمرض حملة تثقيف المرأة للكشف المبكر لسرطان الثدي تنتهي بز

إحدى  من  امرأٍة  ثمامنائة  مبشاركة 

الدولي  املؤمتر  انعقد  دولًة،  وأربعني 

الثاني للمرأة في مدينة برلني األملانية. 

شبكة  أعماله  جدول  نظمت  الذي  املؤمتر 

شعار  حتت  املستقبل«  ينسجن  »النساء 
يومني،  ملدة  واستمر  احلياة«،  حترير  »ثورتنا 
تخوضه  الذي  النضال  على  الضوء  سّلط 

العالم من أجل حتقيق  املرأة في شتى أصقاع 

ضرورة  على  مؤكداً  حقوقها،  ونيل  حريتها 

فضالً  النساء،  لدى  املشترك  النضال  وأهمية 

تقف  التي  األخرى  القضايا  من  العديد  عن 

عائقاً أمام مسيرة املرأة في الوقت الراهن.

النساء  بصور  َِّنت  زُي التي  النسوي  املؤمتر  قاعة 

مختلف  من  متثلهن  التي  والرموز،  املناضالت 

بني  لألفكار  تبادالً  شهدت  العالم،  أنحاء 

واسعة  لنقاشات  باإلضافة  املشاركات، 

وملفاٍت  قضايا  حول  تركزت  عميقة،  وحوارات 

الهجرة  مبناهضة  يتعلق  ما  منها  عديدة، 

استراتيجي  كنضال  املرأة  وحترير  القسرية، 

اللغة  وحماية  والبيئة،  واالقتصاد  والصحة 

مناهضة  جبهة  وإنشاء  والتعليم  والثقافة 

للفاشية.  

متّيزن  الالتي  املؤمتر  في  املشاركات  النساء 

ولغِة  قوية  تنظيميٍة  وثقافٍة  بهن،  خاصٍّ  بزيٍّ 

عبرن  اجلميع،  انتباه  لفتت  بها  يتحدثن  أمٍّ 

باحلشود  وفخرهن  وسعادتهن  فرحتهن  عن 

على  مؤكدات  املؤمتر،  في  املشاركة  النسائية 

توجيه  عبر  يجمعهن،  الذي  الهدف  وحدة 

رسائل احملبة وروح السالم من أجل عالٍم جديد 

يسوده األمن والسالم بعيداً عن احلرب والدمار. 

عالم  وبأنه  باإليجابية  وصف  الذي  املؤمتر   
العالم،  حب  على  مبني  ومختلف  جديد 

بعد  من  الرغم  على  أنه  أثبت  احلياة،  وحب 

أهدافهن  فإن  النساء  بني  ما  املسافات 

متشابهة في الوصول إلى حتقيق احلرية، التي 

ينشدنها من خالل توحيد قواهن وإرادتهن، في 

وتُطبَّق  عليهن  تُفرَض  التي  السياسات  وجه 

بحقهن.   

وبعد يومني من النقاشات املستفيضة أعلنت 

 jin jiyan« املؤمترات في بياٍن عن شبكة

azadî » »املرأة، احلياة، احلرية« مؤكدات أن 
اجلواب األهم الذي يجب تقدميه في هذا الوقت 

الدعم  وتقدمي  للمرأة،  املشترك  النضال  هو 

للنضال  شبكة  تعّد  التي  النسوية  للشبكة 

مشتركة  عمل  بخارطة  واخلروج  املشترك، 

في  يرغنب  اللواتي  النساء،  دَاِعياٍت  أيضاً، 

إلى  لالنضمام  احلالي  القمع  نظام  حياة خارج 

املرأة  ثورة  على  قائم  نضاٍل  وتطوير  شبكتهن 

وروحها وفكرها.  

املؤمتر  في  املشاركات  النساء  رسائل  نعم 

العزمية  املرء  في  تبعث  وعميقة،  قوية  كانت 

مرة  لتثبت  سماعها،  لدى  واإلصرار  واإلرادة 

على  القادرات  الوحيدات  هن  النساء  أن  أخرى 

والقهر  الظلم  براثن  من  العالم  هذا  تخليص 

الكوارث  به  عصفت  أن  بعد  واالستعباد، 

واألزمات سواٌء السياسية منها أو االقتصادية، 

من  العديد  تهدد  التي  املناخ  أزمة  على  عالوة 

دول العالم.  

وبهذا يكون املؤمتر الدولي الثاني للمرأة األقوى 

املؤمترات  من  الكثير  بني  من  بالتتويج  واألجدر 

التي تعنى بهذا الشأن، حيث بدا ذلك  األخرى 

داخل  من  نُقلت  التي  املشاهد  خالل  من  جلياً 

أدلت  التي  والتصريحات  والرسائل  القاعة 

كافة،  القوميات  من  املشاركات  النساء  بها 

بأنهن يستطعن بالقرارات، التي توصلن إليها 

واإلجنازات  امللموسة  النتائج  من  املزيد  حتقيق 

كافة،  األصقاع  في  النساء  لدى  املشتركة 

مهمة  برسالٍة  بعث  الذي  مؤمترهن  خالل  من 

مفادها: أنه الوجه اجلميل للعالم.

،،

المؤتمر الدولي الثاني 

للمرأة... الوجه الجميل للعالم

هيفيدار 
خالد

مرآة المرأة 
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جوان محمد 

احلاجة أُم االختراع

لقد دخل االحتاد الرياضي بذلك الكوكب 
في مأزق مالي، فقرروا أن يقترحوا على 
أنديتهم وفرقهم خملتلف األلعاب بأخذ 
الالعبات  من  رمزية  مببالغ  اشتراكات 
والالعبني، وطالبوهم بشراء مطمورة 
املصاري؛ حصالة النقود، وأخذ جزء من 

مصروفهم اليومي ووضعها في تلك 
املطمورة وعند قيام البطولة يقومون 
بفتحها لدفع مبلغ االشتراك املُترتب 
عليهم، خطة ذكية وعبقرية وضعها 
الكوكب  ذلك  رياضة  على  القائمون 
الذي يعاني من نقص في املواد البترولية 

والزراعية.

املصادر  أحد  لنا  كشفه  ما  وبحسب 
االحتاد  فأن  الكوكب  ذلك  داخل  من 
عن  يُعلن  أن  يخجل  لديهم  الرياضي 
االحتاد  هذا  فكر  لذلك  مالياً!،  إفالسه 
بإقامة البعض من البطوالت الرياضية 
من  االشتراكات  أخذ  على  باالعتماد 

الالعبني!.

وبالفعل بسبب حب الالعبات والالعبني 
للبطوالت،  واشتياقهم  للرياضة 
لألسواق  هرعوا  الفكرة  مع  ومتاشياً 
لشراء كل واحد منهم مطمورة يدّخرون 
بداخلها بعض الليرات حتى يدفعوها 
عند املشاركة بالبطولة، وكي يشتري 
زاد  وأن  امليداليات  بعض  بدوره  االحتاد 

كأس من سوق اجلمعة.

من  وهو  لنا  الالعبني  أحد  أكد  بينما 
فضح هذا السر الذي مازال لم يخرج 
القرار  بهذا  جداً  سعيد  بأنه  للعلن 
وعلى الفور توجه للسوق والتقى هناك 
الفرق األخرى وكانوا  مع أصدقائه في 
مثله يشترون مطمورة الليرات لنفس 

األمر.

هذا االحتاد يُذكرنا بأيام املدرسة عندما 
كان كل طالب يدفع ليرة ويقوموا برحلة 
مدرسية ضمن املدرسة نفسها، كما 
املنزل  في  الطريقة  هذه  استخدمت 
املوسم  بدء  قبل  القرطاسية  لشراء 

الدراسي واللباس.

جعلته  االحتاد  بهذا  التطور  حالة  أن 
يرجع للوراء قليالً حتى يكون متمسكاً 
بالعادات والتقاليد الشعبية الطفولية، 
ونقترح بدورنا بأن يشتري أعضاء هذا 
االحتاد مطمورة ويجمعوا بعض الليرات 
أثناء  ملشروبهم  ثمن  يدفعوها  حتى 

التواجد مثل الشاي بال سكر  و6×1.

لقد تأثر االحتاد برفع اجلمرك على الكثير 
من املواد القادمة من اخلارج لكوكبهم، 
بحيث كان يخطط لشراء كؤوس من 
قادر  غير  بأنه  ووجد  اجملاورة،  الكواكب 
لشراء تلك الكؤوس الفاخرة ومع تدهور 
حالته املادية قام بالتفكير ملّياً وخرج 
بخطة خرندعية وهي بدفع الالعبات 
جوائز  لشراء  اشتراك  رسم  والالعبني 

الفائزين!.

إيجابية  النتائج  كانت  وبالفعل 
وعجيبة!، فمن كان يتوقع أن جند هذا 
االحتاد  لدى  اخلارق  والذكاء  التفكير 
ومن  الكوكب؟،  ذلك  في  الرياضي 

جهتنا نشد على أيديهم على تطبيق 
الفكرة على الفور قبل دخول محتكر 
مطمورة  وإخفاء  اخلط  على  وحوت 
الليرات والعمل على رفع سعرها كما 
مثل  الغذائية  املواد  ببعض  يفعلوا 
واألخرى  الفترة  بني  ما  والسكر  الزيت 
الكوكب،  بحسب ما وصلنا من ذلك 
ولكن باتت اخملاوف تنتابنا من أن تنتقل 
عدوى ذلك الكوكب لكوكبنا ال سمح 
اهلل، وفي اخلتام نقول »هيَ هيَ يا سالم 
وقريباً سوف نشتري مطمورة ونحقق 

األحالم«. 

آفدار  فريق  توِّج  ـ  قامشلو   / روناهي 
مبدينة  الشعبية  الفرق  دوري  بلقب 
قامشلو بعد فوزه في املباراة النهائية 
على فريق الطريق بهدف دون رد وكان 
بالسفاح،  امللقب  فالح  أحمد  بتوقيع 
وذلك على أرضية ملعب شهداء الثاني 

عشر من آذار بقامشلو.

وتوافد املئات من أبناء مدينة قامشلو 
في احلادي عشر من شهر تشرين الثاني 
إلى حضور املباراة النهائية بني فريقي 
آفدار والطريق، والتي طال انتظارها بعد 
تأجيلها لفترة حوالي أسبوعني بسبب 
التزام العبني من فريق الطريق مع نادي 
اجلهاد الذي يشارك في الدوري السوري 
للموسم  األولى  للدرجة  القدم  لكرة 

.2023 2022ـ 

دقيقة  الوقوف  مت  باملباراة  البدء  قبل 
صمت على أرواح الشهداء من بعدها 
حتدّث الرئيس املشترك لالحتاد الرياضي 
في إقليم اجلزيرة الكابنت نضال احلميد 
بالروح  بالتحلي  الفريقني  وطالب 
في  خاسر  ال  وأن  الرياضية  واألخالق 
التعازي  وقدّم  فائز،  فاجلميع  املباراة 
الشيخ  برحيل  الرياضي  االحتاد  باسم 
شيخ  اجلربا  الهادي  الدهام  حميدي 
أهم  وأحد  شمر  قبيلة  مشايخ 
التي ساهمت  الوطنية  الشخصيات 

في تأسيس اإلدارة الذاتية الدميقراطية، 
واملواقف  بالعطاء  حافلة  حياة  بعد 
في  شغل  والذي  املُشرفة،  الوطنية 
بدايتها حاكماً مشتركاً إلقليم اجلزيرة 
)مقاطعة اجلزيرة سابقاً(، والذي وافته 
الثاني  تشرين  من  العاشر  في  املنّية 
اجلاري بإحدى مشافي إقليم كردستان.

املباراة  انطالق  صافرة  أُطلقت  بعدها 
ولكن  سعدون،  خالد  احلكم  ِقبل  من 
باملستوى  يكن  لم  األول  الشوط 
املشاركني  النجوم  وبحجم  املطلوب 
من الكرة اجلزراوية في املباراة وانتهت 
مجرياته بالتعادل السلبي دون أهداف 
حيث فشل العبي الفريقني بالوصول 

للشباك.

وحصلت  األداء  حتّسن  الثاني  الشوط 
منطقة  داخل  خطيرة  هجمات 
الفريقني، ليستغل أحمد فالح هفوة 
التقدم آلفدار،  ويسجل هدف  دفاعية 
التعادل على  الطريق حتقيق  وليحاول 
األقل ووصل ملنطقة اجلزاء ألكثر من مرة 
ولكن صالبة الدفاع وتألق خلف حجي 
تسجيل  دون  حال  آفدار  مرمى  حارس 
املباراة بفوز  التعادل للطريق، لتنتهي 
آفدار بهدف دون رد ويتوّج بذلك بلقب 

دوري الفرق الشعبية مبدينة قامشلو.

بعدها أُقيمت مراسيم التتويج ومت منح 
إقليم  في  الرياضي  لالحتاد  تكرمي  درع 
اجلزيرة ومؤسسة عوائل الشهداء في 

مدينة قامشلو.

جائزة  فالح  أحمد  الالعب  نال  كما 
نال  بينما  الدوري،  في  العب  أفضل 
جائزة  حجي  محمد  الطريق  حارس 
جائزة  أما  الدوري،  في  حارس  أفضل 
نصيب  من  كانت  فقد  الدوري  هداف 
 22 برصيد  سعدون  محمد  الالعب 
هدفاً، بعدها تسّلم فريق الطريق كأس 
املركز الثاني من ثم فريق آفدار تسّلم 
كأس املركز األول وليكون بطل الدوري 
للفرق الشعبية بقامشلو للعام 2022 
بالفرق  اخلاصة  البطوالت  توقف  بعد 
من  أكثر  منذ  املُرخصة  الشعبية 

سنتني.

املباراة  إلى  تأهل  الطريق  فريق  وكان 
النهائية من دوري الفرق الشعبية لكرة 
القدم مبدينة قامشلو، بعد الفوز بفارق 
ركالت الترجيح على فريق إخوة قدوربك 
بنتيجة 3×1، بعد انتهاء الوقت األصلي 
على  أهداف  دون  السلبي  بالتعادل 
كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية 

بقامشلو.

املباراة  إلى  آفدار  فريق  تأهل  كما 
الشعبية  الفرق  دوري  من  النهائية 
مبدينة قامشلو، بعد الفوز على فريق 
مقابل  أهداف  ثالثة  بنتيجة  الهالل 

هدف واحد.

وحصل خالف كبير قبل املباراة بيومني 
على امللعب الذي ستقام عليه املباراة 

النهائية، بحسب أغلب أعضاء اللجنة 
بأنهم لم يذكروا بشكٍل رسمي امللعب 
احملدد للنهائي، بينما طالبت إدارة فريق 
ملعب  أرضية  على  باللعب  الطريق 
الشهيد هيثم كجو بقامشلو والذي 

أُقيمت عليه مباريات الدوري كافة.

بينما طالب فريق آفدار بإقامة املباراة 
شهداء  ملعب  أرضية  على  النهائية 
الثاني عشر من آذار وهو امللعب الذي 
صفحتنا  على  وجزر  مد  بعد  اختير 
عبر  الفيسبوك  على  الرياضية 
على  ضغط  وحصول  التعليقات 
الفريقني وتدّخل من شخصيات  إدارة 
رياضية مت االتفاق بعدها على أن تكون 
ملعب  أرضية  على  ذُِكر  كما  املباراة 
شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو.

واجلدير ذكره بأن دوري الفرق الشعبية 
لكرة القدم مبدينة قامشلو انطلقت 
منافساته في الثالث من شهر أيلول 

املاضي مبشاركة 20 فريقاً.

البعض  الرياضي خطة جهنمية إلقامة  االتحاد  اخترع  المغمورة  الكواكب  أحد  في 
من بطوالته الرياضّية!، وكانت قيام كل العبة والعب بشراء مطمورة يضعون فيها 
المطمورة،  ، وبعد عدة أشهر يقومون بفتح 

ً
ليرات يوميا ما يتسنى لهم من بضعة 

البطوالت في كوكبهم؟. للتبّرع بها إلقامة  وذلك 

البطوالت؟ إلقامة  الليرات  مطمورة  شراء  على  تهافْت 

آلفدار اللقب  ُيهدي  فالح  أحمد 

يعرف  وما  النَّوم،  أثناء  التَّنفس  انقطاع 
أيًضا مبتالزمة انقطاع النَّفس النومي هو 
التَّنفس  توقًّف  أو  بانقطاع،  يتمثل  نوم  اضطراب 
بشكل متكرر ملدة عشر ثواٍن أو أكثر، ينتج عنه 
أنواع  ثالثة  وهناك  الدَّم،  في  األكسجني  نقصان 
من انقطاع التنفس أثناء النوم، إليك أسبابها: 

النوع  النَّومي: هو  النَّفس االنسدادي  انقطاع  1ـ 
بسبب  متكرر  بشكل  يحدث  شيوًعا،  األكثر 
أو  كامل  بشكل  العلوي  الهواء  مجرى  انسداد 
جزئي أثناء النَّوم، ينتج عنه قّلة نسبة األكسجني 
بالدَّم، وقّلة تدفق األكسجني إلى األعضاء احليوية؛ 

ما يسبب عدم انتظام ضربات القلب. 
هذه  في  املركزي:  النَّومي  النَّفس  انقطاع  2ـ 
ولكن  الهواء،  انسداد في مجرى  ال يحدث  احلالة 
املركزي،  العصبي  ِّهاز  باجل مرتبطة  احلالة  هذه 
لعضالت  إشارات  إرسال  في  يفشل  الدِّماغ  ألنَّ 

التَّنفس.
3ـ انقطاع النَّفس النَّومي اخملتلط: وهو مزيج من 
النَّوم،  أثناء  التَّنفس  النقطاع  الّسابقني  النَّوعني 

االنسدادي(. والنَّفس  املركزي،  )النَّوم 

عوامل تزيد من خطر انقطاع التَّنفس أثناء النَّوم

 %70 أن  )إذ  املفرطة:  منة  السُّ أو  الوزن  زيادة  ـ 
من  يعانون  الزّائد  الوزن  أصحاب  األشخاص  من 

انقطاع التَّنفس أثناء النَّوم(.
والعقاقير  مثل: الكحول،  املهدِّئات،  استخدام  ـ 
في  األنسجة  ارتخاء  على  تعمل  الّتي  املهدِّئة 

احللق.
ـ الّتاريخ العائلي: إذ أن األشخاص الّذين لديهم 
أحد الوالدين مصابًا بانقطاع التَّنفس أثناء النَّوم 

هم األكثر عرضًة لإلصابة به.
ًلإلصابة  عرضة  أكثر  املدخنون  يعد  التَّدخني:  ـ 

بانقطاع التنَّفس أثناء النَّوم.
ـ األشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدَّم، 
وقصور الغدة الدَّرقية غير املعالج، وداء السكري 
التَّركيب  لديهم  يكون  الذين  واألشخاص، 

الفسيولوجي للمجاري الهوائية صغيرة.
هر. ـ النَّوم على الظَّ

به  الرِّجال  إصابة  نسبة  عام  ِّنس: فبشكل  اجل ـ 
25% ونسبة إصابة النِّساء به 15%، لذلك الرِّجال 
أكثر عرضًة لإلصابة بانقطاع التنَّفس اثناء النَّوم.
ـ العمر: إن األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 

سنة أكثر عرضة.

عالج انقطاع التَّنفس أثناء النَّوم

َّدير بالذِّكر أن هناك ثالثة أنواع من العالجات  من اجل
املعتمدة لعالج انقطاع التنفس أثناء النوم وهي:

1ـ العالجات التَّحُفظيَّة وتشمل:
ـ إنقاص الوزن.

ـ جتنب تناول احلبوب املُهدِّئة والكحول.
بيب  الطَّ استشارة  بعد  بخاخات  استخدام  ـ 
باالنسداد  املصابني  عند  الهواء  تدفق  لتحسني 

األنفي أو اجلُّيوب األنفيَّة. 
وسادة  واستخدام  هر  الظَّ على  النَّوم  تقليل  ـ 

َّانبي.  اسفنجية تساعد بالنَّوم اجل
ـ اإلقالع عن التَّدخني.
2ـ العالج امليكانيكي:

في بعض األحيان يتم الّلجوء إليه لعالج احلاالت 
املستعصية واحلادة وتشمل:

ـ استخدام أجهزة ضغط مجرى الهواء اإليجابي 
اإليجابي  الهوائي  الضغط  جهاز  مثل  املستمر 

املستمر الذي يتم ضبطه على ضغط واحد.
وهي  فلي  السُّ الفك  تقومي  أجهزة  استخدام  ـ 
ميكن  طة  املتوسِّ احلاالت  في  تستخدم  أجهزة 
عملها بعد مراجعة طبيب األَسنان لتقدمي الفك 
أثناء  احللق  سد  من  اللِّسان  مينع  الّذي  فلي  السُّ

النَّوم. 
باجلّانب  ِّلد  اجل حتت  العصب  ز  محفِّ جهاز  زرع  ـ 
در للتحكم بحركة اللِّسان عند النَّوم  األمين للصَّ
فتح  وبالتاّلي  الهواء  مجرى  خارج  األمام  إلى 

مجرى الهواء.

ِّراحة: 3ـ اجل
اإلجراءات  تنفيذ  بعد  راحة  للجِّ اللُّجوء  يتم 
استجابة  عدم  ظهور  وبعد  املمكنة،  والعالجات 

ِّراحات: ابقة، ومن هذه اجل للعالجات السَّ
ـ استئصال اللَّوزتني للتقليل من انقطاع التَّنفس 
أثناء النَّوم عند األطفال ملا تسببه من انسداد في 

رة احللق أحيانًا. مؤخِّ
مثل  األنفي  االنسداد  لتصحيح  األنف  جراحة  ـ 

انحراف احلاجز األنفي.
فلي على الفك العلوي  ـ جراحة تقدم الفك السُّ
التي تعد أحد أسباب انقطاع التنفس اثناء النوم.

،،

أسباب انقطاع 
التنفس أثناء النوم

د: هاكوب 
قرنفليان

طبيب روناهي

بآالمه،  احلريق  عاش  من  كل  يحتفظ 
الستائر  لتسدل  القلب،  في  يودعها 
النسيان،  يأبون  الذكريات،  نوافذ  على 
يستكني؟  أن  القلب  في  جلرح  فهل 
أوالدها  وأنني  يغفى،  أن  أمٍّ  لقلبِ  وهل 
ومرآها؟  مسمعها  في  وصرخاتهم 
املساء  ذاك  على  مرّت  وسنني  عقود 
البشر،  شواء  برائحة  احململ  املشؤوم، 
فلذات  واستغاثة  األبرياء،  وصرخات 
أكبادٍ، ذنبهم إنهم خلقوا كرداً، ففي 
عام  الثاني  تشرين  من  عشر  الثالث 
1960م ُفِجَعت مدينة عامودا باحتراق 
سينما شهرزاد، وفي مساء ذلك اليوم 
األلم  مع  موعد  على  عامودا  كانت 
والوجع، فتحولت سينما شهرزاد إلى 

رمادٍ ألجسادِ أطفاٍل أبرياء.

أو  أيّة جرمية  ولرمّبا يظّل أخطر ما في 
وجتاهلها،  عنها  النظر  غّض  كارثة، 
بالتقادم  النسيان  بحر  في  لُتلَقى 
الذي  القنوط،  على  الرهان  خالل  من 
أو  اجلناة،  عن  الباحثون  به  يُصاب  قد 

االكتفاء باحلزن املتجدّد على الضحايا، 
عامودا  سينما  حريق  كارثة  ولكنّ 
الزمن  تقادم  تستطع  لم  املفجعة 
كما  عليها،  النسيان  من  نوع  فرَض 
لم جتدِ جتاهل السلطات املتعاقبة في 
سوريا لها على دفع الناس إلى نسيانها 

أو التغافل عنها.

ألنّنا لم نستطع النسيان، فكان البّد 
من فتح صندوق الذكرى، وإطالق العنان 
للذاكرة كي تستعيد ما حتتفظ به من 
ذكرى  كل  ومع  قرارتها،  في  تفاصيل 
في  ترتسم  كثيرة  تفاصيل  تظهر 
لوحة تاريخّية تسدّ الفراغات، التي قد 
يخّلفها الزمن واإلهمال، وتغيير مسرح 

اجلرمية ومعالم املدينة.

»روناهي« بالناجني  لتلتقي صحيفتنا 
من املأساة، كبرت أعمارهم، ولكنهم 
حصلت  وكأنها  املشاهد،  ذاكرون 
األمس، فالصور التي ُخزنت في باطن 
عقولهم لم متَح، بل بقيت تعيش على 
أجسادهم  وتخللت  حروقهم،  ندبات 
تأبى  راسخة  لتنقش على عظامهم 

النسيان.

حريق سينما عامودا

عبد  أمني  »محمد  املواطن  حدثنا 
السالم« أحد الناجني من احلادثة، بعد 
تفاصيل  عن  74عاماً،  الـ  جتاوز  عمر 
وقتها:  عمره  صغر  موضحاً  احلريق 
السادس،  الصف  في  طالباً  »كنت 
حيث طلب منا املدرس مساعدة مالية 
للثورة اجلزائرية، وكان قدرها نصف ليرة 
آنذاك، وذلك من خالل عرض سينمائي 
فربح  املدارس،  ألطفال  مخصص 
السينما يذهب لدعم الثورة اجلزائرية 

ضدّ االحتالل الفرنسي«.

ووصف عبد السالم سينما »شهرزاد«، 
بأنها عبارة عن غرفة بقرابة العشرين 
حيطانها  على  تنسدل  طينية  متراً، 
طاوالت  وبضع  امللونة،  األقمشة 
جهاز  مع  األطفال،  جللوس  خشبية 
عرض قدمي للسينما، وسقف من القش 
مثبت بأعمدة خشبية: »مكان صغير 
لم يتسع ملائتي شخص، ووسعنا نحن 
الـ 500 كردي، لتكون قبر يحوي أكثر 

من نصف عددنا«.

العدد  عن  حديثه  السالم  عبد  وتابع 
أثناء  تواجد  الذي  األطفال  من  الكبير 
مكاناً  يجد  لم  »من  قائالً:  العرض 
تزاحمت  التي  اخلشبية،  املقاعد  على 
الترابية  بالطالب جلس على األرضية 
أحضان  في  جلسنا  املقاعد،  بني 
التي  للسينما  شوق  وكلنا  بعضنا، 

سنشاهدها«.

وتابع احلديث عن تفاصيل تلك الليلة: 
»بعد مضي حوالي نصف ساعة من 
احملرك  في  احلريق  اندلع  السينما،  بدء 
القدمي للسينما، لتلتقط أول شراراته 
شاشة السينما، وينتشر عبر أقمشة 
احليطان، ويدب الرعب والهلع في قلوبنا 
أن  إال  للخروج،  فتسابقنا  جميعاً، 
األبواب كانت مغلقة في وجوهنا، حيث 
كان الباب يفتح من الداخل، وليس من 
الباب  فتح  أحد  يستطع  ولم  اخلارج، 

بسبب التجمع الكبير أمامه«.

وزاد عبد السالم قائالً: »العدد كان كبيراً، 
وجميع األطفال بأعمار صغيرة، وبسبب 
األطفال،  قبل  من  والتدافع  التزاحم 
وقع الكثير على األرض، وللخوف الذي 
متلكنا من هول احلادثة اختنق البعض، 
لنكون نحن عرضاً أليماً ملن عجزوا عن 

مِد يد العون لنا«.

الصورة تتجدد في كل ذكرى

بني عبد السالم أنه هرب مع صديقه 

داخل  املوجودة  الصغير  الدكان  إلى 
كبيراً  عدداً  احتوى  والذي  السينما، 
السالم  عبد  ساعد  وما  األطفال،  من 
والعديد من األطفال للنجو من احلريق 
هو وقوع السقف، لكنه خرج بحروق 
بروحه  ناجياً  صديقي  »هرب  بليغة: 
للخارج من الدكان، فلحقت به للخروج 
أيضاً، وعند خروجي انغمرت قدمي بني 
األرض  على  ووقعت  املشتعل،  الرماد 
فاحترقت يداي، وبصعوبة شاقة وصلت 
إلى اخلارج، كنت أريد النجاة، فلم أشعر 
باأللم بقدر اخلوف، الذي كان يتملكني، 

وفور خروجي أغمي عليّ«.

أشار عبد السالم إلى أنه شاهد املوت 
بعينيه في ذلك الوقت، إذ احترق جيالً 
ملدينة عامودا، ولم يعرف حتى  كامالً 
األليمة،  احلادثة  بهذه  تسبب  اآلن منْ 
وتطرق سالم إلى شكاوى أهالي املدينة 
املتكررة ملدير ناحية عامودا آنذاك حول 
حرارته  تزداد  الذي  السينما  محرك 
كثيراً، لكن جتاهله لذلك كان متعمداً 
رمبا، وزاد: »أصبحت كارثة ألهالي عامودا 
األطفال  أولئك  عاش  ولو  وأطفالها، 
األطباء  عشرات  بينهم  من  لكان 
والشعراء،  والكتاب  واملهندسني، 
ولكانت عامودا بضعف حجمها اآلن«.

عبد  أمني  »محمد  املواطن  واختتم 
وسنون  عقود،  السالم« حديثه: »مرت 
لم  الصورة  ولكن  احلادثة،  تلك  على 
عام  كل  تتجدد  بل  عقولنا،  من  متَح 
هذا  عامودا  تنَس  فلم  ذكرى،  كل  مع 
اليوم األسود الذي مرت به، فقد ذهب 
بينهم من خرج  ضحيته 250 طفالً، 
بندوب وحروق، لقد تشوهت قلوبنا قبل 
أجسادنا، لم ننَس تلك احلادثة النكراء«.

هدف احلريق 

والطفل »إبراهيم رستم« لم ينَس أنني 
وصرخات األطفال، التي كانت حتترق، ولم 
تغب عن باله تلك الصورة الدامية التي 
طمحت  صغيرتني،  مبقلتني  شاهدها 
عرض،  شاشة  على  سينما  لتشاهد 
فتحولت تلك املشاهد لفلم رعبٍ على 
الثماني  ذو  الطفل  ذلك  الواقع،  أرض 
سنوات قد كُبرَ، ليناهز السبعني عاماً، 
غير متجاوز هذه املأساة التي خلفت 

حروقاً وندوباً على جسده.

وعن حريق السينما كما يذكره رستم: 

كنت  للسنيما،  الذهاب  على  »أجبرنا 
في الصف الثالث وقتها، وقد أعجبني 
قاعة  إلى  فذهبنا  البداية،  في  األمر 
السينما في الدوام الثاني، وكنا جميعاً 
كرداً، بدأ العرض بعد نصف ساعة من 
الفلم السنيمائي، عرض حقيقي على 
أرض الواقع، نار في اجلهات، صراخ ورعب، 
مغلقة  كانت  أبواب  نحو  تدافعنا 

بإحكام لتلتهم النار أجسادنا«.

أردنا النجاة  تابع رستم حديثه: »كلنا 
وقتها، فمن أين لنا مخرج جناٍة واألبواب 
والدخان  اإلغالق،  محكمة  والنوافذ 
وحرقنا  بخنقنا  كفيلة  النار  وألسنة 
في  شيء  كّل  انتهى  بلحظات، 
السينما التي باتت أطالالً من اجلثث، 
الذي يخفي حتته جيالً  والتراب احملترق 

من أطفال الكرد«.

لتواجد  »باملؤامرة«،  رستم  وصفها 
أطفال الكرد فقط دون غيرهم، وثالث 
قال:  خروجه  وعن  آنذاك،  تغلق  أبواب 
طالت  قد  النيران  كانت  خرج  »من 
صرخاتنا  للخارج  جنري  كنا  جسده، 
تسابق أقدامنا من آالم النار، التي أكلت 
أجسادنا، حتى تسلمنا األهالي الذين 

هبوا لنجدتنا«.

ألن  السبب  كان  من  رستم  يعرف  ال 
اجلرمية بقيت طي اإلغالق، ولكنه يوقن 
واختتم  منها،  والغاية  الهدف  جيداً 
القضاء  الهدف  رستم: »كان  إبراهيم 
علينا، بصورة واضحة، ففي ذلك الوقت 
كنا نتعرض لعقوبات شديدة إن حتدثنا 
ال  أطفال  ذنب  ما  ولكن  األم،  بلغتنا 
تفقه شيئاً لتجر لتلك اجملزرة، وتكون 
مسرحية في ملفات النسيان لديهم«.

عقود مرت على احلادثة املؤسفة، التي 
أدت بحياة أجيال من أبناء عامودا، وما 
يزال اجلرح نازفاً، وما زالت اجلرمية مقيدة 
ضد مجهولني في سجل التاريخ، وكأن 
يكفل  القضية مهملة معلقة  بقاء 
بترميم جراح األرواح، في حني أن أحداً 
لم ينس شهيده وفقيده، فكيف ألم 
فقدت ابناً أو أبناء أن تنسى؟ النسيان 
ال يبلغ قلوب املكتوين بالنار، وال يفلح 
ومستقبلهم،  راهنهم  اجتياح  في 
وألن مأساة عامودا كانت وتظل مأساة 
معممة، فال بد من املبادرة إلى االحتفاء 
بإبقاء  يكون  واالحتفاء  بشهدائها، 
البحث  وضرورة  اجلرمية مفتوحاً  ملف 

عن اجلناة واملتسببني.

 
ً
اثنين وستين عاما للعزاء، وبعد مرور  بيٍت كبير  إلى  اليوم األسود تحولت عامودا  في ذاك   – قامشلو/ دعاء يوسف 
على الحادثة، تستذكر المدينة الذكرى بألم وحزن شديدين، المدينة المجهولة للعالم، تحول اسمها إلى ذكرى ألم 
يعيشها أبناؤها، يضمدون جراحات أحزانهم لوداع 250 شهيدا كرديا من الطفولة البريئة كانوا يحضرون فيلما لدعم 

ثورات "األمة العربية".

ذاكرة أطفال األمس ومسنو اليوم تكشف 
يق سينما عامودا فاجعة حر

محمد أمين عبد السالم رستم أبراهيم
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أهم  من  األطفال  مسرح 
هذا  العشرين،  القرن  اختراعات 
لم  إنه  واحلق  املفكرين،  أحد  قاله  ما 
املسرح  لتأثير  نظراً  عبث،  عن  يقلها 
على ذهنية األطفال بشكل مباشر، ألن 
التفاعل  على  الطفلي  املسرح  اعتماد 
وبقوة  يؤدي  فعل،  ورد  كفعل  املباشر 
إيصالها  املراد  الفكرة  إيصال  على 
يراه  ما  أن  يظن  الطفل  ألن  مباشرة، 
ألن  احلقيقة،  هو  املسرح  خشبة  على 
هي  األدوار،  تؤدي  التي  الشخصيات 
يتبنى  لذلك  وأحاسيس،  ودم  حلم  من 
خالل  من  املسرحية  أفكار  الطفل 
الشخصية اإليجابية، التي تدور حولها 
يقال  وكما  املسرحي،  العرض  دراما 
العلم في الصغر كالنقش على احلجر، 
وكمثال لهذا املقال مسألة االعتذار  إذ 
إن الكثير من الناس يعّدون أن االعتذار 
ينقص من شخصياتهم، أو إهانة لهم، 
بينما االعتذار من اآلخرين صفة حميدة 

وحضارية وإنسانية رائعة. 

لذلك عندما تقدم هذه املعلومة لطفل 
شخصية  خالل  ومن  جميل،  بأسلوب 
الطفل  كيان  في  تزرع  فأنت  لطيفة، 
أن  وهي  األهمية،  غاية  في  معلومة 
مع  أخطأ  إذا  باالعتذار،  عليه  اإلنسان 

اآلخرين بكل احترام وتقدير ومحبة. 

وحالياً هناك نوع جديد ملسرح الطفل 
وضع  منهم  ويطلب  العرض،  بأفكار 
آرائهم  وإبداء  معينة  ملشكلة  حلول 
من خالل نقاش مقترح وخالل العرض، 
حول  معني  إجماع  إلى  الوصول  وعند 
يتابع  األطفال،  قبل  من  املوضوع 
هذه  تكرر  ثم  ومن  املسرحي  العرض 
املسألة، حتى االكتفاء بالعرض، لذلك 
مشاركة األطفال بهذا األمر يطور من 
ويضعهم  املستقبلية  شخصيتهم 
طاقتهم  وحتفز  املسؤولية،  واقع  في 
القيم  تدعيم  ولذلك  اإلبداعية 

اإليجابية لديهم. 

مسرح  إن  القول:  نستطيع  هنا  ومن 
متاماً  مناسب  التفاعلي  الطفل 
من  الصفوف  وداخل  باملدارس  لتقدميه 
طرحه  ثم  واحد  مشهد  تقدمي  خالل 
حصة  خالل  األطفال  مع  للنقاش 
الثقافة  لوزارة  وميكن  واحدة،  مدرسية 
املسرح«  »كتاب  إدخال  التعليم  أو 
املتعلقة  كلها  األمور  ويشرح  يتضمن 
...موسيقى  نص  ديكور.  من  باملسرح 
وأسلوب  بطريقة  ..إلخ..  ..إضاءة 
يكون  وأن  عمره،  مع  يتناسب  طفولي 
عن  لدوره  اتباعه  بعد  معلم  هناك 
يستطيع  لكي  الطفولي،  املسرح 
بشكل  ملسرحية  النصوص  حتويل 
بتجسيد  األطفال  يقوم  حيث  جيد، 
إكسسواراتهم  وصناعة  الشخصيات 
يجب  وبدايًة  وأزيائهم،  وألبستهم 
تشكيل فرق مسرحية لألطفال، تقدم 
األمر  وهذا  املدارس،  باحة  في  عروضاً 
ويزداد  املدرسة  من  الطفل  سيقرب 
حباً بها؛ ألنها ستصبح مكان للمتعة 
يكون  أن  ويفترض  والفائدة  واملعرفة 
العطل،  خالل  لألطفال  عروض  هناك 
املسرح،  صاالت  في  مستمر  وبشكل 
يخلق  ذاته  بحد  املسرح  إلى  فالذهاب 
اخملرجني  من  نأمل  لذلك  وفائدة،  متعة 
وعدم  لألطفال،  خاصة   عروض  تقدمي 
بأن  وأعتقد  باملوضوع،  االستهانة 
املسرح سيخفف تأثير مواقع التواصل 
الطفل،  ذهنية  على  االجتماعي 
سلبي  بشكل  املؤثرة  املواقع  وخاصة 
من  األطفال  مسرح  فإن  لذلك،  عليه، 
أهم اختراعات القرن العشرين، بحق. 

،،

مسرح األطفال... أهم 

اختراعات القرن العشرين

وليد عمر

إضاءات مسرحية

الشعبي  الدفاع  قوات  أصدرت  فقد 
بياناً،  الفائت  الشهر  من   18 الـ  في 
أشهر  ستة  حصيلة  فيه  كشفت 
يتعلق  وفيما  التركية،  الهجمات  من 
أكدت  احملظورة،  األسلحة  باستخدام 
قصف  »مت  أنه  الشعبي  الدفاع  قوات 
لقواتنا  التابعة  واألنفاق  احلرب  خنادق 
الكريال 2476 مرّة بالقنابل احملُرّمة دولياً 
ومنها: )القنابل الفوسفورية والقنابل 
التكتيكية(  النووية  والقنابل  احلرارية 

وباألسلحة الكيماوية«.

كما كشفت القوات سجل 17 شهيد 
الكريال استشهدوا جراء  من مقاتلي 
استخدام األسلحة الكيماوية ضدهم.

تظاهرت  اجلرمية  لهذه  واستنكاراً 
دعماً  للحرية  التواقة  الشعوب 

ومساندة لقوات الكريال.

مبعارضة  املواقف  تلك  جوبهت  وقد 
كبيرة من قبل احملتل التركي وسلطاته 
احلق،  صوت  إسكات  على  عمل  الذي 
اجلمعية  رئيسة  مع  حصل  كما 
الطبية التركية الدكتور شبنم كورور 

حتقيق  إلجراء  دعوتها  بعد  فينكاجني 
في استخدام احملتل أسلحة كيماوية 
ضد قوات الدفاع الشعبي في باشور 

كردستان.

الرافضة  الشعبية  الفعل  ردود  ولكن 

لتلك اجلرمية واملطالبة بفتح حتقيق لم 
تتوقف، بل ازداد وبوتيرة عالية، وضمن 
هذا السياق دعت املبادرة الشعبية في 
إقليم اجلزيرة، كل املكونات واملؤسسات 
في  للمشاركة  السياسية  واألحزاب 
املظاهرة املركزية في الـ 13 من الشهر 
اجلاري مبدينة قامشلو، ضد الهجمات 
التركية الكيماوية على مناطق الدفاع 
الشعوب  »بإرادة  شعار  حتت  املشروع 
والكريال سنقاوم األسلحة الكيماوية 
في  وذلك  واخليانة«  االحتالل  وندحر 
ملعب شهداء 12 آذار مبدينة قامشلو«.

كما دعت املبادرة إلى »ضرورة تصعيد 
اجلرائم  وجه  في  واالنتفاض  النضال 
وشددوا  التركية«،  والهجمات 
استمرارهم في دعم مقاومة الكريال 
»حماة  بـ  الكريال  قوات  ووصفوا 

الشعوب«.

وبعد اإلعالن عن هذه املظاهرة تضامنت 
إلى  وشعبية  سياسية  شخصيات 
ضرورة  على  وشددت  املبادرة  دعوات 

املشاركة في املظاهرة بزخم كبير.

ومن جانب آخر مت إطالق حملة هاشتاغ 
على مواقع التواصل االجتماعي حتت 

 TurkeyUsesChemicals# شعار

#تركيا تستخدم األسلحة _الكيماوية
الثاني  تشرين   11 اجلمعة  يوم  وذلك 

اجلاري في الساعة الثامنة مساءً.

السويدي  اليساري  احلزب  وأطلق  كما 
أرفع صوتك”  “انت أيضاً  حملًة باسم 
وذلك لتسليط الضوء على الهجمات 
التركي  االحتالل  دولة  تشنّها  التي 
باألسلحة الكيماويّة، على قوات الدفاع 

الشعبي في باشور كردستان.

شهر  منتصف  منذ  األخبارـ  مركز 
الفرقة  تفرض  املاضي،  األول  تشرين 
الرابعة التابعة حلكومة دمشق حصاراً 
جزئياً على مناطق الشهباء في أحياء 
والسكن  واألشرفية  مقصود  الشيخ 
الشبابي وأجزاء من حي بني زيد بحلب، 
بريف حلب الشمالي والتي تضم تل 

رفعت وأكثر من 40 بلدة وقرية.
قال مصدر مسؤول في »بلدية الشعب« 
التابعة »لإلدارة الذاتية« في الشهباء  إن 
عناصر الفرقة الرابعة التابعة حلكومة 
األمني  انتشارها  من  كثفت  دمشق، 
على  املاضية  الثالثة  األسابيع  خالل 

احلواجز وفي محيط األحياء التي تديرها 
املواد  وصول  ومنعت  الشعب،  بلدية 
والكميات  إليها،  واحملروقات  الغذائية 
القليلة التي يُسمح لها باملرور يدفع 
كضريبة  كبيرة  مبالغ  أصحابها 
لعناصر الفرقة، وهو ما تسبب بارتفاٍع 
كبير في أسعار مختلف أنواع السلع 
املشتقات  وكذلك  الغذائية،  واملواد 
عليها  الطلب  تزايد  التي  النفطية 

كثيراً مع انخفاض درجات احلرارة.
»بلدية  في  املسؤولون  ويخشى 
الشعب« من نفاذ الكميات اخملُزّنة من 
الطحني واحملروقات اخملصصة لتشغيل 

األفران في حال طالت فترة احلصار التي 
واملشافي  الرابعة،  الفرقة  تفرضها 
العمل  عن  بالتوقف  أيضاً  مهددةً 
بسبب نقص احملروقات التي تعتبر من 
الذاتية  اإلدارة  حترص  التي  املواد  أهم 

على تأمينها بكميات ضخمة.

صحيفة  نشرت  األخبارـ  مركز 
اجلمعة  يوم  األمريكية،   ”politico“
املنصرم، تقريراً حول خطة عسكرية 
شرقي  شمال  في  جديدة  أميركية 

سوريا حملاربة مرتزقة داعش.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع األمريكية 
للصحيفة، »إن التنظيم يرى في مراكز 
طريقة  السابقني  العناصر  اعتقال 

إلعادة تشكيل صفوفه«.
يسعى  التقرير،  ذكره  ما  وبحسب 
السلطة  على  للحصول  البنتاغون 

األميركي  الكونغرس  من  والتمويل 
لتعزيز عمله في سوريا.

من  جزءاً  األمريكية  القوات  ونفذت 
حراسة  أبراج  بناء  خالل  من  خطتها 
وتركيب مصابيح ملنع التهريب ليالً من 

مراكز االحتجاز، وفقاً للصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الدفاع جتري 
تقييمات لبناء املرافق اجلديدة، وميكن أن 

يستغرق األمر لسنوات.
ملشكالت  األمد  الطويل  احلل  ويعتبر 
العناصر السابقني في صفوف داعش 
قوات  تديرها  سجون  في  احملتجزين 
سوريا الدميقراطية، إعادة احملتجزين إلى 

بلدانهم األصلية، وفق التقرير.
»احلل  االحتجاز  مراكز  حتسني  ويعتبر 
في  التنظيم  على  للقضاء  األفضل 
أحداث  تكرار  وجتنب  الراهن،  الوقت 

غويران«.

الصناعة في حي  وشهد سجن حي 
غويران باحلسكة، في 19 كانون الثاني/ 
عسكرية  مواجهات  املاضي،  يناير 
تسللت  “داعش”  مرتزقة  خاليا  بني 
سوريا  وقوات  السجن،  محيط  إلى 
الدميقراطية التي أعلنت بعد 20 يوم 
سيطرتها على الوضع بشكٍل كامل.

ولم يتضح بشكٍل دقيق أعداد الفارين 
من السجن، فيما أعلنت قوات سوريا 
الدميقراطية استشهاد أكثر من 120 

شهيد لها في تلك االشتباكات.
“إذا  الدفاع:  وزارة  في  املسؤول  وقال 
الدول  استعادة  جهود  استمرت 
ملدة  سوريا  في  فسنبقى  ملواطنيها، 

عقد أو أكثر”.
وأضاف أن أي تقدم حترزه بالده وشركاءها 
في البالد، »ميكن أن يعوقه غزو تركي آخر 

واسع النطاق لشمال شرقي سوريا«.

حظر  التفاقية  التركي  االحتالل  دولة  خرق  تؤكد  التي  النووية،  الحرب  لمنع  الدوليين؛  األطباء  رابطة  عن  تقرير  صدور  من  بالرغم  األخبارـ  مركز 
استخدام األسلحة الكيميائية، ودعوات حركة التحرر الكردستانية للمنظمات الدولية؛ إلجراء تحقيق مستقل في استخدام تركيا للسالح الكيماوي، 

تواصل القوى الدولية صمتها حيال الجرائم التركّية المتواصلة مما دعا الشعوب إلى التظاهر ضد تلك المواقف.

يال ردود شعبية رافضة الستخدام تركيا األسلحة الكيماوية ضد الكر

»الفرقة الرابعة« تفرض حصاراً جزئياً على مناطق 
الشهباء في حلب

يراً عن خطة جديدة  صحيفة أميركية تنشر تقر
يا لمحاربة مرتزقة داعش في سور

أحمد ديبو

أمرهم  وسّلموا  احلب  السورياليون  أعلن 
لشغفهم حتى »مارست الكلمات احلب«، 
على قول أندريه بروتون، وأظهروا كيف أن 
طرائق الناس في احلب هي طرائقهم في 

التفكير.

إلى  الفن  »رد  إلى  بروتون  دعا   1924 عام 
تعبيره األبسط، الذي هو احلب«، فانشغل 
أقرانه في استكشاف الوجوه املتعددة لـ 
»احلب« ولواحقه: )الرغبة، الغيرة .... الخ(.

هذا  في  ساد  دو  املركيز  استعادة  وتبدو 
مّجد  الذي  ذاك  فهو  طبيعية،  السعي 
سلطة اللذّة و«حرّر اخمليلة من موضوعاتها 
اخلاصة«، بحسب بول إيلوار، وكان ضرورياً 
نشر نصوص ساد، ألن »احلب ينفصل عن 

مغامرة احلب نفسها«.

السورياليون في مقاربة احلب شكالً  رأى 
من أشكال املعرفة، يذهب بالكائن أبعد 
من حدود ذاته ويُعد منبعاً لكل التحوالت.

مكان  عام 1929: »ال  دينوس  روبرت  كتب 
للكذب في األدب اإليروتيكي«، وقد أزاحت 
ليل  عن  العتمة  السورياليني  مغامرة 
عام  »إيروس«  معرضهم  فكان  الرغبة، 
1959 تقدمياً للكلمات، والصور، واألغراض، 
واألصوات. أي كل ما يغني ويقوم بأوَد هذا 
ما  بخالف  يذهب  الذي  اجلديد«  »العلم 
يجعل العالم عادياً: الدين، العائلة، األمة، 

احلس املشترك، العقالنية، املال.

أحكم الربط بني السورياليني واإليروسية، 
»إيروس«  معرض  كاتالوغ  مقدمة  ففي 
التنوع  ِعَظم  في  »بعيداً  بروتون:  كتب 
األعمال  يسم  ما  واملظاهر،  الوسائل  في 
السوريالية وميّيزها في اجلملة، وفي املقام 

األوّل، تضميناتها اإليروسية«.

هل ثمة ما يبرر »فينومينولوجيا احلب عند 
)300 عمل متتد على فترة  السورياليني«، 
العام 1965(،  العام 1920 إلى  زمنية من 
رغم عدم اكتمالها بأقالم الرجال والنساء، 

فنانني وشعراء معروفني ومغمورين؟. 

جيل  فنسان  الكتابات  جامع  يجيب 
باإليجاب، إذ أن كثيراً من األعمال املستعادة 
غير معروف وغير متداول، بسبب صعوبة 
احلصول عليها، كما أنها )أي النصوص( 
قولبة  أي  احلركة  هذه  ملقاومة  تشهد 
نظرية لغنى الكتابات السوريالية وتوزعها 

اجلغرافي.

مغامرة  أساساً  احلركة  كون  إلى  إضافة 
فردية بقدر ما هي جمعية: مكان لعرض 
التجارب املنتزعة من احلياة ومكان للخالف 

في وجهات النظر.

فإذا اجتمعت كلمات السورياليني فلكي 
اخليال  الشعر في  »متارس احلب« و« يُصنع 

مثل احلب« في تعبير بروتون.

هو  العشقية  املغامرة  هذه  في  والشعر 
األفصح لساناً وبياناً عن احلال.

هنا بعض القصائد املنتقاة:

أراغون

أحد  أعطت  ألنها  كثيراً  امرأة  أحببت 
املتسولني قرشني شرط أن يتذكر اسمي 
طوال حياته. إنها تعلم جيداً أن هذا غير 
كاف لي، وال يكفي لذاكرة املتسول. بيد أن 
هذا الفعل يشدني إليها ويشدها إلي ) 

) ....

النساء  في  اآلخرين  ذوق  نغير  ال  نحن 
اهتماماً إال إذا وردت أسماؤهم في قاموس 
ما.  فعبارة شارونتيه لها ثمنها:« اللذيذ 
في احلب أننا ننام بعده جيداً«. وأنقل عن 
السيد م .س: »اخلط رائحة الورد مع رائحة 
احلب  يُكتب  األدباء:«  أحد  وخط  النساء«، 

دائماً بشكل سيء«.

أنا  أما  النقطة،  نحن متفقون حول هذه 
أي أحب في شكل  فما يعجبني حتديداً، 
الدم  هذا  العقلي،  النشاط  ذلك  خاص 
البارد، الذي يجبر فيه احملبون أنفسهم على 
إبداء اإلعجاب بكل شيء، على الضحك 
االستحسان  على  نفسها،  األشياء  من 

املتبادل خارج أي ضرورة« كانون األول 1924

جاك بارون – ميشال ليريس

قد  الغربان  أيها  نحب  الالتي  النساء 
سرقتموهن.

سجناء في الكهوف املتحركة لسياراتكم 
بسبب

باعت  خنازير  الكوني.  االنحطاط  من 
نفسها!

كالب شاردة!

مصارف مجاري السماء. كل ما تلمسونه 
يتحول فضالت.

وهؤالء النسوة املعمودات، ال نعود نتعرف 
عليهن

ما أن يدخلن في ملكيتكم. 1925.

كالرا وألني

إلى  ننظر  حني  احلب  في  نفكر  ال  كيف 
متجر

السكاكني؟

روبرت دينوس

كثيراً ما حلمت بِك

أنك تفقدين حقيقتِك

كثيراً ما حلمُت بِك

ذراعاي املعتادتان حتضنان ظّلِك.

تتقاطعان على صدري وال تنثنيان على حدِّ

جسدك.. على وجه االحتمال.

حلمُت بِك كثيراً حتى أنه لم يعد وقت من 
دون 

شك كي أستيقظ.

واقفاً، واجلسُم معرٌض لكل مظاهر  أنام 

احلياة

بالكاد أستطيع ملس جبهتك وشفتيِك 

كثيراً ما حلمُت بِك

مشيُت، تكّلمُت واضطجعُت مع ظلِك.

فيليب سوبول

جوليا

ال أنام جوليا

أنتظر جوليا

أفكر جوليا

النار مثل الثلج جوليا

جاري الليل جوليا

دون  من  الضجيج  أنواع  لكل  أنصت 
استثناء جوليا

أرى الدخان الذي يصعد ويهرب جوليا

أمشي خطو الثعلب في الظل جوليا.

1926 /

لويس سكوتونير

ذراعا لور وصدرها

تعالي  

العصافير 

الغربان

البهارج

تعالي، كل حيوانات الرغبة

اضطجعي هنا مثل البزّاق.

مجموعة من الكّتاب السورياليني 

حوار في عام 1928

أندريه بروتون: ما القبلة؟ 

شيء  كل  حيث  فيضان،  موزار:  سوزان 
يترنّح

س. م: ما النهار؟

أ. ب : امرأة تستحم حني يهبط الليل.

س. م : ما العيون؟

أ. ب : حارس ليل في مصنع العطور

أ. ب : ما الذي يطير فوق سوزان وفوقي؟

محملة  كبيرة  سوداء  غيوم   : م   س. 

التهديد؟

: كم مرة تفكر في أن حتب  آرتو  أنطونان 
بعد؟ 

أندريه بروتون : إنه اجلندي في داخل املرقب. 
وحيد ينظر إلى صورة            

تناولها في محفظته.

أندريه بروتون  : ما احلب اخلالد؟

أنتونان آرتو    : الفقر ليس عيباً 

أنطونان آرتو   : ما أكثر ما يقرفك في احلب؟

أندريه بروتون  : أنت يا عزيزي وأنا. 

1925/

 ماكس أرنست

)....( يجب إعادة ابتداع احلب. قالها رامبو. 

على احلب أن يولد من جديد، ال من اجلهود 
املنفردة

ألناس منفردين: فاحلب املتولد يأخذ جذوره 
من 

من  لسبب  وعليه،  جمعي،  وعي  ال 
االكتشافات

وجهود الكل، أن يصعد إلى سطح الوعي

سلطة  حتت  ممكن  غير  وهذا  اجلمعي. 
البوليس

الكنسي والرأسمالي. على احلب أن يُصنع 
من

جانب اجلميع، ال بيد فرد واحد. قالها هكذا، 
أو

على نحو ما، لوتريامون. 

1931

بابلو بيكاسو

احلب )نبتة( قريص يجب حصده في كل

حلظة إذا كنا نود أخذ قيلولة ممددين حتت... 

برتقالة على الطاولة

ثوبِك على السجادة

وأنِت في سريري

احلاضر الناعم للحاضر

طروادة الليل

سر حياتي. 

1932/

قامشلو/ روناهي- انطلقت فعاليات مهرجان 
روج آفا الثامن للثقافة والفن في قامشلو 
احلادي  اجلمعة  يوم  الرسمي  االفتتاح  بعد 
عشر من تشرين الثاني 2022، في مقر احتاد 

مثقفي روج آفاي كردستان بقامشلو.
وفي أولى أمسياته الثقافية شهدت قاعة 
احملاضرات فعاليات عدة، كانت أولها محاضرة 
في الساعة الرابعة بعنوان »جيل /z/ املاهية 
للمحاضرة  السوسيولوجية،  واخلصائص 

باللغة  شعرية  أمسية  تلتها  صالح،  جنار 
الكردية، شارك فيها كل من »آناهيتا سينو، 
عبود مخصو، شاما محمد، كوالل كاساني، 
العديد  فيها  عبدالصمد محمود« وألقيت 
النزوح  كان  املميزة  الشعرية  النصوص  من 
والتهجير والهجرة حاضرا فيها بقوة، كذلك 

بعض النصوص الوجدانية.
وأعقب األمسية الشعرية الكردية أمسية 
كل  فيها  شارك  العربية  باللغة  قصصية 

عبدالباري  عنتر،  شمس  فرسو،  »عامر  من 
أحمه، أفني يوسف«  وغاب عنها القاص طه 
حسني، القصص، التي قرأت للجمهور كانت 
حتمل الكثير من األلم، كما في قصة عامر 
الكثير من  يولد« وحملت  ولم  »مات  فرسو 
صور املعاناة عن »سري كانيه«، إبان التهجير 
لها  التركي  االحتالل  وتفاصيل  القسري، 
من خالل شخصيتي القصة، وتفاصيل من 
باألرض  االرتباط  كذلك  اخلاصة،  حياتهما 

أحمه  عبدالباري  في قصة  األصيل  والتراث 
»الصور الهشة«، وجوانب من حياة مجتمع 
روج آفا، وخصوصياته  كاإلحصاء واملكتومني 
في قصة أفني يوسف، والزواج والهجرة في 

قصة شمس عنتر.
بينما كانت خامتة فعاليات اليوم األول فيلما 
قصيراً عن اإلعدامات والتنكيل، والقمع، الذي 
يتعرض له »الكردي« في أرجاء كردستان، ومن 

تسط األنظمة االستبدادية احلاكمة.

ياليين« »فينومينولوجيا الحب عند السور
»اللذيذ أننا ننام بعده جيداً«

مهرجان روج آفا الثامن للثقافة والفن في قامشلو...فعاليات مميزة في اليوم األول

مركز األخبارـ أعربت منظمة حقوق 
من  قلقها  عن  اإليرانية  اإلنسان 
املتظاهرين  بعض  إعدام  احتمال 
الذين مت اعتقالهم خالل التظاهرات 

واالحتجاجات ضد النظام اإليراني.

بعض  بأن  الواردة  التقارير  وأفادت 
مت  االحتجاجات  في  املعتقلني 
اتهامهم بـ”احلرابة” بسبب “إضرام 
ذلك  يؤدي  وقد  النفايات”،  في  النار 

إلى تنفيذ عقوبة اإلعدام ضدهم.
وقال مدير منظمة حقوق اإلنسان 
مقدم:  أميري  محمود  اإليرانية، 
»اإلعدام أهم أداة للنظام في القمع. 
النظام  حتذير  الدولي  اجملتمع  على 
املتظاهرين  إعدام  أن  من  إيران  في 

ستكون له عواقب وخيمة«.
أن  تقريرها  في  املنظمة  وكتبت 
من  العديد  في  واجهوا  املتهمني 
األيام  في  الشكلية  احملاكمات 
األخيرة تهما مثل »احلرابة واإلفساد 
في األرض«، وذلك دون مراعاة املعايير 
العادلة  للمحاكمة  األساسية 
وجاءت بعد حرمانهم من الوصول 

إلى محامني.

ومن بني املعتقلني في االحتجاجات 
األخيرة، املواطن سهند نور محمد 
اإليراني  القضاء  اتهمه  الذي  زاده، 
في  النار  إشعال  عبر  بـ”احلرابة 
النفايات”، وأيضا أبو الفضل مهري 
ومنوشهر  لو،  حاجي  حسني 
اتهامهما  مت  اللذان  نواز،  مهمان 
بـ”احلرابة عبر إضرام نار متعمد في 

املمتلكات العامة”.
بـ  شيرازي  سعيد  اتهام  مت  كما 

حتريض  عبر  األرض  في  ”اإلفساد 
جرائم  بارتكاب  الشعب  وتشجيع 
ضد األمن القومي واإلخالل بالنظام 

العام”.
املواطن  اإليراني  القضاء  واتهم 
رجال  “بدهس  قبادلو  محمد 
أدى  مما  بسيارة”  عمدا  الشرطة 
الشرطة،  عناصر  أحد  مقتل  إلى 

بحسب احملكمة.
وفي هذا السياق، كتب احملامي، أمير 
رئيسيان، في تغريدة على “تويتر” أن 
الفيديو الذي نشرته الشرطة حول 
مقتل الشرطي “ال يتوافق مع رواية 

السلطة القضائية في احملكمة”.
حقوق  منظمة  تقرير  وبحسب 
اإلنسان اإليرانية، فقد اتهم ماهان 
صدرات مدني، بـ »احلرابة عبر حيازة 
دراجة  في  النار  و«إضرام  سكني«، 
اتهامه  مت  ياسني  وسامان  نارية«، 
“باحلرابة عبر حيازة مسدس وإطالق 
3 رصاصات”، ومحمد بروغني اتهم 

بـ”احلرابة عبر استخدام خنجر”.
بـ  زاده  رضا  محسن  اتهام  مت  كما 
”صنع متفجرات من نوع الزجاجات 

احلارقة”.
اإلنسان  حقوق  منظمة  وأكدت 
من  املزيد  تعرض  احتمال  اإليرانية 

األفراد خلطورة اإلعدام في إيران.

تحذير حقوقي من مغبة إعدام 
بعض معتقلي االحتجاجات
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رامان آزاد 

رِكبوا املوج فعادوا إلى مسقط 
رأسهم في نعوٍش

وقعتا  ساعٍة   24 من  أقِل  في  فاجعتان 
في املياه اإلقليمّية اجلزائريّة قبالة مدينة 
الثالثاء  ليلة  األول  مركبني  بغرِق  وهران 
2022/10/4، والثاني فجراً بفاصل ساعات، 
وقضى بنتيجته عدد من السوريني كانوا 
من  معظمهم  أوروبا  إلى  الطريق  في 
 ،12 املعلن  الضحايا  وعدد  كوباني،  أبناء 
إضافة إلى ستة آخرين اُعتبروا في عدادِ 
فقط.  أشخاص   4 جنا  فيما  املفقودين، 
 0 جثامني  على  الضحايا  أهالي  وتعرّف 
من أبنائهم، وأشار طبيب سوريّ وعضو 
اللجنة املكلفة مبتابعة احلادثة إلى وجود 
من  أيضاً،  السوريني  الضحايا  من  اثنني 

الالذقية وحلب.

والتعرّف  احلادثة  عن  الكشف  وعقب 
على الضحايا شكّلت »اإلدارة الذاتية« في 
شمال وشرق سوريا جلنة ملتابعة تفاصيل 
احلادثة، وبدأت إجراءات استعادة اجلثامني، 

إليصالها إلى ذويهم في كوباني.

وعلى مدى أكثر من شهر متكنِت اللجنُة 
املتعلقة  القانونّيةِ  اإلجراءاِت  إمتاِم  من 
باستعادة جثامني الضحايا، بالتنسيق مع 
السلطاِت اجلزائريّة واللبنانّية ونقلها جواً 
إلى بيروت  الدوحة ومنها  إلى  من اجلزائر 
واستلمها  النعوش  إليها  وصلت  التي 
بدوره  والذي  اللبنانيّ،  األحمر  الصليُب 
في  السوريّ  األحمر  الهالل  إلى  سّلمها 

معبر العريضة. 

اتشحت   2022/11/10 اخلميس  ويوم 
كوباني بالسوادِ مع وصول جثامني أبنائها 
األحالِم،  حقائبِ  مع  يوماً  غادروها  الذين 
وقد  نعوش،  في  محملني  إليها  وعادوا 
فقط،  مواطنني  عشرة  جثامني  وصلت 
الحقاً.  اجلثامني  بقية  ترسل  أّن  على 

والضحايا هم: 

1- جمعة علي الفرحان ــ قرية الكرادي – 
صرين. )28 سنة(

2- باسل عبد القادر عيسى قرية تل غزال 
– كوباني، )28 سنة(.

3- خليل عالء الدين سليمان قرية شيران – 
كوباني، )25 سنة(. 

ـ قرية أم احلوش  4- قهرمان محمود الداودـ 
– كوباني. )22 سنة(

قرية  ــ  رمو/كروكي  محمد  أحمد   -5
شيران – كوباني، )41 سنة(.

6- خليل شيخ نبي محمد قرية حلنج – 
كوباني، )17 سنة(.

 – ميناس  )قرية  عمر  مسلم  ريناس   -7
كوباني(، )30 سنة(.

8ــ بكري محمد بوزان ــ قرية جرن – تل 
أبيض، )47 سنة(.

9- بكري محمد علي ــ قرية جوم علي – 
كوباني. )23 سنة(

10-أحمد زكريا أبو زينب )31 سنة(.

كما وصل جثمان الشاب أحمد زكريا أبو 

زينب )حي القنينص – الالذقية(.

سترسل  اللذين  الشخصان  أما 
جثمانيهما الحقاً فهما:

ـ قرية كوشكار  ــ محمد محمود عثمانـ 
– كوباني. )50 سنة(

 – ميناس  قرية  ــ  عبدي  بوزان  ريبر  ــ 
كوباني. )33 سنة(

عداد  في  أشخاص  ستة  اعتبر  فيما 
املفقودين، وهم:

1- مصطفى فتحي شكري )قرية شران 
– كوباني(.

مدينة  )من  محمد  زليم  محمد   -2
كوباني(.

أم  )قرية  الداود  محمود  الرزاق  عبد   -3
احلوش – كوباني(، )22 سنة(.

 – شران  )قرية  األحمد  عزت  شورش   -4
كوباني(.

خراب  )قرية  نعسان  محمود  محمد   -5
كورت – كوباني(.

6- شخص لم تُعرف هويته.
وكتبت النجاة ألربعة أشخاص، هم:

 – مشده  كانيا  )حي  الكردي  أزدشير   -1
كوباني(.

 – حلنج  )قرية  عيسى  أحمد  باسل   -2
كوباني(.

 – تعلك  )قرية  مسلم  محمد  ريدال   -3
كوباني(.

4- محمود حمد اخلليل )سري كانيه – رأس 
العني(.

لشؤون  السامية  املفوضية  وقالت 
في  املمرات  تكون  ما  غالباً  الالجئني 
والسواحل  اليونانّية  اجلزر  إيجة بني  بحر 
فقد  وقد  باخملاطر،  محفوفة  التركّية 
العديد من املهاجرين والالجئني حياتهم 
وهم يحاولون السفر على منت قوارب غير 

مناسبة أمالً بالوصول إلى أوروبا.

الفترة  خالل  اجلزائر  اسم  تداول  يتم  لم 
باجتاه  ملهاجرين  عبورٍ  كجهةِ  املاضية 
بلدان  أّن  واملتعارف  األوروبّية،  السواحل 
العبور هي تركيا وليبيا ولبنان، ولكن خالل 
األشهر املاضية برز اسم اجلزائر كمحطة 
دول  الذين يقصدون  للسوريني  محتملة 

االحتاد األوروبيّ عبر البحر.

القصة في اجلزائر لم تنتهِ، والزال هناك 
تقارير  أفادت  فقد  املأساة،  من  بقية 
إعالمّية بأّن السلطات اجلزائرية ألقت في 
2022/10/25، مبجموعة من 62 مهاجراً 
سوريّاً بينهم نساء وأطفال في منطقة 
بعد  النيجر،  مع  احلدود  على  صحراويّة 
مقتنياتهم  وكّل  هواتفهم  مصادرة 
لهم،  الطعام  أو  املاء  تقدمي  ودون  األخرى، 
وكما أنّها اعتقلت في 2022/10/15 أكثر 
من 55 آخرين في مدينتي وهران ومستغامن 
جوازاتهم  وحتمل  ترحيلهم  بانتظار 

التأشيرة الليبية«.

أّن  االنتهاكات  توثيق  مركز  وبحسب 
أكثر  بترحيل  قامت  اجلزائرية  السلطات 
من مئتني وثالثني الجئ سوري إلى صحراء 
النيجر منذ بداية العام اجلاري في ظروف 

صعبة للغاية.

لمُّ الشمِل ال يشمُل السوريني

املفارقة أّن مدينة اجلزائر استضافت في 
2022/11/1، مؤمتر قمة اجلامعة العربّية 
»لم  اجلزائر حتت شعار  الـ31 في  العادية 
الغائبة  سوريا  وكانت  العربيّ«،  الشمل 
السورّي  التمثيل  غاب  فقد  احلاضرة. 
في  حضروا  السوريني  ولكن  الرسميّ، 
في  مركبني  غرق  حادثي  في  آخر،  ميدان 
البحر ونقلهم قسراً إلى صحراء النيجر 
األفارقة.  الهاربني  الالجئني  مئات  مع 
لم شمل  موعدُ  بعد  يِحن  لم  وباجململ، 
السوريني، واجلهد العربيّ طيلة السنوات 
املاضية كان في منحى آخر مختلف. كما 
لم يصدر أيُّ تعليٍق من جانب السلطات 
التي  املعلومات  هذه  حول  اجلزائريّة 

أكدتها التقارير اإلعالمّية.

أن شهد ساحُل  البحر  فواجع  آخر  ومن 
مدينة طرطوس السوريّة في 2022/9/21 
ولبنانني  سوريني  يقل  قارب  غرق 
وفلسطينيني، في حادثٍة “مفجعٍة” جتاوز 

عدد ضحاياها 100 شخصاً.

الهجرة رغم مشاقها مستمرة، وفي وقت 
آخر يقضي سوريون غرقاً في بحر إيجة 
أعلنت  وقد  بلغاريا،  غابات  في  تائهني  أو 
 2022/11/7 اإلثنني  الرومانّية  السلطاُت 
أثناء  عثرت  آراد  مدينة  في  الشرطة  أنَّ 
النقطِة  عند  روتينّيٍة  تفتيٍش  عملية 
احلدوديّةِ على 46 مهاجراً كانوا مختبئني 
داخل شاحنتني محملتني بقضبان احلديد 

متجهتني إلى اجملر.

16مواطن ضحايا الفطر السام 
في الرقة

في الرقة ارتفع عدد ضحايا تناول الفطر 
السام، إلى 16 شخصاً، فيما ال يزال عددٌ 
املشفى،  العالج في  قيد  األشخاص  من 
ففي يوم الثالثاء 2022/11/1، استقبلت 
مشافي الرقة 26 حالة تسمم، ألشخاص 
لذلك  ونتيجة  السام،  الفطر  تناولوا 
لبياٍن  وفقاً  بالكبد  حادٍ  بقصورٍ  أصيبوا 
أصدرته هيئة الصحة، وغالبية املصابني 
)خالد  واحدة  عائلة  ومن  األطفال  من 
وأحمد ومحمد السليمان(، وقد تسمموا 
بعد تناولهم لفطر سام، وجدوه أثناء رعي 

األغنام. 

بعد  أطفال   6 توفي  التالي  اليوم  وفي 
)أُسعف  املستشفيات  إلى  نقلهم 
معظمهم إلى مستشفى الرقة الوطنيّ، 
الفرات  مستشفى  إلى  طفالن  ونقل 
احلديث(،  الطب  مستشفى  إلى  وآخران 
ويوم السبت املاضي، ارتفع عدد الوفيات 
 2022/11/8 واالثنني  شخصاً.   11 إلى 
شخصاً،   16 إلى  الضحايا  عدد  ارتفع 
والثالثاء أعلن املشفى الوطنيّ في مدينة 
من  أشخاص  ستة  شفاء  عن  الرقة 
اإلداريّ في مشفى  املدير  التسمم، وقال 
الرقة الوطنيّ ابراهيم العمر إنَّ عدد حاالت 
التسمم بالفطر بلغت 31 حالة غالبيتها 

من األطفال وأشار إلى وجود امرأة بقسم 
العناية وشخص آخر في قسم الداخلّية.

السخنة  منطقة  من  املصابون  وينحدر 
استقروا  أغنام  رعاة  وهم  حمص،  شرق 
في قرية أبو وحل شرق الرقة، ويعملون في 
تربية األغنام ورعيها، وقد استأجروا مرعى 
أطفالهم  ووجد  ألغنامهم،  »برسيم« 
الفطر في »البرسيم«، وحملوه إلى أهلهم 
ورغم حتذير قريبٍ لهم، إال أنّهم تناولوه، 

وتسمموا على إثرها.

املستوى  على  الرقة  مدينة  استنفرت 
بالدم  مواطنني  وتبرع  واجملتمعيّ  الطبيّ 
وباتت  املطلوبة،  الكميات  توفرت  وبذلك 
في  الساعة  قضية  التسمم  قضية 

املدينة. 

وفاة 8 أطفال سوريني حرقاً في 
بورصة

من  معظمهم  سوريني  تسعة  توفي 
األطفال مساء الثالثاء 2022/11/8، جرّاء 
اندالع حريق مروّع في منزل يعيشون فيه 
أّن  تركية  وذكرت صحف  بورصة،  مبدينة 
مبنى  من  األول  الطابق  في  كان  احلريق 
منطقة  في  طوابق  أربعة  من  سكنيّ 
املعلومات  وأفادت  بورصة،  في  يلدرمي 
فيما  مدفأة  هو  احلريق  سبَب  أن  األولّية 
ملعرفة  مستمرة  التحقيقات  تستمر 

السبب.

الستة،  وأطفالها  »امرأة  هم  املتوفون 
وطفالن من أبناء عمهم من قرية شامر 
رادار  قرب  القدمي  الباب  حلب  طريق  على 
الباب بريف حلب  الطعانة غربي مدينة 

الشرقي، وهم: 

أمينه الطه املوسى 33 سنة، ياسر حسني 
احلميد 10 أشهر، محمد حسني احلميد 3 
سنوات، أحمد حسني احلميد 5 سنوات، 
غرام حسني احلميد 7 سنوات، مرام حسني 
احلميد 8 سنوات، علي حسني احلميد 10 
سنوات، علي عامر احلميد 11 سنة، أحمد 

عامر احلميد 10 سنوات.

وفاة بحادث سير بتركيا

كما توفي سوريان يوم اإلثنني 2022/11/7، 
في حادث انقالب حافلة في منطقة غورون 
املتوفيان  تركيا.  وسط  سيواس  بوالية 
هما محمد احلاج علي )26 سنة( وأحمد 
يحمل  وكالهما  سنة(   29( املسلط 
بطاقة احلماية املؤقتة. ووفق ما أظهرته 

صور الضحايا فقد كانوا مقيدين. 

وكانِت احلافلة تقل 45 شخصاً، بينهم 
38 الجئاً سوريّاً، وسائقني وخمسة من 
عناصر الدرك، كما أصيب نحو 30 آخرين 
نُقلوا  خطيرة،  10 حاالت  بينهم  بجراح 
على إثرها إلى املشفى في والية سيواس 

التركية.

احلافلة  إنَّ  التركّية،   dha وكالة  وقالت 
كانت تقل مهاجرين من إسطنبول إلى 
الهجرة  رئاسة  من  بتكليٍف  بكر  ديار 
انقلبت  احلافلة  أنَّ  إلى  وأشارت  التركّية، 

نتيجة األمطار واألحوال اجلويّة السيئة.

وفي سياق متصل، أعلن والي إسطنبول 
يرلي قايا، ترحيل أكثر من 41 ألف مهاجر 
العام  بداية  املدينة منذ  من  غير شرعيّ 
أكثر  نقلت  الوالية  أن  إلى  وأشار  احلالي، 
من 100 ألف أجنبي إلى مراكز الترحيل 
في مدن أخرى بتنسيٍق من مديرية إدارة 

الهجرة التخاذ اإلجراءات الالزمة.

التركية،  الداخلية  وزير  نائب  وكان 
عدد  إّن  قال  قد  تشاتاكلي،  إسماعيل 
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ألف شخص.

العبرِة  املوت وبخاصٍة ما يكفي من  في 
البليغةِ لتصحيحِ مسارِ احلياِة، ولم يثبت 
على مدى 12 سنة من األزمةِ أّن السالَح 
احلّل ويُنهي األزمَة، وهذا  سيفتُح مسارَ 
أمام مسؤولياتها  األطراف  كّل  يضع  ما 
األخالقّية والوطنّية والتاريخّية، لتتوقف 
بذلك قوافل الهجرة ويُوضع حدّاً للموِت 
األطراِف  مصالحِ  مذبحِ  على  اجملاني 

اخلارجّية وفي مقدمتها أنقرة.

ثورة انطلقت من خصالت شعر امرأة 
من  ألكثر  واستمرت  العالم،  لتجوب 
على  املطبق  العنف  ضد  شهرين 
النساء، فصرخت كل امرأة، وفتاة، من 
أجل حتقيق احلرية والتمرد على النظام 

الظالم لها.

حتت شعار » Jin ,Jiyan, Azadî املرأة، 
إيران  نساء  وقفت  احلرية«  احلياة، 
العنف  ضد  كردستان،  وروجهالت 
وضد  املرأة،  ضد  املمارسني  والظلم 
العقلية املهيمنة املتسترة خلف الدين 
لتطبق حكمها، وقبضتها حول عنق 
شعار«  محولة  النحيل،  الغض  املرأة 
Jin ,Jiyan, Azadî املرأة، احلياة، احلرية« 
النساء  ضد  املمارس  للظلم  مثاالً 
االحتجاجات  العالم، حيث عمت  في 
مناطق إيران وروجهالت كردستان، التي 
طالبت بإسقاط النظام ونهاية العنف، 

بعد مقتل الشابة جينا أميني. 

النظام  زعزعت  قد  الثورة  هذه  إن 
وأركانه، وكسرت حاجز اخلوف، وضربت 
واألمنية،  الدينية  املؤسستني  هيبة 
سميك،  جدار  في  ثغرة  فتحت  وقد 
لكنه ال يزال صامداً. إنه جدار السلطة 
املؤسستني  حتالف  على  القائمة 
الدينية واألمنية، لكن هذا النظام قد 
يكون في طور االنكسار على املستوى 

تتجسد  شبابية  ثورة  أمام  الثقافي، 
والية  نظام  مع  الصراع  املرأة  بتصدر 
الفقيه، الذي يتحول شيئاً فشيئاً إلى 
نفوذ  تراجع  مع  عسكرية  ديكتاتورية 
التي يقودها رجال  الدينية،  املؤسسة 

الدين، حتوم حولهم شبهات الفساد.

حبس املرأة باسم اإلسالم

وحول ثورة املرأة في روجهالت كردستان 
أنحاء  إلى  امتد  الذي  ونضالها  وإيران، 
»روناهي«  صحيفتنا  التقت  العالم، 
الناطقة الرسمية باسم مؤمتر ستار 
في قامشلو شها خليل، والتي حدثتنا 

عن انتفاضة املرأة، وقوتها.

وأوضحت شها في بداية حديثها: »أن 
املرأة«،  جتاه  متخلف  اإليراني  النظام 
اإليراني  النظام  »إن  بالقول:  وتابعت 
ميارس القهر، والعنف، واأللم، والتعذيب 
ذلك  اإلسالم، معلالً  باسم  املرأة  على 

قوانني  وضع  مت  كما  واهنة،  بأعذار 
صارمة لتقييد دور املرأة، وحرمانها من 

حقوقها«.

وقالت شها، إنه رغم تعذيب اإليرانيات، 
ظل العالم كله صامتاً، ولم حُترك املرأة 
ساكناً منذ قرون، كونها رضيت باألمر 
علقت  اليوم  انتفاضتها  وعن  الواقع، 
شها: »لم تكن متلك اإلرادة والقوة، ولكن 
اليوم بعد الثورة، التي قامت بها املرأة 
املطبق  العنف  على  ومتردها  الكردية 
الشجاعة  النساء  استمدت  ضدها، 
والقوة منها، وما نشهده في إيران هو 
امتداد لثورتنا، والقمع الذي تتعرض له 
واهنة  محاولة  األوقات  هذه  في  املرأة 

لقتل شغفها باحلرية«.

»لن تهزم ثورة تقودها املرأة«

وبينت شها أن العالم لم يحرك ساكناً 
في هذه االنتفاضة العاملية خوفاً من 
قوة وارادة املرأة: »هم على يقني أن املرأة 
ستغير الكثير، وتكسر األقفاص، التي 
وضعوها من أجلها، وهذا اخلوف يتربص 
سوى  املرأة  مع  يقف  لن  لذلك  بهم؛ 
ذاتها، ومن هذا املنطلق عليها أن توحد 

صفوفها، وحتقق انتصارها بنفسها«.

املطبق  والعنف  الهجمات  ازدياد  وعن 
على النساء في هذا الوقت، بينت شها 
أنها سياسة قمعية حتاول من خاللها 
القوة الرأسمالية حصر الثورة والقضاء 

عليها. 

هذه  في  املرأة  احتاد  أن  أضافت،  شها 
املرحلة سيخلق انتصاراً على األنظمة 
العالم: »لن  أنحاء  في  للمرأة  الظاملة 

تهزم ثورة تقودها املرأة«.

وتابعت حديثها عن ثورة روج آفا، مبينة 
احلرية،  نساء  حلركة  نتاًجا  كانت  أنها 
وأضافت: »تكاتفت النساء، فمع وحدة 
نساء الغرب والشرق وقوتهن العظيمة، 
نهضت ثورة الشارع للمطالبة باحلرية، 
ولهذا فإن نضال املرأة في كردستان، هو 
املرأة  أثبتت  فقد  الكردية،  الثورة  نتاج 
نفسها، وعبرت عن قوتها حتت شعار 

)املرأة، احلياة، احلرية(«.

توحيد صفوف النساء

هذه  في  يسعنا  »ال  شها:  ونوهت 
اللحظة، أن نتنبأ مبا ستؤول إليه الثورة 
احلالية التي تقودها املرأة اإليرانية، هي 
قلب  إلى  قاسية  ضربة  وجهت  حقاً 
الشارع،  في  حتقيره  خالل  من  النظام 

وفي الوعي الشعبي، و«ثورة احلجاب« لم 
تتوقف عند احلجاب، لقد أماطت اللثام 
أمني  ثيوقراطي  نظام  ضد  ثورة  عن 
الطابع برمته، وفي حال جرى قمعها 
حتماً  ستكون  فإنها  بالدم،  وإغراقها 
محطة مهمة جداً على طريق نظام 
من  جزءاً  األيديولوجية  بأسسه  بات 
من  واسعة  شرائح  وعي  في  املاضي، 

اإليرانيني، إنها مسألة وقت فقط«.

إلى  امللحة  احلاجة  إلى  شها  ولفتت 
توحيد نضال جميع النساء: »يجب أن 
تصبح احلركة النسائية حركة عاملية، 
من  تعيش  »املرأة  شعار  أصبح  لذلك 
أجل احلرية ›‹ شعارًا عاملًيا، من الضروري 
للنساء تنظيم أنفسهن على املستوى 
العاملي، وبصفتنا نساء روج آفا، ندعم 
العالم  أنحاء  في  النسائي  التكاتف 

كلها«.

باسم  الرسمية  الناطقة  واختتمت 
قامشلو شها خليل  في  مؤمتر ستار 
قائلًة: »الدولة التركية احملتلة زادت من 
اعتداءاتها على املرأة الكردية من أجل 
في  آفا  وروج  هالت،  روج  ثورة  كسر 
كانت  مهما  ولكننا  املرأة،  شخص 
شدة الهجمات، فسنقاوم أكثر، كما 
على  أقوى  املرأة  موقف  أننا سنجعل 

الصعيد الدولي«.

قيم عضو جمعية احلقوقيني من أجل 
آجون،  بدران  احملامي   ،)OHD( احلرية  
على  الكيماوية  األسلحة  استخدام 
»على  وقال  الدولي،  القانون  مستوى 
القضية على  إدراج هذه  املتحدة  األمم 

جدول أعمالها .

منظمة  أن  آجون،  بدران  احملامي  صرح 
 )OPCW( حظر األسلحة الكيماوية
احلقيقة  في  هي  املماثلة  واملنظمات 
منظمات مستقلة ذات مهمة دولية، 
املتحدة،  األمم  تدخلت  »إذا  أنه  وقال: 
اتخاذ  على  الداعمة  الدول  فستجبر 
األمم  قرارات  تسهيل  ألجل  اإلجراءات 
في  مذكور  األمر  هذا  ألن  املتحدة، 

االتفاقية«.

الكردستانيني  فعاليات  تواصل 
تركيا  كردستان،  في  وأصدقائهم 
الساحة  في  تقام  التي  وأوروبا، 
وفي  الدولية،  املؤسسات  أمام  وأيضاً 
دعوات  الشعب  وجه  السياق،  هذا 
اإلجراءات  باتخاذ  الدولية  للمنظمات 
دولة  ترتكبها  التي  احلرب  جرائم  ضد 
االحتالل التركي وهذه الوحشية، وذلك 
الدفاع  لقوات  مقاتل   17 ارتقاء  بعد 
الشعبي ومقاتالت وحدات املرأة احلرة – 
ستار إلى مرتبة الشهادة جراء هجمات 

األسلحة الكيماوية التي استخدمتها 
هجماتها  في  التركي  االحتالل  دولة 

على باشور كردستان.

جمعية  عضو  قيم  السياق،  وفي 
 ،OHD( ( احلرية  أجل  من  احلقوقيني 
احملامي بدران آجون، لوكالة فرات لألنباء 
األسلحة  استخدام  قضية   ،)ANF(
الكيماوية في القانون الدولي والعاملي، 
وما هي املؤسسات املعنية التي تقع 
القيام  وكيفية  املهام  عاتقها  على 

بالزيارات.

وأكد احملامي بدران آجون، أن استخدام 
أنه  على  يعرف  الكيماوية  األسلحة 
الدولية،  االتفاقيات  في  حرب  جرمية 
أن  الضوء على حقيقة  آجون  وسلط 
هذه األسلحة واستخدامها تأتي في 
وقال:  اإلنسانية،  ضد  اجلرائم  سياق 
إن »هذه املرحلة متت جتربتها أيضاً في 

احلربني العامليتني األولى والثانية«.

األسلحة  أن  آجون،  احملامي  وأفاد 
الكيماوية التي استخدمت في احلربني 

العامليتني األولى والثانية، أدت إلى إنشاء 
آليات رقابية مختلفة في مجال اجلرائم 
ضد اإلنسانية، وقال: »إحداها اتفاقية 
جنيف، مت التوقيع عليها في عام 1928 
هذه  ومبوجب  التنفيذ،  حيز  ودخلت 
االتفاقية، يحظر استخدام األسلحة 
الكيماوية في ساحات احلرب، بالطبع، 
عام  بعد  الثانية  العاملية  احلرب  بدأت 
1928، وخالل هذه احلرب الثانية أيضاً، 
ظهرت مرة أخرى، آثار، وثائق، أدلة جادة 
الكيماوية  األسلحة  استخدام  حول 
هذا  توقيع  مت  وبالتالي  والبيولوجية، 
االتفاق بعد هذه احلروب، وآنذاك أعلنت 
األطراف املتحاربة أنها لن متتلك أسلحة 

كيماوية في مخزونها العسكري.

وأشار آجون، إلى أن 188 دولة قد وقعت 
على االتفاق، وقال: »ولقد وعدوا عالنية 
بأنهم لن ينتهكو اتفاقية احلظر هذه، 
األساس،   هذا  على  االتفاق  ووقعوا 
التي  تركيا،  الدول  هذه  بني  ويوجد 
كما   ،1997 عام  في  االتفاقية  وقعت 
أنه يجب على الدول املوقعة واألطراف 
املعنية في هذه االتفاقية أن تعلم أنه 
من احملظور أيضاً االنتقال من اإلنتاج إلى 
النقل ووضعه في مخزون الدولة، وفي 
األخبار  نشاهد  عندما  الراهن،  الوقت 
التي تنشرها املنظمات املستقلة ويتم 
إقليم  في  اإلعالم  وسائل  في  نشرها 

كردستان واحلكومة العراقية الفدرالية 
على  خطيرة  مؤشرات  هناك  أيضاً، 
استخدام األسلحة الكيماوية، وبهذا 
الدولية  املنظمات  الصدد، يجب على 
وكشف  فوراً  التحرك  املستقلة 
عن  الكشف  يجب  للعلن،  احلقيقة 
في  شاركت  التي  الدول  حقيقة 
باستخدام  اخلاصة  االتفاقيات  هذه 

األسلحة الكيماوية«.

من  مستقلة  وفود  أن  احملامي  وذكر 
إلى  الذهاب  أرادت  وسويسرا  أملانيا 
مت  لكن  التحقيق،  إلجراء  املنطقة 
منعها، وتابع قائالً: »حتركت منظمات 
الدوليني  األطباء  كرابطة  مستقلة 
مع   )IPPNW( النووية  احلرب  ملنع 
جنوب  إلى  وتوجهت  دولية  منظمة 
في  التحقيق  إجراء  ألجل  كردستان 
مناطق جنوب كردستان التي شهدت 
لكن  الكيماوية،  األسلحة  استخدام 
بالتحقيق،  لهم  السماح  يتم  لم 
فقط سمح لهم بإجراء البحوث في 
محيط املنطقة، لكن هذه املنظمات 
نشرت تقريراً فقط حول املسألة، وأشار 
خطيرة  مؤشرات  وجود  إلى  التقرير 
كيماوية،  أسلحة  استخدام  على 
عرفنا  إذا  التقرير،  هذا  صدور  وبعد 
اإلنسانية  ضد  جرمية  بالفعل  بأنها 

وجرمية حرب، فعلى األمانة العامة لألمم 
املتحدة التدخل، ويجب بدء التحقيق 
من  التقرير  وإعداد  القضية  هذه  في 
قبل جلنة مستقلة، ألنه ميكن احلصول 
األمانة  بأمر  التحقيق  موافقة  على 
العامة لألمم املتحدة، ألنهم كمنظمة 
التحقيق  مستقلة، ال ميكنهم إجراء 
ميكن  لذلك،  بأنفسهم،  الساحة  في 
أن يتم وضع هذه القضية على جدول 
خالل  من  فقط  املتحدة،  األمم  أعمال 

ضغط احلكومات«.

وأفاد آجون، أن منظمة حظر األسلحة 
واملؤسسات   )OPCW( الكيماوية 
منظمات  بالفعل  هي  املماثلة 
مستقلة ولها مهمة دولية، وقال: أن 
على  قائمة  ليست  املنظمات  »هذه 
بسبب  ولكن  واالتفاق  الدولة  أساس 
مهمة القضايا التي جتري بحوث بهذا 
الصدد، ومبا أن هذه املنظمات لم يتم 
من  أو  املتحدة  األمم  قبل  من  تعيينها 
قبل الدول الداعمة، فقد تواجه عقبات، 
ولكن عندما تتدخل األمم املتحدة، يجب 
خطوات  اتخاذ   األعضاء  الدول  على 
ألجل تسهيل قرارات األمم املتحدة، فإذا 
مت تفويض هذه املؤسسات من قبل األمم 
أيضاً  الدولة  تتلقى  أن  املتحدة، يجب 
هذه  ألن  العمل،  هذا  لتيسير  تدابير 
           . األشياء مت توضيحها في االتفاقية«

 مختلفٍة وحتى اليوم، كان ذلك بسبِب السالِح في سياق الحرِب الدائرِة 
َ

ى وفي أماكن
ّ
 بطرٍق شت

ً
 حاضرا

ُ
 سنواِت األزمِة السورّيِة كان الموت

َ
طيلة

 للجميِع إلعادِة النظِر في تموضعهم 
ٌ

، وهي مدعاة
ً
 وحرقا

ً
 أخرى من الموِت برزت في البر والبحر وكذلك غرقا

ً
والتي لّما تخمد أوزارها، ولكن أشكاال

والتماِس السبِل إلنهاء األزمة عبر الحواِر وحمايِة حياِة الناس. القضية عابرة لكل االختالفات واالصطفافات، والسؤال لماذا يقضي السوريون في 
 الجئين؟

ً
 بالبحر مهاجرين أو حرقا

ً
غير بلداتهم نازحين أو غرقا

روناهي/ قامشلو -أكدت الناطقة الرسمية باسم مؤتمر ستار شها خليل: أن التظاهرات الشعبية، التي تعم مدن إيران، منذ السادس عشر من أيلول 
المنصرم، لم تعد مجرد احتجاجات على قانون إلزامية الحجاب، بل أصبحت ثورة عارمة ضد الظلم، كونها كسرت أهم ما يمكن لنظام دكتاتوري أن 

يستند إليه، وحطمت حاجز الخوف.

يّة نضال المرأة في إيران...الوجه اآلخر لثورة روج آفاالموُت الجماعّي ... وال عبرة لحلٍّ وطنّي لألزمة السور

المحامي بدران آجون: على األمم المتحدة إدراج قضية األسلحة الكيماوية على جدول أعمالها
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آالن معيش/ إعالمي كردي سوري

عندما تسّلقت عائلة األسد على احلكم 
من  كل  على  انقالبها  بعد  سوريا،  في 
صالح جديد ونورالدين األتاسي، في بداية 
مفهوم  بدأ  املاضي،  القرن  سبعينات 
بالتبلور يوم بعد يوم  املواطنة السورية 
وأصبح من الضروري طرح هذا السؤال، 

من هو السوري؟

ثالثني  قرابة  األب  األسد  حكم  استمر 
عاماً وكان املوت هو الرادع الوحيد لتخلي 
ليأتي  سوريا،  رئاسة  عن  األسد  حافظ 
االبن ويضع زمام األمور في يده، خليفًة 

ألبيه الراحل.  

في ظل هذا احلكم االستبدادي، همش 
األسدان حقوق عدة شعوب في املنطقة 
ومارسا  بحقهم،  قوانني صارمة  وفرضا 
والنشيد  والشعب  الرجل  سياسة 
القاطنني  جميع  على  الواحدة  واللغة 

ضمن اجلغرافية السوريّة.

 ،2011 عام  بدايات  حتى  احلال  استمر 
احلكم  هذا  ضد  السوريون  ثار  حينها 
الذي ال ينتهي إال باملوت، وطالبوا بتحقيق 

العدالة والدميقراطية.

الثورة  مهد  درعا  أطفال  أنامل  كانت 
السوريون  لينفجر  آنذاك،  السورية 
رؤساء  أنفسهم  نّصبوا  من  وجه  في 
أهدافهم  حتقيق  آملني  ومسؤولني، 

وشعاراتهم.

ونّصبت  حينذاك  املعارضة  وظهرت 
حقوق  عن  ومدافعة  متحدثة  نفسها 
لغة  اختارت  ولكنها  السوري،  الشعب 
بعد  يوم  يتوسع  الصراع  وبدأ  السالح 
يوم، إلى أن وصل إلى تصعيد عسكري 
مفتوح، وبدأت عمليات القصف والقتل 

والتشبيح.

حدث كل هذا والطرفان يدعيان املواطنة 
يصف  منهما  وكل  احلقيقية  السوريّة 
السوري«،  الشعب  »صوت  بــ  نفسه 
فسرعان ما جلأ كل منهما إلى دول غير 
سوريّة ليحقق النصر على حساب اآلخر، 

االنتصار  ولكن ملن ستكون مكتسبات 
السوري  الشعب  بات  الذي  الوقت  في 

غائباً متاماً عما يحدث في بالده؟

حتالف النظام السوري مع كل من روسيا 
بالبراميل  السوريّة  املدن  ليدمر  وإيران، 
والطائرات واملدافع ويقتل عشرات اآلالف 
بسالح وأيادي غير سوريّة، ويُهّجر املاليني 
أجدادهم،  أرض  وترعرعوا على  وُلِدوا  ممن 
ليتربع  إليها بشيء،  ينتمون  دوٍل ال  إلى 
مشاكل  دون  الرئاسة  كرسي  على 

تعترضه.

بعد مرور 11 عاماً على احلراك الشعبي، 
األسد يقفز من موسكو إلى طهران ومن 
الشعب  ويهدد  إيراني،  إلى  روسي  إعالم 
ال  إعالمية  منابر  طريق  عن  السوري 
يربطها شيء بحقيقة الشعب السوري، 

وهنا، من هو السوري؟

التي  السورية«  »املعارضة  عن  لنتحدث 
تبنت شعارات الشعب السوري وفرضت 
واستغلت  السوريني  على  نفسها 
معاناتهم، فقط للحصول على كرسي 
دماء  املعارضة  هذه  ضربت  الرئاسة. 
عن  دفاعاً  استشهدوا  الذين  السوريني 
احلائط،  بعرض  ُضِربت  التي  كرامتهم 
النظام  حملاربة  الغرب  ودول  تركيا  ودعت 
آالم  يداوي  مشروع  تقدمي  دون  السوري 

الشعب السوري.

أنقرة  من  كٍل  املعارضة  هذه  جعلت 
والدوحة منابع احلصول على رواتب عالية 
باجلغرافية  اخلاصة  األوامر  التخاذ  منابر 
السوريّة وفرضها على ذلك الشعب الذي 

كان يأمل عكس ذلك متاماً. 

جمع  طريق  عن  املعارضة  هذه  متكنت 
»عناصر« من خارج سوريا من السيطرة 
األراضي  من  واسعة  مساحات  على 
السوريّة على حساب النظام وذلك بدعم 
مباشر من تركيا وقطر الهادفتني إلى زرع 
األراضي  تلك  على  متطرفة  تنظيمات 
التي يوماً ما كانت تطالب بحقها فقط، 
بدعم  األراضي  تلك  النظام  ليستعيد 
روسي وإيراني إلى حكم سيطرته، فقط 
ملك  أصبح  الذي  الكرسي  عن  دفاعاً 

رجل واحد، فمن هو السوري؟ 

الطرفان يحتالن األراضي ويستعيدونها 
السوريتني،  والثورة  السيادة  اسم  حتت 
دون صدور القرارات أو األوامر بالتحركات 

العسكرية منهما. 

العقلية اإلجرامية للطرفان واحدة، فإذا 
خان  أهالي  بحق  مجازر  ارتكب  النظام 
ارتكبت  فاملعارضة  والغوطة،  شيخون 
مجازر في كل من عفرين وسري كانيه وإن 
كان النظام يحارب من أجل احلفاظ على 
العهد األبوي، فاملعارضة حتارب بالسالح 

التركي للوصول إلى ذلك الكرسي.

الدوّامة السوريّة لم تبقَ ضمن جغرافيتها 
لتصفية  مسرحاً  أصبحت  بل  فقط، 
احلسابات وإجراء جتارب لألسلحة الفتاكة 
والكيماوية وأيضاً للحصول على النفط 
السوري وانتزاعه من قلب السوريني، وكل 
اللذين  الطرفني  وترحيب  مبباركة  ذلك 

يدعيان املواطنة السوريّة.

ولكن إن كان هناك طرف آخر يعارض هذه 
الدول وإخضاع  السياسات وتدّخل هذه 
أم  خائن  هو  هل  ألوامرهم،  السوريني 
انفصالي؟ ما هو تعريف اخليانة بالنسبة 
وصف  ميكنهما  كيف  الطرفني؟  إلى 
السوري  املواطنة  ماهي  االنفصال؟ 

برأيهما؟

وشرق  شمال  مناطق  عن  سنتحدث 

بني  وسنقارن  اإلطار  هذا  في  سوريا 
ومواقفهم  الثالثة  األطراف  تصريحات 

جتاه األراضي والسيادة السوريتني.

الدول في  تدخل  إن  الذاتية  اإلدارة  تقول 
الشعب  جراح  عّمق  السورية  األزمة 
السوري وال حلول لهذه املعضلة إال بحوار 
السوريّة،  األرض  وعلى  سوري  سوري- 
التدّخالت  وتواجه  ترفض  أنها  حني  في 
مناطق  انتزاع  إلى  تهدف  التي  التركية 
التركية  من سوريا ملصلحة اجلمهورية 
بالنسبة  قدمي  حلم  باحلقيقة  هو  الذي 

إلى األتراك. 

الذاتية  لإلدارة  العسكري  اجلناح  حارب 
)قوات سوريا الدميقراطية( وجابه أشرس 
مستوى  على  اإلرهابية  التنظيمات 
متدد  إيقاف  من  ومتكن  )داعش(  العالم 
أخرى من  إلى مناطق  التنظيم  مرتزقة 

اجلغرافية السوريّة.

توجهت املعارضة بأوامر من تركيا حملاربة 
مسميات  حتت  الذاتية  اإلدارة  مناطق 
إرهابية«  »تنظيمات  وجود  منها،  كثيرة 
على احلدود التركية، وهنا يكمن السؤال، 
بالنسبة  السورية  املواطنة  هي  ما 
للمعارضة نظراً لهرولتها حلماية األمن 
األمن  عن  وتتغاضى  التركي،  القومي 

القومي السوري؟!

املناطق  هذه  إن  السوري  النظام  يقول 

اجلغرافية  عن  انفصالي  مشروع  لديها 
شرق  مناطق  حترير  ويجب  السوريّة 
وهنا  الذاتية(،  )اإلدارة  منها  الفرات 
نتساءل، على أي أساس يتكلم النظام 
عن انقسام سوريا؟ هل متكن من احلفاظ 
على  موحدة  السورية  اجلغرافية  على 
مر السنوات العشر املاضية؟ هل متكن 
من توحيد األراضي التي يسيطر عليها 
من  كل  حصة  االعتبار  بعني  األخذ  دون 
النظام  سيحارب  وكيف  وإيران؟  روسيا 
روسي  بسالح  هل  الذاتية،  اإلدارة  قوات 
أم إيراني؟ من هو السوري في هذه احلالة 
أيضاً؟ لنتكلم عن املناطق التي تسيطر 

عليها األطراف الثالثة!

وتسمّي  أردوغان  صور  ترفع  املعارضة 
التركي  التاريخ  إلى  نسبة  مدارسها 
وتتبنى اللغة التركية كلغة رسمية في 
النظام  أن  حني  في  سيطرتها  مناطق 
واخلامنئي،  بوتني  من  كل  صور  يرفع 
ويطلق على مدارسه أسماء جنود روس 
قُتِلوا في سوريا، فيما يتخذ القرارات بناًء 
على األوضاع التي متر بها الدول املذكورة.

أما اإلدارة الذاتية فتدرّس اللغات الكردية 
والعربية والسريانية )املكونات األساسية 
في شمال وشرق سوريا( في مدارسها 
وتُطلق أسماء املقاتلني/ات الذي فقدوا/ن 
على  داعش  ضد  احلرب  في  حياتهم/ن 
مدارسها وساحاتها الرسمية ولم ترفع 
إلى  يعود  رمز  أو  أمريكي  جندي  صورة 
تاريخه، رغم الشراكة القوية في محاربة 

اإلرهاب، فمن هو السوري هنا أيضاً؟

النظام يريد حترير األراضي من املعارضة 
واألخيرة تتلذذ مبحاربة الكرد وأيضاً تريد 
احلكم في سوريا، والطرفان يتبعان لدول 
ال تريد سوى فرض مصاحلها على الشعب 
على  اتفاقيات  إبرام  طريق  عن  السوري 
حسابه، في أستانة أو سوتشي وغيرها 
من املنصات الدولية، أما الثورة السورية 
القصف  عن  الناجت  الركام  حتت  فدُفنت 
البربري من قبل الدول التي ال تنتمي إلى 
هو  من  برأيك  واحد!  بطفٍل  ولو  سوريا 

السوري؟ 

أحمد شعبان

الذي يشاهد ويتابع الشأن السوري منذ 
بداية اندالع الثورة في سوريا عام 2011 
يدرك متاماً بأن الوضع لم ولن يستقر في 
تلك  وخاصًة  السوري  الشمال  مناطق 
املناطق التي حتكمها الفصائلية وتناحر 
عندما  وبالذات  بينها  فيما  الفصائل 
حتكمهم احلكومة التركية. عندما بدأت 
الثوار  حول  ملتفاً  الشعب  وكان  الثورة 
واحد  احلقيقيني ألنهم كان لهم هدف 

وهو حتقيق احلرية والعدل والقضاء على 
الظلم وبقوة الشعب آنذاك والتفافهم 
حّول أولئك القادة سيطرة املعارضة على 

ما يقارب 70% من مساحة سوريا. 

لكن لم يرق ذلك لدول االستعمار وعلى 
وتنحية  بالتدّخل  فبدأت  تركيا  رأسهم 
االغتيال  أو  بالقتل  إما  الشرفاء  القادة 
كل  وتابعني  مصطنعني  قادة  وتعيني 
خارجية  ومخططات  ألجندات  التبعية 
لتقسيم البلد ونهب ثرواته وهناك عدة 
الشخص  خيانة  عن  تاريخية  مقوالت 
لبلده مثال: »إذا كان لديك عشر طلقات، 
للعدو«،  وواحدة  للخونة  تسعة  اجعل 
هي  وتنكسر  تخسر  يجعلك  فالذي 
اخليانة والعمالة من الداخل وما الحظناه 
السوريّة  الثورة  من  على مدى 11 عاماً 
الفصائل  تولي  هو  السوريّة  واألزمة 
القادة  وتعيني  وانقسامها  األمور  زمام 
املوالني للخارج ولم يكتِف هؤالء القادة 
بانقسامهم بل باالقتتال والتناحر فيما 
قاموا  الذي  الهدف  نسوا  لقد  بينهم 

ألجله وملاذا؟

فيما  األسلحة  كافة  استخدموا  لقد 
وثقيل  ومتوسط  خفيف  من  بينهم 
آمنة  السورية  وجبهاتهم مع احلكومة 
أسيادهم  لهم  يسمح  وال  ومستقرة 
مت  أيضاً  النظام  جتاه  طلقة  أي  بإطالق 
تشكيل ما يسمى باجليش الوطني ولم 
كالم  فقط  األرض  على  له  وجود  أي  نرَ 
سوى  نرَ  ولم  فقط،  الورق  على  وقرارات 
قرارات واستنفارات وقصف جتاه مناطق 
قوات سوريا الدميقراطية التي هي دائماً 
متد يدها للجميع من أجل الوطن وتوحيد 
وشرق  شمال  ملناطق  وحامية  الصف 

سوريا. 

ال زلنا حتى هذه اللحظة نشاهد ونتابع 
تقليص سيطرتهم على املناطق نتيجة 
تشرذمهم وتفرقهم وعمالتهم ألجندات 
عنه  صرّح  ما  األخيرة  وباآلونة  خارجية 
احملتل التركي بأنه يريد تطبيع العالقات 
مع النظام السوري وإعادة سيطرته على 
كافة املناطق وهذا تعبير عن عجز تركيا 
املتناحرة  الفصائل  هذه  ورعاية  الحتواء 
عملها  وعدم  بينها  فيما  واملتحاربة 

وعدم  معني  ملشروع  أو  محدد  لهدف 
احتكامهم للقانون واإلدارة ورغبتهم في 
انتشار واستمرار الفوضى وقانون الغاب 

واخلطف والسرقة والنهب واالغتيال.

السؤال لهم، أي لكافة هذه الفصائل؟ أما 
آن اآلوان أن تصحوا ألمركم وتستفيقوا 
أيديكم  متدوا  وأن  تبعثركم  وتلملموا 
الدميقراطية  سوريا  قوات  مع  بالتعاون 
التي هدفها سوريا موحدة وحتقيق حرية 
حصل  ما  السوري. إن  الشعب  وكرامة 
باآلونة األخيرة من هجوم جلبهة النصرة 
وإعزاز  وعفرين  الشمال  مناطق  على 
وغيرها وانقسام الفصائل األخرى، ومنها 
من انضوى مع جبهة النصرة واالقتتال 
الدامي فيما بينهم ناهيك عن سقوط 
فيما  القصف  نتيجة  مدنيني  ضحايا 
كان  وحصل  جرى  ما  كل  ورغم  بينهم 
احملتل التركي يقف ويشاهد ولم يتدّخل 
بأي شيء هذا إن دل على شيء فيدل أن 
ويشجعهم  باالقتتال  ُمرحب  التركي 
وال  بهم  يثق  أحد  يعد  ولم  ذلك  على 
والشعب  معاملتهم  وال  بتصرفاتهم 

معاملتهم  من  يأَس  املناطق  تلك  في 
ومن وجودهم ومن العيش معهم. 

فعليهم أن يصحوا وأن يستفيقوا قبل 
مخططات  جنحت  إن  ألنه  اآلوان  فوات 
وبتأييد  النظام  مع  بالتطبيع  التركي 
روسي فلن يبقى لهم أي مكان وسيملؤون 
احلدود ألنهم لن يجدوا من يستقبلهم 
ويستضيفهم وخاصًة التركي ألنه يكون 
قد انتهى من استخدامهم بعمالتهم. 

وأخيراً أقول، إن وطنكم سوريا وشعبكم 
لوطنكم  اعملوا  السوري،  الشعب  هو 
مُتد  التي  األيدي  واستقبلوا  ولشعبكم 
لكم بتعاون ومحبة لبناء سوريا تعددية 
املشترك  والعيش  دميقراطية ال مركزية 

بسالم وأمان بني كافة املكونات.

الذي  احلد،  وصل  القمامة،  انتشار 
تتناثر  ثم  ومن  احلاويات،  فيه  تفيض 
لعدة  احلال  ليستمر  حولها،  األوساخ 

أيام في أحياء ناحية الدرباسية.
وحول هذا املوضوع، التقت صحيفتنا 
عن  للتعبير  الناحية  أهالي  من  عدداً 
فوزة  املواطنة  قالت  حيث  شكواهم، 
يهددنا  بات  القمامة  »انتشار  حسن: 
وخصوصاً  باألمراض،  أطفالنا  ويهدد 
بعد االنتشار الكثيف لألمراض الناجمة 
عن التلوث واألوساخ، كالكورونا وأخيراً 
تنتج  األمراض  هذه  كل  الكوليرا، 
من  كان  لذلك،  األوساخ،  انتشار  عن 
لتجنب  املفترض وضع خطط طوارئ 
اإلصابة بهذه األمراض، ولكن ما حدث 
هو العكس، فمع انتشار هذه األمراض، 
أخذت األوساخ تنتشر بشكل مكثف 

أكثر«.

اخلوف من األمراض

ولفتت فوزة إلى: »من جهة أخرى، فلم 
شرفات  في  اجللوس  على  قادرين  نعد 
منازلنا، بسبب انتشار الروائح الكريهة، 
األبواب  فتح  أن  كما  تطاق،  ال  التي 
أيضاً  علينا،  محرماً  بات  والشبابيك 
بسبب انتشار الروائح، وكذلك الذباب، 
الذي يجتمع على هذه القمامة، والذي 

ينشر معه األمراض«.
املواطنة »فوزة حسن« اختتمت بالقول: 
»نطلب من اجلهات املعنية أن يهتموا 
باتت  وأوالدنا  فحياتنا  املوضوع،  بهذا 
الوقوف  يجب  لذلك  باملرض،  مهددة 
على هذا األمر وحله بأسرع وقت ممكن«.

منظر غير الئق

املواطن  لصحيفتنا  حتدث  جانبه  من 
انتشار  »إن  يبني:  حيث  سيدو«  »والت 

القمامة في الشوارع بشكل مكثف 
هذه  أن  حيث  املدينة،  منظر  يشوه 
القمامة املرمية في كل مكان تعطي 
منظراً غير الئق، يدعو إلى النفور، بعض 
الشوارع في املدينة كانت مكاناً للتنزه 
واملشي، ولكن بسبب هذه األوساخ لم 

يعد باستطاعتنا ذلك«.
املدينة  في  النظافة  »حمالت  وتابع: 
نعد  لم  األخيرة،  اآلونة  في  تقلصت 
نالحظ آليات جتوب في الشوارع، اقتصر 
أيضاً  التكنيس، وهذا  التنظيف على 
يتم  أنه  بل  كلها،  األحياء  يشمل  ال 

الرئيسية  الشوارع  من  عدد  تكنيس 
لم  اآلن  وحتى  الباقي،  عن  دوناً  فقط 
نفهم السبب في ذلك، حيث أن املدينة، 
تخلصت لفترة زمنية طويلة من منظر 
القمامة إال أنه عادت في اآلونة األخيرة 

وبكثرة«.
حديثه:  سيدو«  »والت  املواطن  اختتم 
ذلك  سبب  توضيح  يتم  أن  »يجب 
هذه  مالحظة  ميكننا  فال  للمواطن، 
األوساخ يومياً دون أن نفهم سبب ذلك، 
عالوة على ذلك، يجب العمل على حل 
في  األوساخ  فانتشار  املشكلة،  هذه 
الشوارع ظاهرة خطيرة على الصحة 

العامة«.

املواطن يسأل واملسؤول يجيب

توجهت  املوضوع  هذا  وبخصوص 

في  الشعب  بلدية  إلى  صحيفتنا 
في  اإلداري  مع  والتقت  الدرباسية، 
املكتب البيئي، »أحمد إبراهيم«، حيث 
أشار في حديثه بالقول: »كل ما يقال 
الشوارع  في  القمامة  انتشار  عن 
اخلارجة  أسبابه  لذلك  ولكن  صحيح، 
عن إرادتنا، فمن أصل تسعة آليات من 
آليات البلدية، تعطلت ستة آليات، وقد 
أرسلنا اآلليات للصيانة، وهذا العطل 
في اآلليات أثر على عمل اآلليات األخرى 
أيضاً، فمن أصل تسع آلية بقينا بثالث 
آليات فقط، وهذا ما أدى إلى تقصير في 

مخصصة  آلية  كل  أن  حيث  العمل، 
حلي، وبعد تعطل اآلليات، ازداد الضغط 
على اآلليات، التي ال تزال تعمل، وهذا 
أدى إلى تراكمات، بالرغم من مضاعفة 

عدد الورديات«.
وتابع: »أن تعطل اآلليات يعود لقدمها، 
فهذه اآلليات تعمل منذ مدة طويلة، 
وصيانتها لم تعد تنفع بالقدر املطلوب، 
كما أن ميزانيتنا كبلدية ال تقوى على 
على  مجبرون  نحن  لذلك  جتديدها، 
استخدامها بكل ما فيها من أعطال«.

بعض  تعطل  إلى  »إضافًة  وأضاف: 
اآللية  إلرسال  اضطررنا  فقد  اآلليات، 
بلدة  إلى  احلاويات  لتفريغ  اخملصصة 
قيروان للقيام ببعض األعمال، وهذا ما 
أدى إلى عدم تفريغ محتويات احلاويات، 

ما أدى إلى استفاضتها«.

التعاون مطلوب

»إن  بالقول:  حديثه  إبراهيم  أكمل 
ترتقي  أن  ميكن  ال  املسؤولة  اجلهات 
بعملها إلى املستوى املطلوب، ما لم 
األهالي،  وبني  بينها  تعاون  يكن هناك 
انطالق  موعد  املثال،  سبيل  فعلى 
السابعة  الساعة  آلياتنا معروف، من 
تقريباً،  الظهيرة  فترة  وحتى  صباحاً 
ندعو األهالي دائماً إلى إخراج القمامة 
يستطيع  كي  صباحاً،  السابعة  قبل 

يخرج  البعض  أن  إال  إزالتها،  العمال 
عمل  انتهاء  بعد  املنزل  من  القمامة 
الوردية، فتبقى أكياس القمامة مرمية 
في الشوارع حتى اليوم التالي صباحاً«. 
برمي  البعض  »يقوم  إبراهيم:  ونوه 
أكياس القمامة من شرفات املنازل، ما 
يؤدي إلى تقطعها وتناثر ما بداخلها، 
في  الفضالت  انتشار  إلى  يؤدي  وهذا 
هذه  بعض  أن  عن  فضالً  الشوارع، 
األكياس تقع على رؤوس عمال البلدية 
تصرف  وهذا  لعملهم،  تأديتهم  أثناء 
غير حضاري، ويعاقب من يقوم بذلك«.

اختتم اإلداري في املكتب البيئي، »أحمد 
إبراهيم« حديثه: »اآلن مت تصليح ثالث 
وشيكاً،  بات  الباقي  وتصليح  آليات، 
كما  سيعود  آلياتنا  عمل  فأن  لذلك 
آلية،  لكل حي  بحيث يخصص  كان، 

وبذلك نكون قد عاجلنا هذا املوضوع«.

يبدأ في هذا الوقت من كل عام زراعة 
الفالح  يقوم  حيث  القمح،  محصول 
بتحضير أرضه وفلحها بشكل جيد، 
جلعلها خصبة ورش األسمدة العضوية 

عليها لتكون جاهزة للزراعة.
محصوالً  القمح،  محصول  يعدّ 
في  األكبر  احليز  ويشغل  استراتيجياً 
نظراً  بأكمله،  العالم  في  الزراعة 
في  أولية  كمادة  ودخوله  ألهميته 
أهمها  املنتجات،  من  العديد  صناعة 

مادة اخلبز واملعكرونة، وأنواع احللويات.
تشغل زراعة القمح مساحات كبيرة 
في مناطق شمال وشرق سوريا، وتلعب 
دوراً هاماً في االقتصاد احمللي، ويعتمد 
املنطقة،  زراعته معظم سكان  على 
على  ويزرع  السنني  من  املئات  منذ 

طريقتني، وهي املروية والبعلية.

خالل السنتني املاضيتني عانى فالحو 
املنطقة، شح كميات األمطار الهاطلة، 
والتي نتجت عن ذلك، عدم منو احملاصيل 
الزراعية، وتكبد الفالحني خسائر مادية، 
والبذار  األسمدة  أسعار  الرتفاع  نظراً 

إلى جانب أسعار الفالحة.
»رفعت جلود« سائق جرار يقوم بزراعة 
»كاني  قرية  طريق  على  فالح،  أرض 
األرض  بزراعة هذه  كرك« يقول: »بدأت 
زراعي،  بئر  والتي حتتوي على  الزراعية، 
وتبلغ مساحتها )100( دومن، حيث قمت 
بفلحها في وقت سابق، وإعطائها رية 

ترابية لتكون جاهزة للزراعة«.
يتم رش 30-35 كغ  بأنه  وأضاف جلود 
لكل واحد دومن، هذا للمروية بينما من 
25-30 كغ لألراضي البعلية، وفي حال 
عدم هطول أمطار سيتم سقايتها في 

العشرين من الشهر اجلاري.

صعوبة تأمني مادة املازوت

فيما يتعلق بكيفية تأمني مادة البذار 
واملازوت أوضح جلود بأنه مت تأمني البذار 
من شركة تطوير اجملتمع الزراعي، دون 
أية عوائق، وتتميز بنوعية جيدة، ولكن 
املشكلة تكمن في تأمني مادة املازوت، 
والسيما لم تقدم الزراعة مادة املازوت 
وبسعر  حراً  بشرائها  والقيام  بعد، 
)1200( ل.س، واحلاجة لكميات كبيرة 
من  واخلشية  املوسم،  نهاية  حتى 

انقطاعها أو ارتفاع أسعارها.
طالب جلود بزيادة الدعم، وتقدمي وتوفير 
كافًة،  بأشكالها  الزراعية  اخلدمات 

على  للحصول  املازوت،  مادة  وخاصًة 
إنتاج أفضل للمحاصيل املزروعة.

فيما يتعلق باملساحات البعلية، يتم 
شهر  أواخر  حتى  زراعتها  في  التأخر 
كانون األول، لتخوفهم من عدم هطول 
السنوات  سيناريو  وإعادة  األمطار، 

املاضية ومواجهة اخلسائر من جديد.
يزرع أيضا خالل هذه الفترة محاصيل 
واحللبة،  والشعير،  كالعدس،  أخرى 

والبازالء.
االقتصاد اجملتمعي

روناهي/ الدرباسية -اكتظت شوارع ناحية الدرباسية في اآلونة األخيرة بالقمامة واألوساخ، ما أدى إلى انبعاث روائح 
كريهة في المدينة، وكذلك خوف الناس من انتشار األمراض، السيما مع انتشار مرض الكوليرا في المنطقة بشكل 

عام، ما ولد حالة من التذمر لدى أهالي المدينة.

من هو السوري..؟!

الفصائل وقاداتها وما تسمى بالمعارضة إلى أين االتجاه بعد كل ما حلَّ بها؟

البدء بزراعة محصول القمح في ناحية ديرك لموسم 2023-2022

ع في الدرباسية  في زمن الكوليرا...القمامة تمأل الشوار
والجهات المعنية توضح السبب

أربعة  وهي  اإلنتاج  عوامل 
األرض،  أو  والطبيعة،  )العمل، 
ورأس املال، والتنظيم(، وعملية اإلنتاج 
السابقة  اإلنتاج  عناصر  مزج  تعني 
بنسب معينة، بحيث تكون محصلة 
أو  على سلعة  احلصول  العملية  هذه 

خدمة.

العمل: كل مجهود بشري  1ـ عنصر 
اإلنتاجية  العملية  في  يبذل  اختياري، 
سواًء أكان هذا اجلهد عضلياً أم ذهنياً، 
العائد هو األجر )النقدي /احلقيقي/

=األجر  احلقيقي  األجر   .... العيني( 
النقدي =املستوى العام لألسعار.

فوق  ما  )األرض(:  الطبيعة  2ـ 
ثروات  من  باطنها  في  وما  سطحها، 
هو  العنصر  وهذا  طبيعية،  وموارد 
في  لإلنسان  صلة  وال  اهلل،  من  هبة 
يقوم  واإلنسان  موجود  فهو  وجوده، 

باستعماله، العائد هو الربح.

في  املستخدم  املال  املال:  رأس  3ـ 
العينية،  صورته  في  ويشمل  اإلنتاج، 
من  واخملزون  واملباني  واملعدات  اآلالت 
املواد اخلام والسلع حتت الصنع، والعائد 

هو )الفائدة(.

)يجمع  والتنظيم:  االستحداث  4ـ 
هو  والعائد  أعاله،  الثالثة  العوامل 

)الربح(.
املقابل  عن  عبارة  وهو  العادي:  الربح 
الذي يحصل عليه املنظم، نظير اجلهد 
بحيث  املشروع،  إدارة  في  يبذله  الذي 
فيه  يعمل  آخر  مشروع  إلى  انتقل  لو 
العائد  هذا  على  يحصل  فأنه  كأجير، 
العادي يدخل ضمن  الربح  وأن  نفسه، 

تكاليف اإلنتاج باملعنى االقتصادي. 

أو  )االستثنائي  العادي  غير  الربح 
الصافي(: وهو عبارة عن العائد، الذي 
اخملاطرة  مقابل  املنظم  عليه  يحصل 
التي يتحملها، وميثل الفائض املتبقي 
تكاليف  خصم  بعد  اإليرادات،  من 

اإلنتاج )مبا فيها الربح العادي(.

اإلنتاج القومي والدخل القومي والناجت 
لدولة  القومي  اإلنتاج  القومي: يعرف 
السوقية  القيم  مجموع  بأنه  ما، 
التي  النهائية،  واخلدمات  للسلع 
اإلنتاج  عوامل  بواسطة  أنتجت 
الدولة(،  ملواطني  )اململوكة  الوطنية 
وخارج  داخل  كاملة  سنة  فترة  خالل 

احلدود الوطنية.

بأنه  ما،  لدولة  القومي  الدخل  ويعرف 
عليها  حتصل  التي  الدخول  مجموع 
تولدت  سواًء  الوطنية،  اإلنتاج  عناصر 
اجلغرافية  احلدود  داخل  الدخول  هذه 
للدولة أم خارجها، لقاء اشتراكها في 

العملية اإلنتاجية خالل فترة سنة.

بأنه  القومي لدولة ما،  اإلنفاق  ويعرف 
أفراد  قبل  من  انفاقه  مت  ما  مجموع 
اجملتمع الوطنيني على السلع واخلدمات 
النهائية التي أنتجت خالل فترة سنة. 

هي  الثالثة،  املفاهيم  فإن  وبالتالي 
مفاهيم تعبر عن الظاهرة نفسها، إال 
النشاط  )أي  الظاهرة  إلى  تنظر  أنها 
االقتصادي( من زاوية مختلفة، وعليه 
تكون  أن  يجب  )كمؤشرات(  فهي 

متساوية القيمة.

،،

عوامل اإلنتاج

د. هاجار 
عبد الفتاح

البوصلة

والت سيدو فوزة حسن أحمد ابراهيم


