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روناهي/ قامشلوـ من أجل تحقيق نقلة نوعية لحالة 
الركود الثقافي, يتألق معرض الشهيد هركول للكتاب 
في روج آفا كل سنة، لتكون لمسة المرأة في نسخته 
بالقراءة  المرأة  ارتباط  دليل على مدى  الرابعة خير 

والكتابة

بفسحة ثقافية وبطابع أدبي وبلمسة نسوية أقيم معرض 
الرابعة  بنسخته  آفا  روج  في  للكتاب  هركول  الشهيد 
من   25 ولغاية  الجاري  تموز   20 تاريخ  من  بدءاً 

الشهر نفسه وذلك في صالة زانا بقامشلو.
الرفوف والقاعات، تنوعت بمواضيعها،  كتب مألت 
بحجمها وبأجناسها، فكان الحضور الفتاً، حيث التف 
ثقافي كل من  بات كعرس  الذي  المعرض  هذا  حول 
المس من الثقافة شيئاً، وما شد االنتباه أكثر هو وجود 
والمحاضرة  المشاركة  فكانت  المعرض  في  المرأة 
المعرض،  في  يحصل  لما  والمتابعة  والحاضرة 
لذاتها  تبني  وأدباً  ثقافة  المعارف  تلك  من  مستمدة 

مستقبالً ثقافياً.

القراءة قاعدة أساسية
 لتقدم الفكر

سؤل فولتير )فرانسوا ماري آروويه( كاتب وفيلسوف 
سيقود  عمن  التنوير،  عصر  خالل  عـاش  فرنسي 
كيف  يعرفون  »الذين  فأجاب:  البشري؟  الجنس 
األعمال  )جامع  مانويل  ألبرتو  ويقول  يقرؤون«. 
وكاتب  روائي  محرر،  مترجم,  الهامة،  األدبية 
فتذروه  يقال  ما  وأما  فيبقى  يكتب  ما  »أما  مقاالت(: 
خالل  من  أنه  العبارتين  هاتين  من  نستنتج  الرياح«, 
القراءة والكتابة ينشر الفكر وتتطور المجتمعات، ومن 

خاللها يدافع الفرد عن قضاياه.
مثل  فعاليات  وإقامة  والكتابة  القراءة  دور  وعن 
تحدثت  هركول  الشهيد  كمعرض  الثقافية  المعارض 
الكاتبة واإلدارية في اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة 
مشاركتها  عن  »روناهي«  لصحيفتنا  سينو  أناهيتا 
مدوٍن  شعٍر  كتاب  منها  كتب،  بثالثة  المعرض  في 
أحبك(  ألنني  )كتبت  باسم  وكتاب  الكردية،  باللغة 
باللغة العربية، والكتاب الثالث الذي يتضمن قصص 
عام  منذ  بالكتابة  بدأت  أنها  وأوضحت  فلكلورية, 
ومنها  المعارض،  خالل  من  واستطاعت   1988
نشر  الثالثة،  للمرة  به  تشارك  التي  هركول  معرض 
كتبها وفكرها حيث عبرت عن هذه المشاركة بالقول: 
وبهذا  الرابعة  بنسخته  هركول  معرض  »استمرار 
الخصوص  وجه  على  المرأة  قبل  من  الكبير  اإلقبال 
يعتبر خطوة مباركة لنا ولهم, فالهدف األول واألساسي 
من إقامة المعرض هو نشر ثقافة القراءة بشكل عام 
إيماناً منّا أنه ليس هناك ارتقاء فكري بدون القراءة أياً 
كان نوعها, ولتضيء شعلة المرأة كل عام أكثر من 
سابقه في كافة الميادين من خالل إرادتها التي تحفزها 

على التقدم«.
ولهن  لهم  أتاح  هركول  معرض  بأن  أناهيتا  وأكدت 
ككتّاب فرصة ليطلع المجتمع والمحيط أكثر على ما 
الكاتبة  ولفتت  الفكر،  مجال  في  به  وشاركوا  قدموه 
أناهيتا بأن المعرض فتح أبواب اإلبداع أكثر من خالل 
الشيء  الكتب،  مضمون  عن  والنقاشات  الحوارات 
الذي خلق في أذهانهم محفزات أكبر على االستمرار 

والرقي بالكتابة أكثر فأكثر. 
ابتعد  شرائحه  بكافة  المجتمع  فإن  أناهيتا  وبحسب 
عن القراءة بشكل كبير في عالم متقدم في التكنلوجيا 
المعارض كمعرض  هذه  مثل  بإقامة  لكن  واإلنترنت 

من أتارتورك إلى أردوغان.. مخططات 
ومؤامرات لتتريك الشرق األوسط

معرض الشهيد هركول للكتــــــاب 
تشجيع للمرأة على ثقافة القــراءة

تعدد البنات يف 
العائلة... قيود جاهلية 
الزالت تخيم بسوادها 

عىل مجتمعاتنا

آالم وجروح لم تندمل بعد 
تفجير قامشلو 2016

سلسلة العشائر 
والقبائل يف منبج )3(

بيشروج جوهري: »نسعى للحفاظ 

على الهوية الوطنية السورية«

الجهات المعنية بمقاطعة كري سبي  تحمل االحتالل 

التركي ومرتزقته الجرائم الُمرتكبة بحق أقوات األهالي
عفرين وعموم مناطقنا 

بوابة المقاومة التي 
ستسقط أردوغان..«4

السرد النسوي مرآة لذات 
المرأة وهويتها..«8

من ذكريات التحرير.. ألم 
وأمل وصمود..«9

آلدار خليل

هيفا حيدر حسن

مثنى عبدالكريم

التفاوت يف أسعار المواد 
الغذائية بقامشلو... 

معاناة ال تنتهي!!

بناتهن تستقبل  بدموع األسى فوق مهد 
البنات؛  من  مولوداتهن  النساء  بعض 
يولد  لم  والذكر  العائلة  في  يزداد  فالعدد 
بعد؛ والطفلة منبوذة، إن تقبلها األبوان 
الجدان  تقبلها  وإن  الجدان  رفضها 
رفضها المجتمع المحيط بالعائلة؛ أيعقل 
أن يرفض اإلنسان قطعة منه لمجرد أنها 
ال  وسواد  ألم  وأي  هذا  جهل  أي  أنثى، 

زلنا نعيشه؟..«3

أربع سنوات مضت وما زال أثره موجوداً، 
األطفال  ال  أحداً؛  يرحم  لم  الذي  التفجير 
ذاكرة  السن،  كبار  حتى  وال  النساء  وال 
تسترجع أحداث تفجير قامشلو الذي تبناه 
التي  األحالم  عن  فماذا  داعش،  مرتزقة 

دمرت؟ ومن كانوا الضحايا؟..«6

العشيرة،  مفهوم  حول  الروايات  تتعدد 
واالجتماع،  المعاشرة  أصلها  التي 
العشيرة  النسب  علماء  بعض  وحدد 
أو  أربعة  من  معاً  يتعاشرون  بالذين 
على  ذلك  يقتصر  وال  أجداد،  خمسة 
أفراد العشيرة من الجد بل يشمل أيضاً 

الدخالء على العشيرة...«8

بيّن عضو حزب سوريا المستقبل بقامشلو بيشروج جوهري أن حزب سوريا المستقبل 
أن  إلى  وأشار  السورية،  األزمة  مآالت  على  رداً  عنه  اإلعالن  تم  العهد  حديث  حزب 
االحتالل التركي يشكل خطراً حقيقياً على الشعب السوري بأكمله، حيث يرتكب العديد من 

االنتهاكات والجرائم بحق شعوب المناطق المحتلة في شمال وشرق سوريا..«4

اللجان  قبل  من  المقدمة  اإلحصائيات  من  انتهت  بأنَّها  أبيض  تل  سبي/  كري  بمقاطعة  والزراعة  االقتصاد  مديرية  كشفت 
التركي  االحتالل  اعتداءات  بسبب  المتضررة؛  واألشجار  الزراعية،  المساحات  بخصوص  المختصة  والزراعية  االقتصادية 

ومرتزقته عليها، واألسباب األخرى المتعلقة بهذا الموضوع...«2

في  تفاوتاً  قامشلو  مدينة  تشهد 
معاناة  يرافقه  الغذائية،  المواد  أسعار 
الليرة  استقرار  لعدم  نظراً  المواطنين؛ 
مما  األمريكي،  الدوالر  أمام  السورية 
يؤثر على المتطلبات المعيشية في حياة 

المواطنين...«7

ازدواجية المعايري الدولية وتسييس 
المعابر )تل كوجر( نموذجًا

موضوع إيصال المساعدات اإلنسانية لسوريا وبخاصة في شمال وشرق سوريا 
من القضايا الهامة التي تطرح على الطاولة كل يوم، وهذه القضية تعترضها 
الكثير من الصعوبات نتيجة التدخالت اإلقليمية والدولية التي تراعي مصالحها 

حتى في لقمة عيش السوريين...«9

سبعة وتسعون عاماً من التخطيط 
وحبك المؤامرات ضد الشرق 

األوسط.. سبعة وتسعون عاماً 
وتتريك المنطقة من أولويات الدولة 

التركية المحتلة.. سبعة وتسعون 
عاماً وسفك الدماء ال زالت ثقافتها.. 

سبعة وتسعون عاماً على معاهدة 
لوزان ومساعي االحتالل التركي 
في إبادة شعوب الشرق األوسط 

وال سيما الشعب الكردي لم تنته؛ 
فما يفعله أردوغان اليوم هو نفسه 
ما مارسه أتاتورك وإمبراطوريته 

العثمانية البائدة...«2

تحفيزية  آفاقاً  إليها  للناظر  تفتح  التي  هركول  الشهيد 
تقدماً  هناك  بأن  تجد  الكتابة،  قبل  القراءة  جديدة على 
أفضل من السابق سواًء من ناحية المرأة التي أصبح 
ال  أنه  المؤكد  ومن  وتكتب،  لتقرأ  أقوى  دافع  لديها 
يستطيع المرء الكتابة دونما أن يقرأ ألن القراءة قاعدة 

أساسية لتقدم الفكر واإلبداع فيه.
واختتمت الكاتبة واإلدارية في اتحاد المثقفين في إقليم 
الجزيرة أناهيتا سينو حديثها بالقول: »في هذه األجواء 
والتقدم  االطالع  إلى  المرأة  وسعي  بالحيوية  المليئة 
أتمنى استمرارية المعرض بهذا الشكل ونحو األفضل 
في األعوام القادمة، كما نستطيع من خالل المعرض 
توجيه رسالة إلى كل امرأة تستطيع المضي قدماً إلى 
األمام أال تترد في القراءة ألن الفرصة مفتوحة وحبذا 

استغاللها في التقدم والنجاح«.

ثقافة القراءة والكتابة تتنشط

الكاتبة  مع  لقاًء  صحيفتنا  أجرت  السياق  ذات  في 
والعضوة اإلدارية في شوبدارين روجيه »هيفا حيدر« 
التي أوضحت بأنها مارست ثقافة الكتابة منذ الصغر 
بالنشر في عام 2018,  بدأت  الكتابية  إال أن أعمالها 
على  تقتصر  كانت  البدايات  في  كتاباتها  أن  وقالت 
دائرة  توسع  ثم  القصيرة,  األشعار  وبعض  الخواطر 
بعد،  فيما  كتباً  أصبحت  مدونات  تقديم  في  اهتمامها 
وعن هذا األمر ذكرت: »الكتابة بالنسبة لي كانت رؤية 
مختلفة للحياة، نظرة إلى المجتمع والواقع الذي نعيشه 
ما، وإخراج مشاعر  من زاوية خاصة وواسعة نوعاً 
تكمن داخل المرء عن طريق كتابته بين سطور رحبة 
ومشاركتها مع اآلخر بطريقة تجعل المرء يتقبل فكرك 
فيما ال يتقبله في حديث عادي قد يجري بينك وبينهم 
وبذلك تتنشط الحوارات الفكرية والثقافية بين الُكتَّاب 

وبين الشخصيات األخرى«.
خالل  من  هركول  معرض  في  هيفا  الكاتبة  شاركت 
الثورات  في  الخلود  )أيقونات  كتاب  منها  كتب،  عدة 
كنا  حيث  )هناك  بعنوان  فكري  كتاب  الكردية(، 
من  )ورود  معاً(،  التراب  )احتضنا  الفجر(،  بانتظار 
قمم آرارات( وكان مضمون كتبها عن ثورة روج آفا 

بشكل عام.
شوبدارين  في  اإلدارية  والعضوة  الكاتبة  واختتمت 
في  مشاركتها  عن  حديثها  حيدر«  »هيفا  روجيه 
األخيرة  لألوضاع  »نظراً  بالقول:  هركول  معرض 
من انتشار وباء كورونا وخوف األهالي من التجمعات 
اعتقدنا في البداية أن المعرض لن يحظى بزوار كثر, 
لكن مع أخذ التدابير الالزمة لدرء خطر كورونا كان 
لذلك  يومي,  بشكل  بالمئات  ملفت وزوار  إقبال  هناك 
لدى  تتنشط  والقراءة  الكتابة  بثقافة  االهتمام  أن  نجد 
نتمنى  لذلك  يسبقه,  الذي  من  أكثر  عام  وكل  الكثير 
من الجهات المعنية تنظيم المعارض وأن يكون هناك 
كافة  وأناشد  القادمة,  األعوام  في  بالكتب  خاص  دار 
الشرائح من نساء ورجال وأطفال المشاركة في تجربة 
الذي  القادمة  لألجيال  ملهمين  قراًء  ليصبحوا  القراءة 
الفكر والثقافة كما وأؤمن  التجدد في  أبواب  لهم  يفتح 
فالقارئ  للكتابة,  روح  هناك  ليس  القراءة  بدون  أنه 
للكتابة  تعطي  ما  هي  الصحيحة  القراءة  وطريقة 

والكاتب قيمتها«.
الجدير ذكره أن معرض الشهيد هركول الرابع للكتاب 
الجاري  بتاريخ 25 تموز  فعالياته  أنهى  آفا  في روج 
أنه كان من المقرر أن ينتهي بتاريخ 26 تموز  علماً 
المنطقة  بها  تمر  التي  الراهنة  الظروف  بسبب  ولكن 
بأكملها ومناطق شمال وشرق سوريا خصوصاً وبعد 
عن  سوريا  وشرق  شمال  في  الصحة  هيئة  إعالن 
من  كل  في  كورونا  بفايروس  إصابات  عدة  حدوث 
المواطنين  سالمة  على  وحرصاً  وقامشلو  الحسكة 
اتخذت اللجنة التحضيرية هذه الخطوة لتقدم يوم اختتام 
الفعالية يوماً واحداً ويسدل الستار كما ذكرنا آنفاً يوم 

25 تموز الجاري بدالً من 26 الشهر.

تقرير/ نشتيمان ماردنلي
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مذكرة دعوى
رقم األساس /746/لعام 2020م

على السيد: حميد اإلبراهيم بن إبراهيم       
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة \10\ صباحاً من يوم األحد بتاريخ 

26\7\2020م  
للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيدة: أحالم 

الحسين الحسن   
بطلب: طالق 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار
رقم األساس /572/لعام 2020م

على السيد: عبدهللا موسى بن علي 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة \10\ صباحاً من يوم الثالثاء بتاريخ 

28\7\2020م  
للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيدة: أسمهان 

الماضي بنت بركات 
بطلب: تفريق لعلة الشقاق 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة تبليغ
رقم األساس /1306/لعام 2020م

المتكونة بين الجهة المّدعية: بركات الحمادي 
والجهة المّدعى عليها: رانيا الدرويش بنت عواد 

ومحمود الحسن بن جاسم 
الموضوع: تثبيت بيع سيارة 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة وذلك 
في تمام الساعة \10\ صباحاً من يوم األحد تاريخ 

26\7\2020م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
رقم األساس /876/لعام 2020م

على السيد: محمد علي األحمد     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة \10\ صباحاً من يوم الثالثاء بتاريخ 

11\8\2020م  
للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيدة: بشرى العبد 

السالم بنت حسن  
بطلب: تثبيت زواج وإلحاق نسب    

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس /732/ لعام 2020م

طالب التبليغ: بشير شعبان بن شعبان  
المطلوب تبليغه: إبراهيم محمد    

الموضوع: تسجيل سيارة  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في كوباني  
وذلك في تمام الساعة \10\ صباحاً من يوم االثنين 

تاريخ 24\8\2020م 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
رقم األساس /711/لعام 2020م

طالب التبليغ: بكري سلمان حطو    
المطلوب تبليغه: محمد عصمت عبد الرزاق       

الموضوع: طلب مبلغ     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في كوباني  
وذلك في تمام الساعة \10\ صباحاً من يوم تاريخ 

28\8\2020م 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة إخطار
رقم األساس /418/ لعام 2020م

على السيد: بهجت محمد الشيخان    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة \10\ صباحاً من يوم الثالثاء بتاريخ 

28\7\2020م  
للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيدة: خولة العبادي 

بنت محمد 
بطلب: تثبيت حصة إرثية    

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس /377/ لعام 2020م

طالب التبليغ: عبد الجبار عبد الرزاق علوش  
المطلوب تبليغه: عبد الوهاب عبد الرزاق علوش  

الموضوع: خالف على التركة 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في كوباني وذلك 

في تمام الساعة \10\ صباحاً من يوم األحد تاريخ 
16\8\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
رقم األساس /595/لعام 2020م

طالب التبليغ: عيسى علي محمد   
المطلوب تبليغه: ياسر خبية بن موفقة     

الموضوع: خالف على سيارة   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في كوباني وذلك 
في تمام الساعة \10\ صباحاً من يوم األربعاء تاريخ 

29\8\2020م 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
رقم األساس /729/لعام 2020م
طالب التبليغ: محمد محمود قادر 

المطلوب تبليغه: علي النمر بن حمود 
الموضوع: خالف على سيارة 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في كوباني وذلك 
في تمام الساعة \10\ صباحاً من يوم األربعاء تاريخ 

12\8\2020م 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة إخطار
رقم األساس /524/لعام 2020م

على السيد: عبد السالم المحمود بن أحمد   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة \10\ صباحاً من يوم الثالثاء بتاريخ 

28\7\2020م  
للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيدة : هدى الحامد 

بنت عبد الرحمن    
بطلب تفريق   

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس /675/لعام 2020م

على السيد: عبد الطيف محمود المحمود        
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة \10\ صباحاً من يوم األربعاء بتاريخ 

29\7\2020م  
للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيدة: هيام دباب 

دياب   
بطلب: تثبيت زواج وإلحاق ونسب

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار
رقم األساس /512/لعام 2020م

على السيد: عالء العمر بن عمر  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة \10\ صباحاً من يوم الثالثاء بتاريخ 

28\7\2020م  
للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيدة: فاطمة الحسن  

العمر بنت حسن   
بطلب: تثبيت زواج  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار
رقم األساس /556/لعام 2020م

على السيد: وليد العلي بن محمد العلي  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة \10\ صباحاً من يوم الثالثاء بتاريخ 

28\7\2020م  
للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيدة: فادية العلي 

بنت مجول  
بطلب: تثبيت زواج  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس /722/لعام 2020م

طالب التبليغ: عادل جمعة إسماعيل  
المطلوب تبليغه: هناء عبد العزيز  

الموضوع: تفريق  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في كوباني وذلك 
في تمام الساعة \10\ صباحاً من يوم األربعاء تاريخ 

19\8\2020م 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
رقم األساس /728/ لعام 2020م

طالب التبليغ: صالح كوردة بن ويسو 
المطلوب تبليغه: عصمت علي صالح   

الموضوع: تسجيل سيارة  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في كوباني  

وذلك في تمام الساعة \10\ صباحاً من يوم األحد تاريخ 
16\8\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

من أتارتورك إلى أردوغان.. مخططات ومؤامرات
 لتتريك الشرق األوسط

داوود أوغلو ألردوغان: »سنقود ثورة ضدك 

حال عرقلتك لوجودنا في االنتخابات«

الجهات المعنية بمقاطعة كري سبي ًتحمل االحتالل 

التركي ومرتزقته الجرائم الُمرتكبة بحق أقوات األهالي

األمم المتحدة: »ال بد من اإلسراع في تقديم الداعشيات للمحاكمة«

كيف أتعامل مع طفلي العنيد والعصبي؟
الوالدين  على  التي  واألساليب  الوسائل  تتعدّد 
هذا  لعالج  والعصبي  العنيد  الطفل  مع  اتّباعها 

السلوك غير المرغوب فيه، ومنها:

ـ التفاوض مع الطفل

 يحتاج الطفل للشعور لبعض السيطرة في حياته 
الخاّصة دون تلقّي األوامر دوماً من اآلخرين، 
التفاوض  ولذلك فإنّه يجب على اآلباء محاولة 
مع أطفالهم، ومناقشتهم فيما يريدونه، وسماعهم 
الحريّة  من  بعضاً  منحهم  جانب  إلى  وفهمهم، 
للتعبير عن أنفسهم، وقد يساعدهم في ذلك طرح 
بعض األسئلة عليهم، مثل: )ما الذي يجري؟(، 
أو )كيف يُمكن أن أساعدك؟(، أو )لماذا تشعر 
باالنزعاج؟(، أو )ماذا تحتاج اآلن؟(، إذ يُشار 
إنسان  بأنّه  الطفل  يُشعر  األسلوب  هذا  أّن  إلى 

قوّي قادٌر على التعبيِر عن احتياجاتِه.

ـ تعزيز السلوك الجّيد لدى الطفل

 يحتاج الطفل إلى تلقّي المدح والثناء عند القيام 
الشعور  على  ذلك  يُساعده  إذ  جيد،  بتصّرف 
باألمان، واالتّزان، كما يحقّق في نفسه السعادة، 
ولذلك يجب على الوالدين مدح ومكافأة طفلهم 
كان  سواء  جيد،  بسلوك  بها  يقوم  مّرة  كّل  في 
المقابل  أو في مكان عام، وفي  البيت  في  ذلك 
عند قيام الطفل بأمر سيء فحينها يتوّجب على 

والديه تأديبه.

ـ احرتام الطفل

 يجب على اآلباء منح الطفل االحترام والتقدير 
يميل  إذ  وتقبّلها،  الخاّصة  واختياراته  لقراراته 
عليه،  المفروضة  السلطة  لرفض  غالباً  الطفل 

وهو ما يدفعه في كثير من األحيان للعناد وعدم 
يستمعوا  أن  األهل  يُنصح  ولهذا  االستجابة، 
ومحاولة  يريدون،  ما  وفهم  أبنائهم  آلراء 
نقاشهم بهدوء إلقناعهم، والتعاون معهم، وتقديم 
تجاهل  وعدم  لهم،  والحّب  والمودّة  التعاطف 
مشاعرهم وأفكارهم، وزرع الثقة في نفوسهم، 
أن  يحبّون  فاألطفال  إجبارهم،  محاولة  دون 
قبل  من  باالهتمام  وخياراتهم  آرائهم  تحظى 

اآلباء.

ـ إعادة توجيه انتباه الطفل 

غير  سلوك  نحو  طفلهم  اتّجاه  اآلباء  يرى  قد 
مرغوب فيه، وعندها فعليهم تشتيت انتباهه عن 
ذلك السلوك عن طريق مناداته وسؤاله إذا ما 
برنامجه  مشاهدة  أو  معيّنة،  بلعبة  اللعب  أراد 
المفّضل، ولهذا الغرض يجب على اآلباء دوماً 
يحبّها  التي  الملهيات  من  بمجموعة  االحتفاظ 
كاالحتفاظ  الحاجة،  عند  واستخدمها  الطفل، 
بكتبه وألعابه المفّضلة، أو تحضير وجبته التي 
انتباهه،  تشتيت  في  يساعد  مّما  تناولها،  يحّب 

وتجنّب أّي سلوك غير مرغوب منه.

ـ تقسيم مهام الطفل

لتنفيذ  ورفضه  الطفل  ِعناد  يكون  أن  يُمكن   
طلبات والديه ناتجاً عن عدم قُدرته على إتمام 
هذه  وفي  فعلها،  منه  الُمراد  والواجبات  المهام 
أصغر  أجزاٍء  إلى  المهّمة  تقسيم  يجب  الحالة 
بهدف إتمامها على عدّة مراحل، مع أخذ فترات 
األسلوب  هذا  اتّباع  إّن  إذ  لالستراحة،  قصيرةٍ 
إلنهاء  ويدفعه  الطفل،  عناد  من  يحدّ  أن  يُمكن 
إنهائها خالل  المهّمة بشكٍل أفضل من محاولة 

جلسة واحدة.

ـ مشاركة الطفل يف العمل 

قد تكون محاولة مشاركة الطفل في العمل بدالً 
لتجنّب  ناجحة  وسيلة  له  األوامر  توجيه  من 
تلقّي  من  األطفال  كثير من  يتحّسس  إذ  عناده، 
األوامر من اآلخرين خصوصاً إذا ما كان ذلك 
بطريقة ال تعجبهم، كرفع الصوت، أو محاولة 
إجبارهم، مّما يجعلهم يميلون للعناد، ولذلك فإّن 
على اآلباء محاولة تغيير نهجهم وأسلوبهم في 
لمشاركته  والمبادرة  العنيد،  الطفل  التعامل مع 
في العمل المطلوب منه، إذ سيدفعه ذلك للقيام 

بما عليه فعله دون شعوره بأنّه يُنفّذ األوامر.

ـ خلق الروتني يف حياة الطفل

 يحّسن وجود روتين في حياة الطفل من سلوكه 
وأدائه الدراسي، إذ يصبح بإمكانه توقّع مجرى 
اضطراب،  دون  يومه  في  واألحداث  األمور 
فعلى سبيل المثال يحتاج الطفل يومياً من 10-
تقّل  بمدّة  النوم  يؤثّر  حين  في  نوم،  ساعة   12
العناد  إلى  فيلجاً  سلوكه،  على  سلباً  ذلك  عن 
والتصّرفات التخريبية، لذا يُفّضل اتّباع روتين 

معيّن في حياة الطفل اليومية.
ـ الحزم في التعامل مع الطفل 

الحزم  إلى  اللجوء  أحياناً  الوالدين  على  يجب 
قيام  فعند  طفلهم،  مع  التحذير  أسلوب  واتّباع 
الطفل بتصّرفات خاطئة فإنّه يجب على اآلباء 
سيتعّرض  فإنّه  وإاّل  ذلك  عن  للتوقّف  إنذاره 
يعود  ال  أن  من  التأّكد  مراعاة  مع  للعقاب، 
إّن  إذ  الطفل،  على  سلبية  بآثار  األسلوب  هذا 
الهدف من اتّباعه هو تصحيح الموقف ال إلحاق 

الضرر بالطفل.
ـ عدم التعامل مع عناد الطفل على أنّه مشكلة 

األطفال  عناد  مع  التعامل  اآلباء  يجب على  ال 
يكون  األحيان  من  كثير  ففي  مشكلة،  أنّه  على 

قد  فمثالً  حياتهم،  في  لألطفال  مفيداً  العناد 
لمشكلة  حّل  عن  البحث  في  اإلصرار  يمنحهم 
ملتزمين  يجعلهم  كما  تواجههم،  رياضيات 
بقناعاتهم الخاّصة التي تجنّبهم بعض السلوكيات 

المنحرفة مستقبالً.

نصائح أخرى للتعامل مع الطفل 
العنيد والعصبي 

فكلّما  ووالديه:   الطفل  بين  العالقة  توطيد  ـ 
لهما  تقبّله  زاد  كبيراً،  لوالديه  الطفل  حّب  كان 

واستجابته لمطالبهما.
 ـ ترك مساحة للطفل لكي يتذّمر قليالً: ويُعبّر 
الطفل  يُقدم  فعندما  ما،  موضوعٍ  في  رأيه  عن 
يُعطيه  ذلك  فإّن  به،  يرغب  ال  أمر  تنفيذ  على 
التي  الداخلية  مشاعره  عن  للتنفيس  فرصةً 

يُخفيها. 
ـ القدوة: إذ ال بدّ للطفل أن يجد من يقتدي به في 
حياته، وغالباً فإّن أقرب قدوة له هم والداه، لذلك 
كانت أو  إلى تقليد تصرفاتهما إيجاباً  فإنّه يلجاً 
سلباً، فهو يتّبع أسلوب المعاملة نفسه، وطريقة 

الحوار والنقاش مع اآلخرين، واحترام من هم 
أكبر سناً، وغير ذلك من تصّرفات تكون درساً 

عملياً للطفل من والديه.
فال  األطفال:  بين  الفردية  الفروق  مراعاة  ـ   
يطلب الوالدان من الطفل أمراً يعجز عن تنفيذه، 

أو ال يتمّكن من إنجازه.
ـ الثبات على الرأي وعدم التساهل، فال يتشدّد 
الوالدان مّرة ويتساهالن مّرة أخرى في األمر 
في  التقلّبات  يتحّمل  ال  الطفل  إّن  إذ  نفسه، 

المعايير، فتكون النتيجة رفضه تنفيذ األمر. 
لحظة  في  والتمّرد  العصيان  سلوك  تجاهل  ـ 
على  اإلصرار  وعدم  الطفل،  وغضب  إرهاق 

تنفيذ األمر إاّل بعد أن يهدأ.
ـ تعويد الطفل على المساعدة، إذ يمكن مساعدة 
دور  ترك  خالل  من  العناد  كسر  على  الطفل 

المساِعد له، ثّم الثناء على ما يقوم به.
فبدالً  الطفل:  مع  الخيارات  أسلوب  استخدام  ـ 
من قول )اذهب للسرير من أجل النوم(، يمكن 
تخييره بسؤاله )هل تريد القصة )س أم ص(، 
وإذا أجاب بـ )ال أريد النوم(، حينها يمكن الرد 
عليه بـ )هذا ليس من ضمن الخيارات(، وإعادة 

طرح الخيارات مرةً أخرى.

إعالنات

وتسعون  سبعة  ـ  علي  سوزان  األخبار/  مركز 
عاماً من التخطيط وحبك المؤامرات ضد الشرق 
األوسط.. سبعة وتسعون عاماً وتتريك المنطقة 
سبعة  المحتلة..  التركية  الدولة  أولويات  من 
ثقافتها..  الدماء ال زالت  وتسعون عاماً وسفك 
لوزان  معاهدة  على  عاماً  وتسعون  سبعة 
شعوب  إبادة  في  التركي  االحتالل  ومساعي 
الشرق األوسط وال سيما الشعب الكردي لم تنته؛ 
ما مارسه  نفسه  اليوم هو  أردوغان  يفعله  فما 

أتاتورك وإمبراطوريته العثمانية البائدة..

تستمر دولة االحتالل التركي في تنفيذ مخططاتها 
خاصة،  سوريا  وشرق  شمال  في  االستعمارية 
وسوريا عامة، بل وفي الشرق األوسط برمته في 
المنطقة واستبدال  لتغيير ديمغرافية  مسعى منها 
سكانها األصليين، وتتريك المنطقة وبالتالي إبادة 
شعوبها حتى يتسنى لها االستيالء على خيراتها؛ 
سائرة في ذلك على نهج جدتها الدولة العثمانية 
البائدة التي احتلت المنطقة أربعة قرون؛ تهّجر، 

وتقتل، وتسفك الدماء، وتبيد الشعوب عن بكرة 
تلك  ومن  العثمانية،  هيمنتها  وتفرض  أبيها، 
الدولة  وقعتها  التي  لوزان  اتفاقية  المخططات 
التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك في الرابع 
والعشرين من شهر تموز عام 1923م مع الدول 
كل  وهم  األولى  العالمية  الحرب  في  المنتصرة 
اليونان،  اليابان،  إيطاليا،  فرنسا،  بريطانيا،  من 
رومانيا، بلغاريا، البرتغال، بلجيكا، ويوغسالفيا، 
وقعتها  التي  سيفر  لمعاهدة  استبداالً  كانت  بل 
الحرب  في  إثر هزيمتها  التركية مرغمة  الدولة 
العالمية األولى بالتوقيع في تلك المعاهدة في 10 
وأقرت  المنتصرة،  الدول  مع  1920م  عام  آب 

فيه بحق الكرد في تقرير مصيرهم.
وضعت معاهدة لوزان الكرد تحت سيطرة تركيا 
وإيران، عالوة على بريطانيا وفرنسا اللتان كانتا 
قادت  كما  وسوريا.  العراق  على  انتداب  دولتي 
هذه المعاهدة إلى اعتراف دولي بجمهورية تركيا 
العثمانية،  الدولة  محل  ورثت  جديدة  وبخارطة 
بعد ضم أراضي إليها كالخط الحدودي الشمالي 

كالموصل  أخرى  أراضي  واقتطاع  سوريا  من 
كما حددت حدود  الشرقية،  أوروبا  من  وأجزاء 
عدة بلدان مثل اليونان وبلغاريا وتركيا وسوريا 
والعراق تنازلت فيها الدولة التركية المحتلة عن 
مطالبها بجزر دوديكانيسيا وقبرص وامتيازاتها 
كما   ، العراق  من  وأجزاء  والسودان  في مصر 
تنازلت عن ليبيا التي حددت في الفقرة »10« من 
معاهدة أوشي بين الدولة العثمانية ومملكة إيطاليا 
في 1912. في المقابل، أعيد ترسيم الحدود مع 
وتضم  واسعة  أراض  ضم  يشمل  بما  سوريا 
مرسين  ومناطق  مدن  الشرق  إلى  الغرب  من 
وانطاكية ومروراً بالجغرافيا الكردستانية لتضم 
وآمد،  وحران  وأورفا  ومرعش  وكلس  عنتاب 

وماردين ونصيبين وجزيرة بوطان.
من  اليوم  التركي  االحتالل  دولة  ترتكبه  ما 
انتهاكات وجرائم في المناطق المحتلة من شمال 
)تل  سبي  كري  عفرين،  مثل:  سوريا  وشرق 
وكذلك  العين(،  )رأس  كانيه  وسري  أبيض(، 
إدلب،  منها  المحتلة  السورية  المناطق  في 

لمعاهدة  امتداد  هي  إسكندرون؛  ولواء  إعزاز 
لوزان وتطبيق لبنودها، وكذلك تنفيذ مخططات 
الشرق  العثمانية في فرض هيمنتها على  الدولة 
سكانها  استبدال  وبالتالي  وتتريكها  األوسط، 

خيراتها  على  واالستيالء  بآخرين  األصليين 
وإخفاق المشروع الديمقراطي في شمال وشرق 

سوريا وكذلك ضرب منجزات شعوبها.

مركز األخبار ـ  هّدد رئيس حزب المستقبل في 
تركيا أحمد داود أوغلو الرئيس التركي أردوغان 
وحزبه وحليفهما حزب الحركة القومية، بقيادة 
حال  في  تركيا،  أرجاء  كافِّة  في  ضّدهم  ثورٍة 
البرلمان،  إلى  المستقبل  حزب  وصول  عرقلوا 

من خالل التعديالت المرتقبة.
واعتبر داود أوغلو أّن الغرض من تلك التعديالت 
في  الشعبية  اإلرادة  عرقلة  هو  والشروط، 
االنتخابات  بخوض  متوّعداً  الُمقبلة،  االنتخابات 

دون أن يستطيع أحد منعه من ذلك.
حزبي  فإّن  تركية،  إعالميٍة  لمصادَر  ووفقاً 
يضعان  القومية  والحركة  والتنمية  العدالة 
قانون  على  تعديالٍت  إلدخال  األخيرة  اللمسات 
االنتخابات والترشح، تهدف إلبعاد حزبي رئيس 

رئيس  ونائب  أوغلو  داود  األسبق  الوزراء 
الوزراء األسبق علي باباجان من المشاركة في 

االنتخابات المقبلة. 
يتمثّل  أردوغان  نظام  يريده  الذي  االستبعاد 
إكمال  األحزاب  على  يشترط  قانون  بوضع 
أشهر  ستة  قبل  المدن  في  الحزبية  تشكيالتها 
على األقل من االنتخابات، خاصة وأن الحزبين 
الجديدين يضّمان أغلب السياسيين المنشقين عن 

حزب العدالة والتنمية.
كما يسعى أردوغان إلى تقسيم الدوائر االنتخابية 
لعدة مناطق، وكل منطقة تضم عشرة نواب في 
البرلمان، وهو األمر الذي سيُقدّم للتحالف الحاكم 
البرلمان،  إلى  نوابه  من  مزيد  إلرسال  فرصة 

لضمان تشكيل الكتلة األكبر.

مديرية  كشفت  ـ  اسماعيل  عيسى/ حسام  عين 
تل  سبي/  كري  بمقاطعة  والزراعة  االقتصاد 
المقدمة  اإلحصائيات  من  انتهت  بأنَّها  أبيض 
من قبل اللجان االقتصادية والزراعية المختصة 
واألشجار  الزراعية،  المساحات  بخصوص 
التركي  االحتالل  اعتداءات  بسبب  المتضررة؛ 
المتعلقة  األخرى  واألسباب  عليها،  ومرتزقته 

بهذا الموضوع.
االقتصاد  لمديرية  المشترك  الرئيس  وبين 
عبد  سبي  كري  أبيض/  تل  بمقاطعة  والزراعة 
الفنية  والجهات  الفرعية  اللجان  بأن  الخليل  هللا 
المساحات  إحصاء  عمليَّة  أنهت  المختصة؛ 
واألضرار  المثمرة،  واألشجار  الزراعيَّة 
الزراعية األخرى المتعلقة بهذا الموضوع، وأنَّ 
المديرية رفعت هذه الجداول واإلحصائيات إلى 
الفرات للدراسة  بإقليم  هيئة االقتصاد والزراعة 
والنقاش عليها؛ التخاذ اإلجراءات الُمناسبة تجاه 

المتضررين.
وأشار الخليل إلى أنّه بلغ عدد األشجار المحروقة 
بأنواعها كافة 3184، و 615 دونم من القمح، 
جانب  إلى  كزبرة،  دونم  و10  شعير،  و9042 
وأوضَح  الزراعي،  لالستخدام  خرطوم   315
بأنَّ هذه اإلحصائيَّات استطاعت اللجان المشكلة 
رغم  بعملها  والقيام  إليها،  الوصول  لإلحصاء 

وجود بعض المخاطر.

األراضي  من  مساحات  »هنالك  وأردف: 
الوصول  المعنية  اللجان  تستطع  لم  الزراعية 
 63774 لها  اإلجمالية  المساحة  وتبلغ  إليها، 
بين  التماس  خطوط  على  يقع  أغلبها  دونم، 
تابعة  كقرى  والمحررة(،  )المحتلة  المناطق 
ـ  التينة  ـ  الجهبل  ـ  )صيدا  عيسى  عين  لناحية 
تل  لمقاطعة  تابعة  وأخرى  ومعلق(،  ـ  اللويبدة 
أبيض )عبدوكيـ  سعدةـ  علوهـ  خفيةـ  صهرونج 

ـ كوبلك ـ بركتلك ـ وبئر كنو(ٍ«.
وبين الخليل بأنَّ هذه القرى تعذر االطالع على 
السبب؛  لهذا  له  تعرضت  التي  األضرار  حجم 
لكونها واقعة على خطوط الجبهات األولى، وفي 
إجراء  العمل على  الكشف عليها؛ سيتم  تم  حال 

اإلحصائيات المطلوبة.
وأكد بأن المتسبب الرئيسي لألضرار هو المحتل 
التركي ومرتزقته، بنسبة 70% جراء االستهداف 
األهالي  واقتصاد  الزراعية  لألراضي  المباشر 
نتيجة  الباقي جاء  أن  بالدرجة األولى، في حين 

أخطاء بشرية، وأسباب طبيعية )اعتيادية(. 
االقتصاد  لمديرية  المشترك  الرئيس  وحمل 
والزراعة بمقاطعة تل أبيض/ كري سبي المحتل 
هذه  عن  المسؤولية  كافة  ومرتزقته  التركي 
والجهات  الدولي  المجتمع  وطالب  الممارسات، 
األهالي  أقوات  بحق  الجرائم  هذه  بإدانة  المعنية 

وممتلكاتهم.

عن  الصادر  التقرير  أكد  ـ  األخبار  مركز   
التابعة  اإلرهاب  لمكافحِة  التنفيذية  المديرية 
في  وحّذر  خطيٌر،  الوضَع  إّن  المتحدة،  لألمم 
داعش  من  النساء  عدد  قلّة  من  ذاته  الوقت 
العديد  أّن  موضحاً  للمساءلة،  يتعّرضن  الالتي 

من الدول مترّددة في إعادتهن إلى أوطانهن.

 التقرير الذي كشفت عنه األمم المتحدة، وكانت 
قد شاركت فيه80 دولة من الدول األعضاء في 
األمم المتحدة ومما جاء فيه: » الجهودُ المبذولة 
بسبب  خطر،  في  بداعش  دائمٍة  هزيمٍة  إللحاِق 
المساءلة  إلى  داعش  نساء  تقديم  في  الصعوبات 

والمحاكمة«

لتدريب  ُملّحة  حاجة  هناك  أّن  التقرير  وأوضح 
التي  األساليب  على  القضائية  القدرات  وبناء 
التحقيقات  في  الجنسين  بين  الفروق  تراعي 
القضائية، مشيراً إلى أنّه من الصعب تحديد عدد 
أو  حوكمن  اللواتي  داعش  أعضاء  من  النساء 
معلوماِت  وأّن  جرائم،  بارتكاب  اتهامهن  يمكن 
مصير النساء العائدات إّما غير متوفرة أو متاحة 

جزئياً فقط.
يُذكر أن بعض الدول الغربية رفضت عودة أّي 
دوالً  وإن  داعش،  إلى  لالنضمام  سافَر  شخص 
أخرى مثل بريطانيا وألمانيا والدنمارك جّردت 
المخيمات  في  جنسيتهن  من  داعش  نساء  دول 
التي تضم أكثر من 18 ألف امرأة من عائالت 
في  الهول  مخيّم  مثل  اإلرهابي،  داعش  تنظيم 

شمال شرق سوريا.
برنامج  في  الباحثةُ  قالت  سابق،  وقٍت  وفي 
ديفورا  واشنطن،  جورج  بجامعة  التطرف 
مرتزقة  نساِء  عن  األدلة  جمع  إّن  مارغولين، 
مرَّ  كلما  صعوبة  أكثر  يصبح  اإلرهابي  داعش 
ينسى  أو  تعاوناً،  أقّل  الناس  ويصبح  الوقت، 

الكثيرون هذه األحداث.
أّن  يعني  ال  هذا  أّن  أضافت  مارغولين  ديفورا 
النساء  أّن  يرتكبَن فظائع، حيث  لم  نساَء داعش 
كّن جزءاً من شرطة األخالق، وحراسة النساء 
التجارة  من  جزءاً  كنَّ  وأيًضا  األخريات، 

بالفتيات، بحسب تعبيرها.
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محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

ال حلم مستحيل.. حكاية امرأة لبنانية وصلت 
للقمم السبع في العالم

تعدد البنات في العائلة... قيود جاهلية الزالت تخيم بسوادها 
على مجتمعاتنا

روناهي / قامشلو ـ الوصول للنجاح وتحقيق حلم معين في الحياة ليس باألمر السهل، وكيف لو كان الحلم تسلق أعلى القمم في العالم، رياضة 
تسلق الجبال والقمم هي هواية الكثيرين، ولكن كمرأة تجهد لتحقيق حلمها والوصول إليه أمر يستحق الحديث عنه، في مجتمعات علينا االعتراف 

بحقيقة بأنه هناك »كسر« لآلخر أكثر من تشجيعه للتوجه للنجاح وتحقيق حلمه.

روناهي/ جل آغا- بدموع األسى فوق مهد بناتهن تستقبل بعض النساء مولوداتهن من البنات؛ فالعدد يزداد في العائلة والذكر لم يولد بعد؛ 
والطفلة منبوذة، إن تقبلها األبوان رفضها الجدان وإن تقبلها الجدان رفضها المجتمع المحيط بالعائلة؛ أيعقل أن يرفض اإلنسان قطعة منه لمجرد 

أنها أنثى، أي جهل هذا وأي ألم وسواد ال زلنا نعيشه؟

تقرير/ غزال العمرإعداد / جوان محمد

العربيات  النساء  من  األولى  هي  لبنانية  امرأة 
سبعة  لتسلق  الوصول  في  نجحن  اللواتي 
وعشرين قمة، وقد تكون لحظات الوصول لقمة 

إيفرست هي األجمل في حياتها.
التي  عزام،  جويس  اللبنانية  الجبال  متسلقة 
إلى  الوصول  ومنها  قمة   27 تسلق  في  نجحت 
أول  لتصبح  العالم،  في  األعلى  أفرست،  قمة 

امرأة لبنانية تتسلق أعلى سبع قمم في العالم.  
برنامج  متابعة  بمجرد  للنجاح  الوصول  عند 
المرء  نجاح  يعتبر  فيديو  مقطع  أو  ساعة  بربع 
الوصول  كان  هل  تعرف  ال  قد  ولكن  إنجازاً 
لهذا اإلنجاز كان سهالً؟! وهل كل شخص قادر 
التي  المجتمعات  في  الحمر  الخطوط  لتخطي 

تسمى بالشرقية منها.

من هي جويس عزام؟

جويس عزام هي من مواليد 1984 من منطقة 
الدكوانة بضواحي بيروت في لبنان، ترعرعت 
في ظل عائلة متواضعة األحوال مادياً، وجوبه 
حلمها وطموحها بالرفض، وخاصةً من والداتها 

وبدأت  للخطر،  متوجهة  بأنها  ترى  كانت  التي 
العالم عام 2012،  القمم في  بمشروعها بتسلق 
يحاولن  لنساء  العربي  العالم  افتقار  ظل  في 

خوض هذه التجربة والمشروع.
والتي  بلبنان  األهلية  الحرب  زمن  في  ولدت 
 ،1990 عام  إلى   1975 عام  من  استمرت 
من  متنقلة  طفولتها  من  سنوات  ست  وقضت 
بسبب  المالجئ  في  والمكوث  آخر  إلى  منزل 
هذه الحرب، العيش على ضوء الشموع وتحت 
األمور  وهذ  القذائف،  وصوت  القصف  وطئة 
ليست سهلة بأن تعاش طفولة على هذه الشاكلة، 
عايشوا  الذين  اآلن  لدينا  الكثيرين  طفولة  كما 
القصف من قبل االحتالل التركي لمعظم المدن 

في روج آفا.
رغم أنها كبرت ولكنها مازالت تخاف من سماع 
أي صوت قوي، طفولة محمولة باأللم والحرب 
بسهولة،  المرحلة  هذه  تخطي  السهل  من  ليس 
ولكن األجمل هو االنتقال من العيش في مالجئ 

أعلى  إلى  بعد  فيما  والوصول  األرض  تحت 
القمم في العالم، شيء فريد يحصل في حياة هذه 

اإلنسانة.
رؤية  أكيد،  بشكٍل  اإلنسان  على  تؤثر  الطفولة 
باألمر  ليس  صغير  وأنت  عينيك  أمام  الموت 
الهين، جويس عاشت كل ذلك عبر طفولة غير 
وطن  في  والحزن  بالمآسي  محملة  كانت  عادية 

أنهكته الحروب وقتها.
ولكن  الديمقراطيات،  بلد  بأنه  لبنان  إلى  ينظر 
بالنسبة إلى العوائق التي واجهتها، تشير جويس 
عّزام في تصريحات صحفية: إلى أنّها انقسمت 
بين ما يتعلق بالتدريب الجسدي من حيث أنواع 
ثّم  ومن  التمرين،  وساعات  الرياضية  التمارين 
الفرد خالل طريقه  ينتظر  لما  الذهني  االستعداد 
في تسلق الجبال »إنه أمر ليس بالسهل«، وصوالً 
إلى صعوبة رفض المجتمع لتقبل فكرة ممارسة 
امرأة هذا النوع من الرياضة، هذه األمور ولدت 
الصعبة  الظروف  ومقاومة  الحياة  حب  بداخلها 

مهما كان حجمها.

الرياضة ومنحها الثقة
 بالنفس والقوة

جويس  حياة  في  كبيراً  دوراً  لعبت  الرياضة 
فبدأت  والقوة  بنفسها  الكبيرة  الثقة  ومنحتها 
الثامنة  عمر  إلى  الثامنة  عمر  من  بممارستها 

منها  الرياضية  األلعاب  مختلف  عبر  عشر 
لحب  انتقلت  كيف  ولكن  السلة،  وكرة  الركض 

رياضة تسلق الجبال؟
هنا  ومن  لبنان  وطنها  جبال  بحب  كانت  البداية 
وجدت  عندما  عام2006  في  الحكاية  بدأت 
الفراغ أثناء دراستها وعدم االهتمام في الجامعة 
أصدقائها  من  مجموعة  مع  توجهت  بالرياضة، 
إلى ممارسة رياضة المشي عبر الطبيعة ووجدت 
صعوبة كبيرة وقتها وقد مشت حوالي من خمسة 
بسبب  ذلك  ويأتي  مترات،  كيلو  عشرة  إلى 
شقيقها  وساعدها  المفصلي،  للتوازن  افتقارها 
وقتها، ولكن كانت تمتلك في داخلها التغلب على 

أي صعوبة تالقيها والوصول للهدف.
انتقلت  ثم  ومن  السنة  حوالي  المشي  ومارست 
لتسلق أعلى قمة في لبنان وهي »القرنة السوداء« 
في  كانت  والتجربة  متراً،   3088 علوها  ويبلغ 
األمر  وهذا  الثلوج  تواجد  في ظل  الشتاء  فصل 

يصعب المهمة أكثر، ولكنها نجحت في الوصول 
وحققت   ،2006 عام  من  أيار  في  القمة  لهذه 
هدفها األول وقتها رياضياً، ولكنها لم تتوقف في 
التفكير بتوسيع هذا الحلم لتصل إلى القمم السبع 

في العالم.
المعمارية  الهندسة  اللبنانية  الجامعة  في  درست 
وكان حلمها الدراسة في أوروبا وخاصة الهدف 
كان إيطاليا وحصلت على منحة دراسية  لدارسة 
العامة  المشاريع  إدارة  التسويق،  في  الماستر 
وكانت  بأوروبا،   2008 عام  والوزارية  البلدية 
في روما بإيطاليا ودرست ماستر ثاني في كيفية 
الحفاظ على المدن، فهي عايشت ظروف حرب 
وصلت  النهاية  في  وحتى  مدمرة.  ومدن  قاسية 

لدرجة الدكتورة.
أثناء تواجدها في إيطاليا كانت جبال األلب وقمة 
جويس  حساباتها،  في  أمتار   4810 بال  مون 
االنضمام  وقررت  القمة  لهذه  بالوصول  فكرت 
في  جديدة  تقنيات  وتعلمت  بروما،  تسلق  لفريق 
التسلق منها كيفية استعمال الفأس، وتعرفت على 
وبدأت  التسلق،  ورياضة  مجال  في  جديد  عالم 
بالحلم الكبير ولتكون فيما بعد أول امرأة لبنانية 

وصلت ألعلى سبع قمم في العالم.
وسط  كبيراً  مجهوداً  يتطلب  أمر  الجبال  تسلق 
مثل  األحيان  ببعض  باإلحباط  تصيبك  حالة 
نوعية السفر والتكاليف والمشاركة مع أي شركة 
كانت  جويس  ولكن  كبيرة،  مصاريف  تتطلب 
هدفها.  لتحقيق  التمويل  على  للحصول  تقاوم 
المساعدة من عواصف  لألجواء غير  باإلضافة 
تحت  إلى ستين  ولدرجة حرارة وصلت  وثلوج 

الصفر.
ووسط كل إحباط كان هناك دعم معنوي ودائماً 
معارضة  وسط  جورج،  شقيقها  من  يأتيها  كان 
الوالدة وطلبها بالتوقف عن إكمال هذا المشروع 
بشكٍل دائم بسبب خوفها عليها، وفي عام 2014 
اقتربت من ترك حلمها وكادت الوالدة تنجح في 
إقناعها بهذا الخصوص بأنها ستبقى بدون زواج 
أحست  األوقات  تلك  وفي  دراستها،  وستنهار 
بأنها بدون روح ولكنها توقفت حتى حصلت على 
شهادة الدكتوراه، لتبدأ من جديد في عام 2016 
بعدما شاهدت عبر شبكات التواصل االجتماعي 
بقرب نجاح امرأة سعودية وهي »رها محرق« 
لتشتعل  العالم  في  قمم  سبعة  ألعلى  بالوصول 
روح المنافسة لديها، وكانت دائماً تقول لماذا ال 
لبنانية تصل ألعلى سبعة  امرأة  أول  تكون هي 
قمم بحيث أول مرأة عربية وصلت للقمم السبع 

هي فلسطينية واسمها »سوزان الهوبي«.

»ال تخوين حلمك وكوين وفية له«.

يتعلق  ما  كل  من  االنتهاء  بعد   2016 عام  في 

عوائق  وسط  مشروعها  لتجهيز  بدأت  بالدارسة 
أكبرها العائق المادي، ناهيك عن قول المجتمع 
الجبال،  تسلق  في  شأنك  ما  ودكتورة  مرأة  أنت 
ولكنها كانت تمتلك الشجاعة وتنظر لنفسها بأنها 
إنسانة وال حدود لها وال يجب أن تحد من نفسها 

ضمن هذا المجتمع.
دون  من  أحالمها  وراء  السعي  جويس  قررت 
النظر إلى الخلف، وبذلك نجحت مرة جديدة في 
تغيير وجهة نظر جزء من المجتمع إليها. نتحدث 
عن نظرة نمطية تربط هذا النوع من الرياضات 

بالرجال فقط.
يقولون  وكانوا  حلمها  حاربوا  واألهل  المجتمع 
لها بأنه تضيع للوقت، ولكنها كافحت ألن الحلم 
يخصها وأحد أهدافها كان رفع اسم وعلم وطنها 
أهدافه  أحد  المرء  يضع  أن  جداً  جميل  عالياً، 

خدمة الوطن ورفع اسمه.
 27 تسلقت  مسيرتها  وخالل  تستسلم  لم  جويس 
جبالً في جميع أنحاء العالم لحين أن وصلت إلى 
قمة جبل إيفرست في عام 2019 وبهذا اجتازت 
جويس عزام بنجاح تحدي القمم السبع - أي تسلق 
وأصبحت  العالم،  قارات  جميع  في  جبال  أعلى 
ولدى   - اإلنجاز  هذا  تحقق  لبنانية  امرأة  أول 
على  تقع  التي  إيفرست  جبل  قمة  إلى  وصولها 
فخر علم  بكل  م، رفعت جويس  ارتفاع 8848 

بلدها على »سطح العالم«. 
في  األماكن  أعلى  السبع  القمم  تحدي  ويضم 
جبال  أعلى  أفريست  وهي:  السبع،  القارات 
سطح  فوق  متراً   8848 وارتفاعها  الهماليا 
األنديز  جبال  أعلى  وأكونكاغوا  البحر، 
جبال  أعلى  ودينالي  متراً،   6962 وارتفاعها 
أعلى  وألبروز  متراً،   6194 وارتفاعها  أالسكا 

جبال القفقاس وارتفاعها 5642 متراً، وقمة كيبو 
أعلى جبال كليمانغاروا وارتفاعها 5895 متراً، 
وفيسنون ماسيف أعلى جبال إلزورث وارتفاعها 
4892 متراً، وبونكاك جايا أعلى جبال ماوكي 

وارتفاعها 4884 متراً.
يلعب دعم الحكومات واإلدارات والشعوب دوراً 
بارزاً في تنمية طموحات الفرد، فعندما وصلت 
جويس لقمة أفرست كانت االتصاالت تصلها من 
تواصل  شبكات  وعبر  للشعب  وصوالً  الرئيس 
وراء  وسعيها  وباستمرارها  أيضاً،  االجتماعي 
حلمها استطاعت جلب األنظار لها وأجبر الجميع 

الحترامها واحترام رغبتها في تحقيق أحالمها.
فهو  لألفضل  للطامح  جداً  هام  المعنوي  الدافع 
على  يتركز  الحالي  وهدفها  أكثر،  الثقة  يمنحه 
العالم  في  والجنوبي  الشمالي  القطبين  بلوغ 
ووضعت أمام نفسها عاماً كامالً لتنجز هذا الحلم، 
اإلنجاز،  لهذا  امرأة عربية تصل  أول  وستكون 
بلغتا  ونرويجية  إنكليزية  بعد  عالمياً.  والثالثة 
القطبين الشمالي والجنوبي سابقاً. وصرحت لقناة 
فضائية عالمية بأن رسالتها دائماً موجهة للمرأة 

»ال تخوني حلمك وكوني وفية له«.
ذكوري،  مجتمع  وذهنية  عقول  مقاومة  بالفعل 
في  وخصوصاً  بالية  وتقاليد  بعادات  متشبث 
المجال الرياضي، ليس باألمر السهل بحيث ينظر 
ممارستها  »معيب«  أو  قادرة  غير  بأنها  للمرأة 
جويس  ولكن  للرياضات،  األنواع  من  للكثير 
عزام مثال بسيط لمرأة مقاومة قد ينظر لها من 
قبل الكثيرين بأنها لم تعاني وعاشت ظروفاً جيدة 
السبع  للقمم  أتوقع وصلوها  ال  ولكن  ومساعدة، 
كان باألمر السهل، فهي قاومت واستبسلت حتى 

وصلت ألحالمها.

تخيم  تزال  ال  سيئة  واجتماعية  جاهلية  عادات 
بظاللها على حياتنا، وتعيش معنا ولكن بوجوه 
ألنها  الفتاة  يدفنون  كانوا  القديم  ففي  مختلفٍة؛ 
يدفعان  وأمها  الفتاة  الزالت  اآلن  وإلى  أنثى، 
المحيط وشفقة  من  باهظاً؛ رفض  أنوثتهن  ثمن 
وأجواء أقرب للعزاء، بمفاهيم ذكورية بحتة في 
العائلة وإرثها ضاع مع  مجتمع ذكوري: »اسم 

ضياع فرص إنجاب الذكر!!!!«.

»مبارك عليك املصيبة 
السابعة«!!!

وبهذا الصدد زارت صحيفتنا عائالت لديها من 
البنات أعداد تفوق عدد الذكور أو ال ذكور في 
العائلة لنرى مدى تقبلهم واستيعابهم لهذا األمر 

أو رفضه.
حيث التقينا في البداية باألم »ح- م« لديها سبع 
بنات، أنجبت مولودتها السابعة قبل فترة قريبة، 
وبعد أن باركنا لها بطفلتها سألناها فيما إذا كانت 
بالبكاء  لتجهش  السابعة  ابنتها  باستقبال  سعيدة 
على  هللا  وأحمد  وضعت  بما  لي  يد  »ال  قائلةً: 
السابعة  البنت  هذه  ولكن  التامة،  وخلقته  نعمته 

وال ولد لدي«.
وتابعت بالقول: »أنا معرضة للطالق أو للطرد 
فزوجي  الولد  بإنجاب  أنجح  لم  ألني  بيتي؛  من 
قال لي وأنا بغرفتي في المشفى: »مبارك عليك 
أشعر  جعلني  »مما  السابعة!!!!«،  المصيبة 
نعمة  »هي  بالقول:  واكتفيت  واالكتئاب  باأللم 

وليست مصيبة وال تذم«.

يتنمرون وكأن البنات عار

 أما زوجها »خ- س« الذي كان يراقب حديثنا 
وضعاً  يعيش  أنه  رغم  رأيه  بإعطاء  يمانع  ولم 
نفسياً صعباً بحسب قول الزوجة؛ إال إنه أجاب 
ليقول:  بناته  يحب  ال  كان  إذا  فيما  سؤالنا  عن 
أن أرزق  أتمنى في كل مرة  لكن  »أحبهن جداً 
ترحم«.  ال  فالناس  بناتي  ويسند  ليسندني  بولد 
أتنفر  آخر:  بسؤال  معه  بدأنا  انتهى  حيث  ومن 
أن  إال  فما كان منه  البشر؟  لترضي  البنات  من 
اغرورقت عيناه، موضحاً بأنه ال ذنب لزوجته 
فيما أنجبت لكن األهل والمجتمع يتنمرون عليه 
معنوياته  يحبطون  يعمل  يرونه  عندما  حتى 

بكلمات  بينهم  فيما  والتهامس  الشفقة  بنظرات 
»تطعنه بالصميم« بحسب تعبيره؛ مثل: »مسكين 

يعمل لمن؟ خلفته كلها بنات«.
وأردف بالقول: »عندها أشعر بأن الحياة ضاقت 
في عيني، وحتى عندما أداعب طفالً صغيراً عن 
من  فمنهم  الناس،  كالم  من  أسلم  ال  قصد  غير 
يقول متعاطفاً رزقك هللا الولد، ومنهم من يزجر 
الحسد كوني ال  من  البيت خوفاً  إلى  ليدخل  ابنه 

أملك ولداً ذكراً«.
أما عن سؤالنا له لم يعتبر والدة البنت مصيبة؟ 
فقد أوضح بأنه كان بوضع نفسي سيئ فأمه وأم 
قوله:  بحسب  بكلمات  ويواسيانه  يبكيان  زوجته 
»كأني فقدت زوجتي أو واحدة من بناتي«، »هللا 
يعينك. ربك كريم. هم البنات للممات« وأضاف: 

»أمام هذه الكلمات ماذا سأقول؟«.

روح بريئة محاطة
 بالحزن والرفض

أما فيما إذا كانت بناته يساعدنه في عمله كبائع 
الصغيرة  بسيارته  القرى  يجوب  للخضرة حيث 
والتنزيل  التحميل  في  يساعدنني  »نعم  قال: 

وترافقني إحداهن للبيع لتساعدني«.
يصفهن  من  يرى  عندما  كأب  شعوره  وعن 
بأنه  قال  تعينه وتخفف عنه  بالمصائب  المجتمع 
فخور ببناته، وقال: »فكم من ولد ذكر عاق أتعب 
الولد  أتمنى  هذا  ومع  الحمقاء،  بتصرفاته  أهله 
رغم كل شيء ألرتاح من هذا الهم«، حيث حدق 
من  بالحزن  المحاطة  البريئة  الطفلة  تلك  بوجه 
كل جانب وقال: »ذنبها أنها المصيبة السابعة في 

عين مجتمعها«.

أنجبت »الوريث« فعادت
 لها الثقة!

وبقرية مجاورة من قرى جل آغا تسمى »شبك« 
كان لنا زيارة لبيت لديهم خمس بنات وولد وحيد 
لبناتها،  لنلتقي باألم »هـ -ع« لنرى مدى تقبلها 
والتي بدت أقل توتراً وهماً من األم التي تحدثنا 
عنها سابقاً لتقول: »شعرت بالراحة عندما أنجبت 
الولد بعد خمس بنات، أشعر بأني كدت أفقد ثقتي 

بنفسي ألني لم أنجب الذكر بعد«. 
ولكن  البنات  على  اعترض  ال  »أنا  تابعت:  ثم 

زوجي هددني بالزواج وخفت من هذا األمر«.
كفاء،  الرابعة  ابنتي  »أسميت  قالت:  وبعفوية 
هذا  كان  هل  ختام«.  والخامسة  اكتفينا  أننا  أي 

بها  تناجي  مبطنة  ورسالة  السماء  على  شرطاً 
تلك  قلب  يسكن  كان  خوف  أي  اكتفت.  بأنها 
فربما  الموحية،  األسماء  لتلك  ليدفعها  المرأة 
يديها وتصرح بشكل  ترفع  أن  كانت تخجل من 
علني بأنها اكتفت من البنات ألنها ضمنياً تعرف 
ذهنية  تخشى  ولكنها  تفكيرها،  في  مخطئة  بأنها 

المجتمع الذكورية.

تزوج الثانية واألوىل تخاطر 
بحياتها مثناً

من  فهي  أصعب،  وضعها  كان  المرأة  هذه  أما 
زوجها  تزوج  حيث  آغا  جل  ريف  في  قرية 
ثمن  يدفعن  وبناتها  وتركها  أخرى  امرأة  من 
قيصرية  بعمليات  »أنجب  لتقول:  أنوثتهن؛ 

محدد  عدد  فهناك  محدودة؛  باإلنجاب  وفرصي 
يتجاوز األربع عمليات واثنان أخريات  ال  طبياً 
مخاطرة«، حيث أوضحت بأنها جازفت بحياتها 
آخرين  مولودين  إنجاب  على  األطباء  مراهنةً 
حساب  على  وذلك  لستة؛  عملياتها  عدد  ليصل 
صحتها وحياتها فالحمل المتقارب يرهق جسدها؛ 
لم يحالفها لتكسب »رضا وسعادة«  ولكن الحظ 
أنها  رغم  ثانية  بزوجة  »كافأها  الذي  زوجها 
حاولت بكل ما لديها من قوة وتصميم بالرغم من 

أنها كانت معرضة للموت« على حد تعبيرها.

»بنايت رزقي يف هذه الحياة«

 هذا غيض من فيض لكن األمر ال يخلو من أناس 
مثل وضحة  الذكر،  كما  األنثى  بوالدة  مرحبين 
المحمد األم لست بنات كّن أيتاماً، لها من العمر 
خمس وستين عاماً فهي علمت وكدحت أمامهن 
الدنيا  قائلة: »أرى  لتؤكد  تذمر وال سخط،  دون 
بعيون بناتي وخاصةً بعد أن ترك لي زوجي هذا 

الحمل لوحدي ورحل«. 
وأكملت حديثها بأن البنات هن المؤنسات الغاليات 
وبأنها ربتهن وعلمتهن وهي سعيدة اآلن بكونها 
جدة تعيش لوحدها بعد أن زوجت بناتها لكنها ال 
تعرف الوحدة أبداً فبيتها ال يخلو من الزائرين من 
أزواج بناتها وأحفادها وأضافت: »بناتي يستمدن 

قوتهن مني، وهن رزقي في هذه الحياة«.

داية شعبية تبوح
 مبعاناتها النفسية

»شاهة  مع  لقاء  ذاته  السياق  في  لنا  وكان  هذا 
التي تعمل  الخمسة والسبعين عاماً  العناد« ذات 
حيث  عاماً،  أربعين  منذ  شعبية  قابلة«   - »داية 
وما  الموضوع  هذا  في  رأيها  عن  معبرةً  تقول 
بعدد  بها  احتكت  التي  مهنتها  واجهته من خالل 
معهم،  مواليدهم  واستقبلت  العائالت،  من  كبير 

اآلخر  لحزن  وحزنت  البعض  لفرح  وفرحت 
للبنات  الناس  تقبل  بعدم  رأيها  عن  لنا  لتحكي 
»كنت  قائلةً:  واحدة  أسرة  في  عددهن  وكثرة 
أحمل هماً أكثر من األم نفسها ألني أنا من سيبشر 
األب وأهله بوالدة زوجته سواًء ذكراً أم أنثى«.

وبينت: »كنت أخشى من ردة فعل اآلباء عندما 
سأخبرهم بوالدة بنت ثالثة أو رابعة أو خامسة، 
وأتعاطف معهم نظراً للحزن الذي ينعكس على 
فكم من مرة خرجت  بالضيق،  فأشعر  وجوههم 
كنت  ألني  أجري  أتقاضى  أن  دون  مسرعةً 
بسبب  زوجاتهم،  أنجبت  بما  أخبرهم  أن  أخشى 

الذهنية الذكورية للبعض«.
كانت  بأنها  تقول  المولود ذكراً  يكون  أما عندما 

تحصل على أجرة أعلى واهتمام أكبر.
أثرت  التي  الذكورية  الذهنية  تستمر  اآلن  وإلى 
القابالت  من  فالعديد  أيضاً  النساء  بعض  على 
ذكراً  كان  فإن  المولود،  حسب  سعراً  تحددن 

يتقاضين مبلغاً مالياً أكثر!!!!.

تفسري الطب النفيس للموضوع

التطور لم ينجح بالتخلص من أعراف بالية، فهذه 
المشكلة االجتماعية ال تزال تخيم بهولها وقسوتها 
على مجتمع كان المفروض منه أن يكون قد ترك 
تلك الذهنية البالية التي عبث بها الزمان لكنه لم 

يفسدها بل تظهر بشكل أصعب.
ويبقى للطب النفسي رأي في ذلك، حيث أثبتت 
الخلود،  عن  يبحث  اإلنسان  أن  نفسية  دراسة 
على  المسيطرة  الذكورية  الذهنية  وبسبب 
بإنجاب  الخلود  هذا  يرى  القدم  منذ  المجتمعات 

الذكر للحفاظ على العائلة من الضياع.
 وأمام هذه المشاعر المختلطة التي عشناها مع 
بأن  نقول  أن  إال  تلك األمهات ال يسعنا  قصص 
وعلى  مستمرة  تزال  ال  الذكورية  الذهنية  هذه 
لكسر  صوتهن  ورفع  صفوفهن  تنظيم  النساء 
هذه القيود البالية التي ال تزال ترى األنثى عاراً 

والرجل قوة.
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عفرين وعموم 
مناطقنا بوابة 
المقاومة التي 

ستسقط أردوغان

يتحدث أردوغان عن االستقرار في سوريا وكأن اجلميع 
خالله  من  الذي  املنقذ  الوحيد  وهو  سوريا  يدمرون 
لذا  السوري،  للشعب  واألمان  االستقرار  سيتحقق 
لن يخرج من سوريا  بأنه  يقول  وهو  يبالي مطلقاً  ال 
ريثما يتحقق االستقرار فيها؛ متجاهالً متاماً هو ومن 
حقيقة  عباءته  حتت  القابعني  السوريني  من  معه 
حتى  األزمة  بداية  منذ  سوريا  في  تفعله  وما  تركيا 
خروجه  ربط  خالل  ومن  يعلن  الذي  أردوغان  اآلن، 
يكون  ولن  فيها  باق  بأنه  سوريا  من  باالستقرار 
يثير  الذي  هو  ألنه  اإلطالق؛  على  منها  خروج  هناك 
الفوضى ويخلقها في سوريا، فهو بهذا الطرح ميدد 
أردوغان  التصريحات  بهذه  اليوم  ويشرعنه.  وجوده 
من  أخرى  منطقة  أي  عن  سوريا  يفصل  أن  يريد  ال 
تلك التي  في دائرة اهتمامه من أجل االحتالل، يريد 
جهراً أن يفهم العالم بأنه لن يتوانى عن الدخول ألي 
منطقة حتت حجج هو يرى بأنها حقه الطبيعي، لذا 
والعراق  واليونان  أذربيجان  يتدخل في  بأنه  اليوم  نرى 
وبالتحديد في باشور، حيث ينشئ قواعد عسكرية 
عبر  ويتطاول  وليبيا  أفريقيا  في  بالتدخل  وكذلك 
مستغالً  العربي؛  اخلليج  منطقة  في  له  حلفاء 
بشكل كبير حال التخاذل الدولي املوجود خاصة في 
إيجاد موطئ قدم له في  سوريا، لذا يتوسع ويحاول 
على  كبير  هو خطر  املشروع  املنطقة عموماً.  هذا 
الشعوب، خطر  برمتها، خطر على  واملنطقة  سوريا 
على املستقبل الدميقراطي في املنطقة وكذلك هو 
خطر عن اجلهود الرامية لتحقيق االستقرار الفعلي 
عام.  بشكل  واملنطقة  خاص  بشكل  سوريا  في 
الذي  املشروع  هذا  أمام  اآلن  حتى  احلقيقة  في  لكن 
لم  ووجودها  وهويتها  الشعوب  ووحدة  مصير  يهدد 
وسري  عفرين  في  ظهرت  كالتي  ظهرت  مقاومة  نر 
أبيض  تل  سبي/  كري  وكذلك  العني  رأس  كانيه/ 
والتي ال تزال مستمرة بقوة في شمال وشرق سوريا 
القائمة  السياسة  وهذه  النهج  هذا  ضد  آفا  - روج 
على اإلبادة والتصفية، في عفرين وسري كانيه/ رأس 
املناطق  وكل  أبيض  تل  سبي/  كري  وكذلك  العني 
التي طالتها يد دولة االحتالل التركي في سوريا كان 
الدفاع واملقاومة متثل مواجهة كبيرة ضد هذا اخلطر، 
وما أبداه شعبنا في هذه املناطق وكذلك صمودهم 
الكبير اآلن في مخيمات التهجير في الشهباء وواشو 
التاريخية ضد تركيا  كاني يعتبر إحدى أهم املالحم 
ومخططاتها في املنطقة وتعتبر بوصلة هامة نحو 
املقاومة  التركي.  االحتالل  من  املناطق  جميع  حترير 
مواجهة  يريد  من  لكل  كبير  رصيد  هذه  البطولية 
في  تركيا  تفعله  ما  أمام  اإلبادية.  وسياساته  احملتل 
تعيد  وتكنولوجيا  وإمكانيات  هناك جيوش  املنطقة 
باإلمكانات  العدو، لكن  حساباتها في مواجهة هذا 
بل  ال  أردوغان،  مواجهة  مت  النصر؛  وبإرادة  املمكنة 
عجز عن القضاء على هذه املقاومة التي متثل اليوم 
روح ثورة جديدة دميقراطية في املنطقة يؤمن أهلها 
وشعوبها املتعددة بأنهم لن يحتفلوا بنصر ثورتهم 
التركي  االحتالل  دولة  إخراج  حتى  والكامل  النهائي 
هذه  سوريا.  في  حتلتها  التي  املناطق  كل  وحترير 
حكماً  ستنتصر  التي  هي  اخلطر  هذا  أمام  املقاومة 
بأرضه  متشبث  لشعب  وتصميم  قوة  من  فيها  ملا 
املناطق  من  وغيرها  الشهباء  في  املوجودين  كأهلنا 
والنصر  العودة  هدف  عن  العدول  خيارات  رافضني 
في  شوكة  اليوم  متثل  التي  املقاومة  هذه  والتحرير. 
االحتاللي  املشروع  أمام  كبيرة  وصخرة  أردوغان  حلق 
بوابة  ستكون  املنطقة  في  التوسعي  العثماني 
اليوم  املقاومة  هذه  ألن  ونهايته؛  أردوغان  سقوط 
لذا  مشروعه،  مخاطر  أمام  الصمود  من  حالة  متثل 
مستحيالَ.  املنطقة  في  مشروعه  مرور  سيكون 
تكون  أن  يجب  املشروع  هذا  ضد  تتم  التي  املقاومة 
النواحي كافة من  ونقطة دعم من  ومرتكزاً  أساساً 
كل السوريني الغيورين على وحدة سوريا والرافضني 
الحتاللها وكذلك من كل املنطقة؛ ألن بهذه املقاومة 
وخطير  كبير  مشروع  تقدم  إعاقة  يتم  اإلرادة  وهذه 
ميثله أردوغان في املنطقة، لذا وحدة املقاومة وبالروح 
النتصار  بوابة  ستكون  تركيا  خملططات  الرافضة 
الشعوب وكذلك نهاية مأساوية ألردوغان ومشروعه 
وأطماعه في منطقتنا ومقدرات شعبنا وستتحقق 
احلرية وتتحرر كل املناطق من يد دولة االحتالل التركي 
اخلالص  فيها  ورأى  تركيا  عّول على  وسيعود كل من 
والضامن ملستقبل الشعوب خائباً خاسراً؛ ألنهم لم 
يقرؤوا التاريخ جيداً ولم يتمكنوا من فهم الواقع وال 
حتى التكهن باملستقبل، تركيا بكل ما في تاريخها 
بأية  توفي  ال  بأنها  والداني  للقاصي  تؤكد  وثقافتها 
فهناك  كانت  وأينما  كانت  ما  متى  وكذلك  صداقة 
األسوأ  نحو  الشعوب  وتتراجع  والدمار  اخلراب  يحل 

حال تسليمهم إلرادتهم لتركيا.

فواصل

آلدار خليل

اإلنسانية  المساعدات  إيصال  موضوع 
لسوريا وبخاصة في شمال وشرق سوريا 
من القضايا الهامة التي تطرح على الطاولة 
الكثير  تعترضها  القضية  وهذه  يوم،  كل 
اإلقليمية  التدخالت  نتيجة  الصعوبات  من 
في  حتى  مصالحها  تراعي  التي  والدولية 

لقمة عيش السوريين.
بلجيكا  من  كلٌّ  تقدمت  األخيرة  اآلونة  في 
إيصال  حول  قرار  بمشروع  وألمانيا 
وكان  وتمديدها،  لسوريا  المساعدات 
على  التصويت  نتائج  ينتظرون  السوريون 
إلدخال  الدولي  القرار  تمديد  بشأن  القرار 
الذي  الحدود  عبر  اإلنسانية  المساعدات 
عليه  التصويت  من  يوم  قبل  مدته  انتهت 
ذهبت  السورين  آمال  لكن  أخرى،  مرةً 
ومعهم  الروس  لجأ  بعدما  الرياح  أدراج 
الصينيون إلى استخدام حق النقض )الفيتو( 
بسوريا،   األمر  يتعلق  عندما  مرة  كل  كما 
األلماني  البلجيكي  القرار  مشروع  ضد 
المساعدات  آلية  على  لإلبقاء  يهدف  الذي 
تركيا  مع  السورية  الحدود  عبر  اإلنسانية 

كما كانت عليه سابقاً.

الفيتو الرويس الصيني املزدوج 
وتقويض القرار

الدائمة  عشر  الخمسة  الدول  بين  من 
العضوية في مجلس األمن وافقت 13 دولة 
بشأن  المتحدة  األمم  عمل  استمرار  على 
السابق،  في  كان  كما  لسوريا  المساعدات 
األلماني  القرار  مشروع  مع  ووقفت 
المساعدات  إيصال  بخصوص  البلجيكي 
يحدث  وكما  ولكن  لسوريا،  اإلنسانية 
مرة  كل  بسوريا  تتعلق  التي  القضايا  مع 
تدخلت روسيا ومعها الصين لتستخدما حق 
النقض الفيتو ضد مشروع القرار البلجيكي 
األلماني، ما أثار الكثير من األسئلة وردود 
الروسي  الموقف  ضد  المستنكرة  األفعال 
عشر  مرور  بعد  يتغير  لم  الذي  والصيني 
سنوات على كل ما يجري في سوريا. حيث 
كانت هناك آلية تعتمد عليها األمم المتحدة 
بإيصال  تسمح  وهي   ،2014 عام  منذ 
المساعدات للسوريين دون موافقة الحكومة 
السورية، وقبل أيام قليلة انتهى تفويض تلك 
ليستفيد  استمرارها  من  بد  ال  وكان  اآللية، 
منها أكثر من ثالثة ماليين سوري، ويذكر 

روسيا استغلت األزمة لتحقيق أهدافها وغاياتها
لقاًء مع  الموضوع أجرت صحيفتنا  حول هذه 
الديمقراطي  السالم  لحزب  المشترك  الرئيس 
حدثنا  البداية  وفي  محمد،  طالل  الكردستاني 
عن أسباب إطالة األزمة السورية قائالً: »أحد 
هو  اآلن  حتى  السورية  األزمة  إطالة  أسباب 
والذي  سوريا،  في  الحاكم  البعث  نظام  بقاء 
وحرية  بكرامة  للعيش  شعبه  متطلبات  يُلّبِ  لم 
حلفائه  دعم  هو  اآلخر  والسبب  وديمقراطية، 
وبخاصة روسيا االتحادية ُمنذ دخوله عسكرياً 
األزمة  هذه  استغلت  السورية،  الساحة  على 
لتحقيق األهداف التي جاءت من أجلها، ودعمت 
النظام الحاكم من أجل بقائه على سلطة الحكم، 
إعادة  الممكنة  الوسائل  بشتى  تحاول  وهي 
وشرق  شمال  على  السورية  الحكومة  سيطرة 

سوريا، كي تحافظ على بقائها«. 
إيجاد  قادرة على  أّن روسيا  إلى  وأشار محمد 
جادة  كانت  إذا  السورية  لألزمة  سياسي  حل 
السوري  النظام  بالضغط على  وذلك  ذلك،  في 
واالتفاق مع القوى األخرى، وتطبيق القرارات 
األممية ذات الشأن والمتعلقة باألزمة السورية؛ 

أي قرار 2254.
تحاول  »روسيا  قائالً:  حديثه  محمد  وتابع 
النظام السوري على كامل  جاهدة توسيع نفوذ 
الجغرافية السورية، وكما رأينا ذلك في جنوب 
سوريا والغوطة الشرقية وحلب، وبعض مناطق 
من إدلب أيضاً، فهنالك الكثير من المقايضات 
الدولة  المرتزقة وبخاصة مع  المجموعات  مع 
المرتزقة من  الفاشية، وخروج هؤالء  التركية 

االحتالل الرتيك يستهدف شعوب املنطقة

حل  في  المستقبل  سوريا  حزب  دور  حول 
ومشاريعه  تأسيسه  ُمنذ  السورية  األزمة 
عضو  مع  لقاًء  صحيفتنا  أجرت  المستقبلية، 
بيشروج  بقامشلو  المستقبل  سوريا  حزب 
أهمية  عن  البداية  في  حدثنا  والذي  جوهري، 
»حزب  قائالً:  المستقبل  سوريا  حزب  تأسيس 
سوريا المستقبل حزب حديث العهد تشكل رداً 
على مآالت األزمة السورية التي بدأت أحداثها 
رؤية  له  الحزب  وهذا   ،2011/3/15 بتاريخ 
الهوية  تشمل  الخصوص  بهذا  واسعة  سياسية 
ويؤمن  السوريين،  لكل  سوريا  أي  السورية؛ 
الوحيدة  بأنها  الديمقراطية  سوريا  قوات  بأن 
التي تسعى لبناء سوريا تعددية ال مركزية، كما 
يدعو الحزب لخروج الجيوش األجنبية المحتلة 
كافة من سوريا، ومن بينها االحتالل التركي؛ 
ألن االحتالل التركي يستهدف الهوية السورية 
وجغرافيتها وكافة أبناء شعوبها وبخاصة أبناء 

شعوب شمال وشرق سوريا«. 
جيش  هجمات  عن  حديثه  جوهري  وتابع 
وشرق  شمال  مناطق  على  التركي  االحتالل 
يشكٍل خطراً  التركي  »االحتالل  قائالً:  سوريا 

ازدواجية المعايير الدولية وتسيس 
المعابر )تل كوجر( نموذجًا

طالل محمد: »األزمة السورية لم تعد تحتمل اإلطالة.. وعلى روسيا لعب 

دورها المنوط بها في الحوار بين اإلدارة الذاتية والحكومة السورية«

بيشروج جوهري: »نسعى للحفاظ على الهوية الوطنية السورية«

أكد الرئيس المشترك لحزب السالم الديمقراطي الكردستاني طالل محمد أن أحد أسباب 
إطالة األزمة السورية حتى اآلن هو بقاء نظام البعث الحاكم في سوريا، والذي لم ُيلبِّ 
متطلبات شعبه للعيش بكرامة وحرية وديمقراطية، وأشار إلى أن روسيا لم تلعب دورها 

المنوط بها في عقد الحوار بين اإلدارة الذاتية والحكومة السورية كما يجب.

بّين عضو حزب سوريا المستقبل بقامشلو بيشروج جوهري أن حزب سوريا المستقبل حزب حديث العهد تم اإلعالن 
عنه رداً على مآالت األزمة السورية، وأشار إلى أن االحتالل التركي يشكل خطراً حقيقيًا على الشعب السوري بأكمله، 

حيث يرتكب العديد من االنتهاكات والجرائم بحق شعوب المناطق المحتلة في شمال وشرق سوريا.

أن هذا الفيتو هو رقم 16 لروسيا، والعاشر 
ترتبط  التي  القرارات  مجمل  حول  للصين 
بسوريا، منذ بداية األزمة السورية في عام 

2011 وحتى يومنا هذا.

تل كوجر ال يزال مغلقاً 
واألسباب مبهمة

قرار  كوجر  تل  معبر  على  اإلبقاء  قرار 
سياسي قبل كل شيء، وهدفه إرضاء بعض 
الدول اإلقليمية ليس إال، فتركيا تعمل جاهدة 
التي تستفيد منها  المنافذ  على إغالق جميع 
وتل  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
كوجر أحدها، وأظن أنها قد نجحت في ذلك 
الدولي  المجتمع  في ظل غياب  اآلن،  حتى 
بمسؤولياته  والقيام  السورية  الساحة  عن 
لم  الدولي  والمجتمع  وحقيقي،  فاعل  بشكل 
ينجح حتى اآلن في الوقوف في وجه تركيا 
بالشكل المطلوب الذي يردعها، مع أنه يعلم 
المنطقة  في  تركيا  تلعبه  الذي  الدور  تماماً 
المأل، وتدخلها  تعلنها على  التي  وأطماعها 
في سوريا والعراق وليبيا تؤكد ذلك. فمعبر 
تل كوجر مع العراق من أهم المعابر التي 
الحيوي  الشريان  تشكل  ألنها  فتحها،  يجب 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  لمناطق 
سوريا، وبخاصة بعد انتشار جائحة كورونا 

في معظم دول العالم.
المساعدات  أمام  مغلقاً  المعبر  هذا  بقاء 
أكثر  ستطال  بكارثة  ينذر  اإلنسانية 
الحاجة  بأمس  وهم  إنسان،  مليوني  من 
الحياة  الستمرار  الضرورية  للمستلزمات 

في تلك المناطق، وبخاصة األدوية وحليب 
األطفال والمواد الغذائية، والجميع يعلم بأن 
بشكل  أثر  النظام  طال  الذي  قيصر  قانون 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على  كبير 
الداخل  مناطق  مع  التعامالت  وأصبحت 
فتح  األَولى  من  وكان  صعبة،  السوري 
اإلنسانية  المساعدات  إليصال  المعبر  هذا 
ألهالي شمال وشرق سوريا. وباعتقادي أن 
مثل هذه القرارات المجحفة بحق السوريين 
ستزيد من معاناتهم، والمجتمع الدولي يدرك 
سوريا،  وشرق  شمال  في  المعاناة  حجم 
وبخاصة وجود عدد من المخيمات لنازحي 
عفرين وسري كانيه )رأس العين(، وكري 

مخيم  لوجود  باإلضافة  أبيض(،  )تل  سبي 
إذ  المخيمات  أكبر  من  يعتبر  الذي  الهول 
يحوي حوالي 70000 نازح وأسر مرتزقة 
على  كبيرا  خطراً  يشكلون  الذين  داعش، 
فتح  من  بد  ال  لذا  أجمع،  والعالم  المنطقة 
هذا المعبر الهام إليصال المساعدات وعدم 
بأمس  ألنهم  منها،  المنطقة  أهالي  حرمان 
الحاجة لفتحه ولوصول ما يلزم لضرورات 

الحياة والعيش الكريم.

املستفيد األكرب من القرار 
تركيا ومرتزقتها

وروسيا التي كانت تعتبر القرار بأنه ينتهك 
على  إرادتها  فرضت  قد  السورية  السيادة 
الماضي،  الثاني  كانون  في  المتحدة،  األمم 
المساعدات  إرسال  آلية  في  عندما خفضت 
نقطتي  على  تنص  باتت  التي  الحدود  عبر 
أشهر  ولستة  نقاط،  أربع  من  بدالً  عبور، 
تطبيقها  منذ  سنوياً  تمدد  كانت  بعدما  فقط، 
في عام 2014. وقدمت روسيا المساعدات 
لمحافظة إدلب، التي تُعد معقل المجموعات 
جبهة  سيطرة  ظل  في  اإلرهابية  المرتزقة 
من  بالمئة  ثمانين  من  أكثر  على  النصرة 
قرار  مشروع  قدمت  ثم  ومن  مساحتها، 
األلماني  البلجيكي  القرار  لمشروع  مضاد 
باب  معبر  على  يبقي  األمن  مجلس  إلى 
الهوى ولمدة ستة أشهر فقط. وحصل القرار 
خالل جلسة التصويت على تأييد ثالث دول 
فقط، باإلضافة إلى روسيا، فيما كان يحتاج 
إلى تسع دول لتمريره من دون أن تستخدم 
المجلس  في  العضوية  دائمة  الدول  من  أي 

حق النقض.
وقرار اإلبقاء على معبر باب الهوى لمرور 
قرار  سوريا،  إلى  اإلنسانية  المساعدات 
على  الحصول  في  السوريين  ينتهك حقوق 
شمال  وبخاصة  اإلنسانية،  المساعدات 
قلة  من  أصالً  يعاني  الذي  سوريا  وشرق 
ما  وعلى  المساعدات،  ووصول  المعابر 
لمصلحة  القرار مسيس وجاء  هذا  أن  يبدو 
تركيا والمتعاملين معها من المرتزقة، حيث 

النصرة  مع  التعامل  الدولي  المجتمع  فضل 
المصنفة على قوائم اإلرهاب العالمية، على 
أن يفتح معبر تل كوجر الحيوي، واألسباب 
التركي  الدور  يبدو  فيما  للجميع.  معروفة 
البارز في اتخاذ القرار، إرضاًء لها لالتفاق 
تركيا  تهدد  التي  الالجئين،  معها في قضية 

بهم أوروبا كلما دق الكوز بالجرة.
 

إغالق معرب تل كوجر...
 قرار مسيس

معبر  فتح  عدم  مسألة  إن  القول  ومختصر 
تل كوجر أمام المساعدات اإلنسانية قضية 
الحرب  ممارسة  منها  والغاية  سياسية، 
الخاصة على اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
عن  تتنازل  كي  عليها  للضغط  سوريا، 
إرضاًء  حققتها،  التي  المكاسب  من  الكثير 
لدولة االحتالل التركية التي ال تتوانى عن 
في  واإلرهابية  المرتزقة  المجموعات  دعم 
كل مكان وتساهم في اإلبقاء عليها وتقويتها 
لتستخدمها في تحقيق مصالحها وتضغط بها 
دولي  صمت  وسط  الدولي،  المجتمع  على 

مريب. 
وفي هذا الشأن قالت سفيرة الواليات المتحدة 
األمريكية لدى األمم المتحدة، كيلي كرافت، 
)إنه من الضروري اآلن الوصول إلى أكبر 
يحتاجون  الذين  السوريين  من  ممكن  عدد 
المساعدة اإلنسانية(، ورداً على سؤال  إلى 
»خطاً  يشكل  األمر  هذا  كان  إذا  ما  حول 
وأكدت  بالتأكيد«،  »نعم،  أجابت:  أحمر«، 
السالمة سيحرم 1.3  باب  معبر  إلغاء  بأن 
مليون سوري من المساعدات اإلنسانية في 
المتحدة  األمم  أكدته  ما  وهذا  حلب،  شمال 
أيضاً بوجوب اإلبقاء على أكبر عدد ممكن 
البالغ  باألمر  وعده  مفتوحاً  المعابر  من 
األهمية، بخاصة أن وباء كورونا بات يشكل 
خطراً قاتالً يهدد السوريين في ظل تأكيدات 

بانتشاره من جديد في المنطقة.
له  تقرير  وفي  الماضي  حزيران  وفي 
أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  طلب 
غوتيريش تمديد المساعدات لمدة عام واحد 
لألمم  ووفقاً  الحاليتين.  العبور  نقطتي  في 
المتحدة وتقاريرها، يعتمد نحو 2.8 مليون 
المساعدات،  هذه  على  سوريا  في  شخص 
والقرار الجديد لمجلس األمن سيضع الكثير 
البطيء،  الموت  أعتاب  على  السورين  من 
والتفكير  األمر  تدارك  من  بد  ال  هنا  ومن 
بما سيؤول إليه مصير هؤالء الذين يعيشون 
والمجتمع  اإلنسانية.  المساعدات  على 
المسؤولية  يتحملون  المتحدة  واألمم  الدولي 
لفتح  عاجل،  وبشكل  التحرك  في  الكاملة 
المزيد من المعابر واستفادة أكبر عدد ممكن 
من السوريين من تلك المساعدات، وستبقى 
من  كوجر  تل  معبر  بفتح  المطالبة  مسألة 
ألنه  الذاتية،  لإلدارة  األساسية  األولويات 
الذين  للنازحين  وبخاصة  مطلب ضروري 

يجب أن تشملهم هذه المساعدات. 

رفيق إبراهيم

تقرير/ إيفا إبراهيم  

تقرير/ إيفا روناهي

مع  تسويات  طريق  عن  المناطق  من  العديد 
خاضعة  المناطق  هذه  كون  السوري؛  النظام 
تمتلك  فروسيا  السورية،  الحكومة  لسيطرة 
بشكٍل  سوريا  في  حيوية  ومؤسسات  مقرات 
كامل  على  سيطرتها  تبسط  أن  وتحاول  عام، 
الجغرافية السورية من خالل الحفاظ على هذا 
النظام القائم، والسيطرة على المناطق السورية 

كافة وبخاصةً مناطق شمال وشرق سوريا«.
من غير الممكن العودة إلى ما قبل عام 2011
الحوار  من  الروسي  الموقف  جدية  وحول 
تحدث  السورية  والحكومة  الذاتية  اإلدارة  بين 
تتفهم  أن  الروسية يجب  بقوله: »الدولة  محمد 
ولن  ديمقراطي،  تغير  فيها  يحدث  بأن سوريا 
يرجع النظام إلى ما قبل عام 2011، فروسيا 
بأن  أخرى،  لدولة  تقبل  كيف  اتحادية؛  دولة 
تبقى مركزية وتبقى بيد حزب واحد. والروس 
مع كل أسف غير جادين بضمان توقيع اتفاقية 

وهي  السورية،  والحكومة  الذاتية  اإلدارة  بين 
بإمكانها الضغط على الحكومة السورية للقبول 
بتوقيع اتفاق مع اإلدارة ولكن تحاول استخدام 

الورقة الكردية أيضاً لتحقيق غاياتها«. 
وأردف محمد بالقول: »لقد مضى تسع سنوات 
على الثورة السورية وخاللها شاهدنا االتفاقات 
البينية بين روسيا وتركيا، بخاصة في المرحلة 
حدث  ما  العالم  ومسمع  مرأى  وأمام  الراهنة 
كما  والباب،  وجرابلس  وإعزاز  عفرين  في 
شمال  مناطق  في  مقايضات  هنالك  كانت 
وشرق سوريا، وتوطين المجموعات المرتزقة 
وحدوث  األهالي  وتهجير  المناطق  هذه  في 
تغييرات ديمغرافية في هذه المناطق، وبخاصة 
المناطق ذات الغالبية من أبناء الشعب الكردي، 
ومنها مدينة رأس العين »سري كانيه«، ومن 
جانب آخر هنالك مقايضات بين روسيا وتركيا 
ويعود  علوك،  مياه محطة  انقطاع  بخصوص 
على  روسيا  وهجمات  الحرب  لتخفيف  ذلك 

المجموعات المرتزقة في معركة إدلب«.   

ال تريدان حل األزمة السورية

روسيا  بأن  حديثه  خالل  محمد  طالل  وأكد 
السورية  األزمة  باستمرار  تساهمان  وتركيا 
حل  تريد  األطراف  هذه  كانت  ما  »إذا  وقال: 
قرار  يكون هناك  أن  فيجب  السورية؛  األزمة 
كافة  المحتلة  المناطق  من  تركيا  بانسحاب 
الدولية  القوى  مع  تتوافق  روسيا  سوريا.  في 
قادرة على خلق  بأن روسيا  األخرى، وأعتقد 
بين  بالحوار سواء  البدء  جو مناسب من أجل 
بين  أو  الذاتية  واإلدارة  السورية  الحكومة 

المعارضة بشكٍل عام«.  
الذي حصلت  المبادرات  حول  محمد  وتحدث 
من أجل الحوار بين الممثلين عن اإلدارة الذاتية 
تضغط  لم  »روسيا  قائالً:  السورية  والحكومة 
على الحكومة السورية من أجل استكمال هذا 
قبل  كانت هنالك معوقات من  الحوار، ودائماً 
هذا  إنجاح  عدم  أجل  من  السورية  الحكومة 
إلى إجراء  الحوار. وروسيا كانت تدعو دائماً 
والحكومة  الذاتية  اإلدارة  بين  جدي  حوار 
السورية. ولكن لم نشاهد منها خطوات جدية، 
لذلك نطلب من روسيا أن تساهم بشكٍل جدي 

في إيجاد حل سياسي لألزمة السورية«. 
السالم  لحزب  المشترك  الرئيس  وأنهى 
حديثه  محمد  طالل  الكردستاني  الديمقراطي 
بقوله: »األزمة السورية لم تعد تتحمل اإلطالة، 
سواًء أكان المجتمع الدولي أو الشعب السوري، 
لذلك أعتقد أن القوى الدولية تفهمت هذا الشي، 
أجل  من  وتوافقات  تفاهمات  يحدث  وسوف 
في  السورية  األزمة  لحل  جدي  بحوار  البدء 

القريب العاجل«.

نشاهد  وكلنا  السوري،  الشعب  على  حقيقياً 
المناطق  التي تجري بحق شعوب  االنتهاكات 
عفرين  كمدينة  العالم،  أنظار  أمام  المحتلة 
)تل  سبي  وكري  العين(  )رأس  كانيه  وسري 
أبيض(، فالدولة التركية الفاشية تهدف إلحداث 
تغييرات سياسية وديمغرافية في بنية المجتمع 
السوري في المناطق التي تحتلها، حيث تتخذ 
والدين  جرائمها؛  الرتكاب  مطية  اإلسالم 
االسالمي بريء من المحتل التركي وأعماله، 
التركية المحتلة حركة اإلخوان  الدولة  ومنهج 
سوريا  على  للسيطرة  تسعى  وهي  المسلمين، 

ومناطق أخرى عبر دعمها«.   
المحتلة  التركية  »الدولة  فقال:  جوهري  ونوه 
سياسياً؛  عسكرياً  نظاماً  تمثل  الفاشي  بنظامها 
اإلمبراطورية  أمجاد  إعادة  إلى  تستهدف 
حاكمة  زمرة  هناك  أن  أي  البائدة،  العثمانية 
تعترف  ال  الجدد  بالعثمانيين  تسمى  تركيا  في 
عدة  ضم  إلى  تسعى  واآلن  القائمة،  بالحدود 
وكافة  وليبيا  كسوريا  أراضيها  إلى  مناطق 
الدولة  بأن  نرى  لذا  لها.  المجاورة  األراضي 
في  االحتاللية  المشاريع  أخطر  تقود  التركية 
سوريا والعراق وليبيا وبعض البدان األخرى«. 
وأشار جوهري إلى أّن المحتل التركي تدخل 
ومصر  وليبيا  كسوريا  البلدان  من  الكثير  في 
خطراً  يشكل  ما  أيضاً؛  كردستان  وباشور 
»في  وأكد:  األوسط،  الشرق  على  حقيقياً 
تدخلت  المحتلة  التركية  الدولة  األخيرة  اآلونة 
الدعم  تقديم  طريق  عن  أيضاً  أرمينيا  في 

ألذربيجان، ما يشكل خطراً كبيراً على أوروبا 
أيضاً، كما أن تركيا هي من أكثر الدول التي 
أطماعاً  لديها  ألن  السورية،  األزمة  عقدت 

خبيثة في سوريا«. 

خيار الكرد تحقيق وحدة الصف

العام  القائد  أطلقها  التي  المبادرة  وبخصوص 
لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وانتهاء 
مرحلتها األولى بنجاحٍ، تحدث جوهري قائالً: 
»مع األسف هنالك أحزاب تدعي أنها كردية، 
وهي  أردوغان  بيد  ورقة  األحزاب  وهذه 
الوطني  المجلس  ومنها  تركيا،  أجندات  تخدم 
سوريا  لقوات  العام  القائد  ومبادرة  الكردي. 
الديمقراطية مظلوم عبدي حول وحدة الصف 
لم  إلى  تهدف  ألنها  عظيمة؛  خطوة  الكردي 
بحكم  الكردي في سوريا. وتركيا  البيت  شمل 
عدائها لكل ما هو كردي تحاول إفشال مثل هذه 
سوريا  تقسيم  تريد  وتركيا  المباركة،  الخطوة 
وتدميرها، وال تريد الحل السوري ـ السوري 
هي  لذلك  السورية،  األزمة  إلنهاء  والوصول 
مبادرة مباركة وتقطع الحجج والذرائع التركية 
في سبيل التدخل في الشأن السوري، وبخاصة 
بقوله:  الكردي«. وأردف جوهري  العمق  في 
الديمقراطية  لقوات سوريا  العام  القائد  »أدعو 
هذه  إنجاز  في  قدماً  للمضي  عبدي  مظلوم 
كردي  سياسي  موقف  لبناء  المنشودة،  الوحدة 

األتراك،  يد  من  الذريعة  هذه  وسحب  موحد 
بوسعها  ما  كل  تعمل  تركيا  بأن  يعلم  وكلنا 
الصف  وحدة  بناء  في  المساعي  هذه  إلفشال 
الكردي، ومن ثم تقويض كافة الحلول الهادفة 
السوريين  بين  النظر  وجهات  تقريب  إلى 
عامةً، كما أدعو المجلس الوطني الكردي إلى 
الخروج من االئتالف السوري اإلخواني الذي 
يخدم األجندات التركية. ال خيار أمام الطرفين 
مشترك  تفاهم  إلى  الوصول  إال  الكرديين 
بفضل  تحققت  التي  المكتسبات  على  للحفاظ 

دماء اآلالف من الشهداء«. 
واختتم عضو حزب سوريا المستقبل بقامشلو 
في  »نحُن  بالقول:  حديثه  جوهري،  بيشروج 
حزب سوريا المستقبل نرى بأن هذه المبادرة 
الكردي من جديد والتوصل  البيت  بناء  هدفها 
الدم والتراب، كما  إلنهاء الخالفات بين إخوة 
تهدف المبادرة لحل األزمة بين السوريين ولو 
المصلحة  تخدم  وبالنتيجة  جزئي،  بشكٍل  كان 
السورية بشكٍل عام، وهي ستساهم في التوافق 
السوري ـ السوري في حل األزمة السورية«. 

من ذكريات 
التحرير.. ألم 
وأمل وصمود

بعٍض  عن  ستكون  اليوم  حكايتنا 
من  الناجني  روايات  من  حصل  مما 
أردت  داعش،  من  الرقة  حترير  معركة 
اليوم في حكاية وطن ألقول  أرويها  أن 
املعنى  يظهر  الشدائد  في  بأنه  فيها 
فيها  روايات  لألشخاص،  احلقيقي 
والصمود  واألمل  األلم  من  الكثير 
فيها  أسمي  لن  روايات  والتضحية، 
البطوالت  تلك  فكثيرة  األشخاص، 
أحدهم  لي  روى  الروايات،  تلك  وكثيرة 
الرقة  على  احلصار  اشتداد  ومع  أنه 
بشرية  كدروع  للمدنيني  داعش  وأسر 
نقص  هناك  كان  خلفها  يحتمون 
والطبية  الغذائية  باملواد  وحاد  كبير 
مدنيني  من  تبقى  من  فكان  واملاء 
في  معاً  يتجمعون  اخلالص  ينتظرون 
قصف  من  بها  يحتمون  األبنية  أقبية 
حولهم،  الظالميني  هؤالء  وجود  ومن 
البيوت ليأخذوا  وكان املدنيون يدخلون 
شحها  رغم  وماء  مؤونة  من  تبقى  ما 
الشديد ليستعينوا بها على مقاومة 
ليغنوا  يجتمعون  واليأس. كانوا  املوت 
بصوت  عزمهم  من  تشد  أغاني  سراً 
لمة  الظَّ ظلم  من  خشية  خافت 
معنويات  البعض  بعضهم  وليعطوا 
يستبشرون  كانوا  قوتهم،  من  تشد 
بعضهم  ويبشرون  خالصهم  بقرب 
صالةً  وقتهم  ميضون  وهكذا  البعض 
لم  يوم  وفي  والفرج،  باخلالص  ودعاًء 
ذلك  في  املاء  من  أي كمية  هناك  تعد 
في  رجل  قام  فيه  يحتمون  الذي  احلي 
أهله  ودع  قد  كان  العمر  أربعينيات 
وبقي  خرجوا  الذين  وإخوته  وأخواته 
مبتور  بالسكر  املريض  أخوه  يرعى  هو 
القدم، قام ذلك الرجل مضحياً بنفسه 
باخلروج والبحث عن ما يعني هؤالء على 
من  اخلالص  أمل  على  صامدين  البقاء 
الرجل  ذهب  بهم،  احمليط  الرعب  تيه 
لعودته  وصلوات  دعوات  تتبعه  باحثاً 
ساملاً، ودّعهم لتجري على خديه دمعة 
اجملهول،  واملصير  األلم  مدى  حتكي 
صفير  االنتظار؛  ساعات  وبدأت  خرج 
قذيفة هنا، وصوت انفجار هناك، صوت 
زخات من طلقات هنا وهناك، يستنفر 
لتحضنها  طفلة  تبكي  املنتظرون، 
أمها حيث تشعر باألمان قائلة »هانت 
ونشوف  ونخلص  يجون  بكرة  ميا 
عمو«،  والد  مع  وتلعبني  وخالة  خالو 
تركت  التي  دمعتها  الطفلة  لتمسح 
العالق  الغبار  من  خدها  على  أثرها 
سنوات  شيبته  طفولي  وجه  على 
القبو  زلزل  هائل  انفجار  صوت  احلرب، 
الشظايا  أصوات  فيه،  يحتمون  الذي 
املكان،  يعم  مطبق  صمت  املترامية، 
األنوف،  تسد  اخلانقة  البارود  رائحة 
أصوات الدعاء اخلافت بدأت تسمع بني 
عاد  أن  بعد  الدمار  ويالت  من  احملتمني 
لهم سمعهم، اطمأنوا على بعضهم 
البعض ولكن قاطعهم صوت ضعيف 
»ألم يعد؟ لقد تأخر!« اقتربت  يئن أملاً 
الساعة اخلامسة من غيابه، فقد أخوه 
ليقاطعه  نحيبه  وعال  بكى  ثم  األمل 

صوت قائالً »ها هو ذا قادم«.

املاء  من  الكثير  يحمل  وهو  رجع  لقد 
الضعيف  جسده  بأوانيه  محيطاً 
أطفال  عربة  أمامه  يجر  املنهك، 
مملوءة بأواني املاء وبعضاً من برغل ورز، 
كان  ليساعدوه،  إليه  وركضوا  فرحوا 
يسقيهم  يأكل،  أن  قبل  يطعمهم 
قبل أن يشرب، يطمئن عليهم قبل أن 
يناموا ويعطيهم أمالً بأن القادم خير.

ولكن  اجلميع،  يحنو على  لهم،  يطبخ 
لُيترك  اخلير  اغتالوا  قتلوه،  الظالميني 
وقت  في  هروبه  محاولة  بتهمة  جثة 
املنتظرين  يعني  ما  إليجاد  كان يسعى 
ذكرى  وبقيت  الشهيد  رحل  ويقويهم، 
أفعاله التي سيرويها الناس ويحكيها 

الوطن.

حكاية وطن 

مثنى عبد الكريم
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

 السرد النسوي
 مرآة لذات المرأة

وهويّتها

إن السرد الروائي النسوي هو ما تكتبه 
تعالج  وقصصي،  روائي،  أدب  من  املرأة 
فيه قضايا مختلفة، بتنويعات متباينة، 
املرأة   ذات  على  فيها  التركيز  يكون  رمبا 
باعتبارهما  الشخصية،  أو  الساردة 
خصوصية  لهما  اجتماعيتان،  قيمتان 
وتقاطعات  ومشتركة،  واحدة،  وهموم 
في  يتصف  مع مجتمع شرقي؛  عديدة 
الكثير من جوانبه باحملافظة من الناحية 
االجتماعية، كنتيجة لتأثير الكثير من 

األشياء في حياته.

أشكال  من  شكل  كانت  فالسردية 
تكون  أن  ويجب  الذكورية،  الهيمنة 
حافزاً لقلم املرأة لتتجاوز عقبات السرد 
للعواطف  مانحة  وهيمنته،  الذكوري، 
أكثر  بشكل  طريقها  جتد  أن  واملشاعر 
تطرحه  مبا  احلقيقي  اإلبداع  في  وأوسع 
واقعها  عن  تعّبر  ورؤى،  أفكار  من  املرأة 
مجال  في  احلياتية،  ومعاناتها  املعاش، 
تطوير  إلى  ذلك  وتعدى  األدبي،  السرد 
ذلك  في  والتفوق  ذاته،  السرد  أساليب 

في أحيان كثيرة.

وقد واجهت املرأة - وال زالت- في جتربتها 
اإلبداعية عراقيل عديدة، فرضت عليها 
وهنا  األدبي،  التعبير  مجال  في  وصاية 
على  النسائية  الكتابة  تتجاسر  لم 
التعبير عن الذات، أو اجلهر باخلصوصية 
األسماء  إلى  الكاتبات  فلجأت  األنثوية، 
غياب  في  تكتب  وكانت  املستعارة، 
- كما مرّت  الذات، فالسرد النسائي مرّ 
عن  الدفاع  أجل  من  نضالها  في  املرأة 
متعددة  تدريجية  مبراحل   - حقوقها 
واخللق  اإلبداع  إلى  لترتقي  ومتنامية، 
حّية،  سردية  بلغة  واجلمالي  الفني 
فقد حاولت اخلروج من سيطرة الرقيب 
السياسة  الثالث  بالتابوهات  املتمثلة 
الوقت  في  تعّبر  وأن  والدين،  واجلنس 
مباشرة  مواجهة  دون  تريده؛  عما  ذاته 
معه أحياناً، فالسرد النسوي، يقف في 
مواجهة موروثات وتراكمات اجتماعية، 

ثقافية وحضارية.

السرد  في  التكرارية  الظواهر  ومن 
باعتباره  العنف؛  على  التركيز  النسوي 
القهر  األبوية، منها  الثقافة  ركائز  أحد 
تسلل  وقد  لألنثى،  املفرط  اجلسدي 
التنميط  فكرة  من  السرد  إلى  العنف 
الثقافي  التمايز  على  القائمة  اجلنسي 
توّهم  ذلك  في  مبا  واإلناث،  الذكور  بني 
الفوارق العقلية، واحلسية، والعاطفية، 
مع  مطلق  تعارض  في  الذكورة  وكأن 
اجلنسية  القيود  من  فالتحرر  األنوثة، 
القضايا  بني  من  مهمة  قضية  يُعدُّ 
خصائصه  ومن  املرأة،  لها  تتحدى  التي 
الشخصية،  وبناء  املتقنة،  احلبكة 
كتابة  دائرة  وتوّسع  اللغوي،  والتدّفق 

السيرة الذاتية.

في  النسائية  الكتابة  واستطاعت 
أن  احلداثية  بعد  ما  مرحلة  خضم 
للمرأة  أتاحت  مشرقاً؛  حضوراً  حتقق 
التعبير عن الذات املؤنثة، وعن وجودها، 
الفعلية  واملشاركة  باآلخر،  وعالقتها 
وأعادت  وتطويره،  اجملتمع  تنمية  في 
الكاتبة صياغة صوتها بتمثيالت أدبية، 
ثقافة  تعكس  أنثوية  ومناذج  صور  ذات 
املرسومة  باحلدود  تؤمن  ال  منفتحة 
أو  حتّدها  التي  باملعايير  تتحدد  وال  لها، 
تقمعها، وأظهرت قدرة فائقة على تتبع 
لها  لتخّط  لبلدها؛  الكبرى  القضايا 
الصعاب،  كل  وتتحدى  واضحاً،  طريقاً 
في  برعت  كما  بلورتها،  في  وتساهم 
حتليل أوضاع أوطانهن، والتحّوالت التي 
فكرياً  احلياة،  نواحي  كافة  في  تطرأ 
وثقافياً وسياسياً واجتماعاً، وعّبرت عن 
للعالم  نسوية  رؤية  تتبنى  نظر  وجهة 
الذكورية  في فّك أغالل األعراف األدبية 
من  والذات؛  والسرد  اللغة  تقّيد  التي 
املميزة  وبناء اخلصوصية  االنطالق،  أجل 

للكتابة عند املرأة.

نبض الياسمين

هيفا حيدر حسن

وتصنف العشيرة بعد القبيلة والبطن وقبل الفخذ 
لقيادتها، وفرسان  والعائلة، ولكل عشيرة شيخ 
مرور  مع  العشيرة  مفهوم  وتطور  لحمايتها، 
عدة  يظهر  وهنا  أفخاذ،  عدة  إلى  ليدل  الزمن 

شيوخ للعشيرة.
لوحة  تشكل  وريفها  منبج  مدينة  أن  شك  وال   
إلى  العربية، إضافة  العشائر والقبائل  فنية من 
المكونات األخرى، وسنكمل في التقرير الثالث 
خاص  لقاء  في  العربية  العشائر  سلسلة  عن 
أجرته صحيفتنا »روناهي« مع الباحث؛ محمد 

حسام الشواخ.

عشرية الهنادة، التسمية
 واألصل والتوّزع

يشير الباحث محمد حسام الشواخ عن عشيرة 
نصف  الهنادي  عشيرة  )إن  بالقول:  الهنادي 
المتطوعة في جيش  بقايا األعراب  حضر من 
حلب،  مدينة  على  استولى  حينما  باشا  إبراهيم 
مختلفة  مصرية  عشائر  من  البقايا  وهؤالء 
التي  البالد  في  ظلوا  والمنابت،  األصول  في 
عشيرة  وألفوا  وتناسلوا،  وتزوجوا  احتلوها 
سميت »بالهنادي«. ويقطنون في قضاء منبج 
العشرة، وهما من  قلقل وخربة  أبو  في قريتي 
حسن  إسماعيل  مشيختهم؛  أما  الدولة،  أمالك 

الربيع(.
إلى  جذورها  فتعود  الجعابرة  عشيرة  »أما 
من  عربية  قبيلة  وهي  العدنانية،  ربيعة  قبيلة 
نسل كعب بن ربيعة التي تستوطن ديار ربيعة 
القرن  بدايات  في  الفراتية  الجزيرة  منطقة  في 
الخامس الهجري، عندما تمكن زعيمهم جعبر 
القشيري من االستيالء على قلعة تسمى دوسر 
وبعد أن استولى عليها غيّر اسمها لتحمل اسمه 

-قلعة جعبر- في خفية أبو قلقل.
سقي  قرى  في  هم  العميرات؛  لعشيرة  بالنسبة 
الفرات، مثل دادا وخشخاشة الصغيرة وجوف 
األحمر، وأفخاذها الخطاب والشاهر والمطرد 
البو  عشيرة  أما  والعميرية.  غازي  والبو 
صالح؛ هم في قرى كيارية وجب القهوة وجب 
فارس وحسرة وخفسه الصغيرة وخفسه الكبيرة 
البني  من  فخذ  العشيرة  وهذه  عبود،  ورسم 
سعيد. وبالنسبة لعشيرة المجادمة؛ هم في قرية 
خربة الشياب، ولكن أكثر هذه الفرقة في قضاء 
أما مشيختهم،  ياسطي،  وتل  والمنكوبة  الباب، 

فهو الشيخ محمد الحسن العلي.

عشائر الولدة والبو دبش

وعن عشيرة الولدة يقول الشواخ بقوله: »ترجع 
اليمن،  قحطان  بن  سبأ  بن  حمير  إلى  نسبتهم 
وأكبر قراهم الخفسة الكبيرة، وهم يرجعون إلى 
البو شعبان، ومن أفخاذهم: فخذ الغانم والناصر: 
في قرى الحمر التي هي ملكهم بموجب إسناد 
كخسفة  الدولة؛  أمالك  من  قرى  وفي  تمليك، 
الصغيرة  وعارودة  الكبيرة  وعارودة  الكبيرة 
وغيرها،  الجاموس  وعين  الشاطر  وعين 
وفخذ البو مسرة، ويتوزعون في قرى بابيري 
وحبوبة الصغيرة وخربة الحمرة ووردة، وفخذ 
ولكثرة  أيضاً،  أفخاذ  له  الفخذ  وهذا  الوردات 
أبناءه في ريف منبج، سنذكر من أفخاذهم؛ فخذ 
البدورات،  وفخذ  العلي،  الحمد  وفخذ  الْجمال، 
وفخذ الراشد، وفخذ الوريدات وفخذ العمامير، 

وفخذ العلي الجاسم، وفخذ الراشد«. 
خميس  جب  قرى  في  ينتشرون  أنهم  وذكر 
)السيد(  برغوث  وخربة  المسطاحة  وجديدة 
والكسرة،  الشجرة  وقرية  وكسرة  والسودة 
وفخذ الجعابات، ويتوزعون في حويجة إسحاق 
عقلة ورجم  في خربة  مانع  البو  وفخذ  وزبن، 

هل سيتم حل مشكلة مكب النفايات »رودكو«سلسلة العشائر والقبائل في منبج )3(
تتعدد الروايات حول مفهوم العشيرة، التي أصلها المعاشرة واالجتماع، وحدد بعض علماء النسب العشيرة بالذين يتعاشرون  أم سيبقى حلمًا ؟؟

معًا من أربعة أو خمسة أجداد، وال يقتصر ذلك على أفراد العشيرة من الجد بل يشمل أيضًا الدخالء على العشيرة. 

وفخذ  ووضحه.  ومالح  وعطشانة  األقرع 
الكبيرة  ردة  في  الفرج  خلف  للشيخ  حسن  البو 
الغزال،  التُرن في رسم  الصغيرة. وفخذ  وردة 
وفخذ الصعب للشيخ علي األحمد في أم رسوم 

وسمومه، والعامر والعلي فارس.
ونوه أن عشيرة البو دبش: ويعودون إلى جدهم 
األمير علي  اسمه؛  الدبش،  أو عائلة  البو دبش 
ودبش كان لقباً وليس اسماً، أطلق على األمير 
علي دبش من كثرة اإلبل والحالل الذي يملكه 
بن  )دبش(  الملقب  علي  األمير  ويعود  أيضاً. 
األمير خضر أي يعودون إلى محمد الباقر علي 
زيد العابدين الحسين أمير المؤمنين علي بن أبي 

طالب.
وبيّن أن عشيرة البو دبش من العشائر العربية 
وهي غنية عن التعريف، والمتواجدة في سوريا 
وفي  شنان،  حويجة  قرية  في  الرقة  مدينة  في 
المناطق،  وباقي  ودمشق  منبج  منطقة  حلب 
والسعودية،  واألردن  في مصر  يتوزعون  كما 
ويرجع نسبهم إلى آل البيت، وهم ساده حسينية 
في  وصرختهم  النسب،  عدنانيون  هواشم 
الحرب؛ أخوة مياحة، أي نخوتهم، ويقطنون في 

قرى الدندنية والجاموسية وجتال وإيران.

عشرية الدمالخة؛
 التسمية والتوّزع

الباحث  قال  الدمالخة،  عشيرة  عن  حديثه  وفي 
إلى  الدمالخة  »يعود  الشواخ:  حسام  محمد 
)إبراهيم أول من لقب بالدملخي( وهو ابن أحمد 
ابن مصطفى ابن احمد ابن يونس ابن احمد اسد 
سليمان  السيد  ابن  بركه  علي  الشيخ  ابن  الدين 
مدينة  قرب  الخصيمة  دفين  الكبير  السبسبي 

سلميه؛ التابعة لمدينة حماه. 
وذكر أن تاريخ هذا اللقب، يعود إلى عهد الحكم 
أحمد،  بن  إبراهيم  والسيد  الشام  لبالد  العثماني 
حيث كانت هناك واقعة كانت سبباً لظهور هذا 
من  فصيل  بين  جرت  فقد  الواقعة،  أما  اللقب. 
ثالثة  أخوة  وبين  وقتها  في  العثماني  الجيش 
الجنود  أحد  حاول  لهم،  أخت  عن  فيها  دافعوا 
فتقدم أخرون من رفاقه  فقتلوه،  االعتداء عليها 
ببسالتهم،  الثالثة  األخوة  لهم  فتصدى  لنجدته، 
وأوقعوا بهم، ومن ثم تقدم أيضاً أبناء عم األخوة 
هؤالء لنجدتهم أيضاً. وهنا حدثت معركة كبيرة 
فيما  أدى  مما  أكبر،  قوات  لقدوم  سبباً  كانت 
بعد إلى تشتت السادة الدمالخة في أنحاء كثيرة 
في  والباشاوات  الحكام  من بطش  مختلفة هرباً 

ذلك الوقت.
وأردف قائالً: »لقد ذكر المرحوم الشيخ؛ صالح 
حماه،  في  كاويه  البر  السادة  كبير  البركاوي 
كلمتين  من  هو  )دملخي(،  اللقب  هذا  سبب  أن 
تلك  في  الدم  من  أريق  ما  كثرة  من  أي  لخ  دم 
المعركة حتى تلطخت ثياب المقاتلين بالكثير من 
الدم الذي صار ينقط من ثيابهم، وهناك تفسيراً 
آخر ألصل هذه الكلمة، وهو ال يبتعد كثيراً عن 
الذي  الثاني  والتفسير  األول،  التفسير  مضمون 
أقصده، ذكره محمد زيدان الدملخي حامل نسب 
السادة الدمالخة في مدينة حلب )النسخة القديمة 
والتي تعود ألكثر من أربعمائة سنة(، وبالطبع 
ال خالف على أصل القصة ولكن كان تفسيره 
لكلمة )الدملخي( هو أنها جاءت من كلمتين هما 
وهي  دملخي،  ثم صارت  ومن  ألخي(  )دمي- 

طبعاً تفيد استبسال أولئك األخوة الذين حاول كل 
واحد منهم أن يفدي أخاه بدمه، وهو معنى نبيل 
الحادثة  وهذه  األول.  السياق  نفس  في  ويسير 
على األغلب جرت في دير جمال قرب حلب. 
آغا  أم جلود وجب حسن  في قرى  ويتوزعون 
وخربة الشباب وكابر الكبيرة ومقبلة حسن آغا 
السرج.،  أم  مغارة  بجوار  التي  وقرعة صغير 
خزناوي  وشويحة  العيدو  وشويحة  والحمران 

والجب الطويل. 

عشرية الحديديني؛ التسمية 
والنسب واألثر

محمد  الباحث  تحدث  الحديديين،  عشيرة  وعن 
حسام الشواخ بالقول: »إّن أصل الحديديين جاء 
من أنحاء الموصل في شمالي العراق، وهم من 
واسمه  وكراماته،  بواليته  معتقد  رجل  أعقاب 
الشيخ محمد عجان الحديد، وضريحه في مدينة 

حديثة العراقيّة على نهر الفرات«.
وبيّن أنه ُعثر على وثيقة حصل عليها المرحوم 
آل  تذكر نسب  المدهوشي«،  النعسان  »محمود 
الحديديين، وبذلك يكون نسب  اإلبراهيم شيوخ 
التالي:  التسلسل  وفق  الصالح  نّواف  الشيخ 
»نّواف بن صالح بن جرخ بن إبراهيم بن كنش 
الذي يصل  الشيخ حديد  بن  بن حميد بن جادر 
نسبه إلى محمد الباقر. وكان الحديديون يقيمون 
في أنحاء الموصل، أما عن أسباب قدومهم إلى 
جنوب حلب، فهناك عدّة روايات، ومنها: رواية 
أحمد  األستاذ  ويذكر  الصالح:  نّواف  الشيخ 
وصفي زكريا، أّن الشيخ نّواف الصالح، حدّثه 
العباس كان  بقوله: »إّن حمد  في عام 1933م 
بنات  من  امرأة  يوم  ذات  فجاءته  البادية،  أمير 
الشيخ محمد عجان الحديد، واستجارت به كي 
أبناءها السبعة من سجن بغداد، وكان هذا  ينقذ 
األمير ذا صولة ووجاهة طائلتين، فأنقذ هؤالء 

األخوة جميعاً.

تطور الحديديني مرده
 أرُس شيوخهم

وأكد الباحث محمد حسام الشواخ نقالً عن األستاذ 

»وهؤالء  أضاف:  الذي  زكريا  وصفي  أحمد 
فقد  الحاضرين،  الحديديين  أجداد  هم  األخوة 
أربعة منهم، واسمهم غنطوس وصليبي  أعقب 
تسلسلت  التي  الفرق  فسميت  وجميل،  وجادر 
منهم بالغنا طسة، واألبو صليبي، واألبو جميل، 
أحفاده كنش وزليط  باسم  وسميّت ساللة جادر 
وفاتله وشتيوي. وقالوا إنّه حدث بعد حين نزاع 
بين األخوة القناصة وأحد أبناء األمير أدّى إلى 
نزوح هؤالء عن الموالي، والتف حولهم جمع 
أنحاء  من  الواردين  الحديديين  عشيرتهم  من 
قرب  كبيراً  حيّاً  وصاروا  فتكاثروا  الموصل، 
يم:  أوبنها  المستشرق األلماني  الموالي. ويذكر 
شيوخهم  أُسر  إلى  بتطورهم  الحديديون  »يدين 
البدو  تراجع  فرص  تستغل  كيف  عرفت  التي 
الرحل، وتفيد من تطورات حقبة ما بعد الحرب، 
نجحت األسرة أّول األمر، في تجميع نواة قبيلة 
البو كنش وأتباعها من حولها، ثم أخضعت بقية 
العشائر لسلطتها، فحّل التنظيم السياسي الصارم 
ملكيات  وتنامت  الواهية،  الدم  روابط  محّل 
القبيلة بسرعة وتوسعت مناطق انتشارها، فزاد 
أكثر من الضعف بين عامي  إلى  قطر دائرتها 
)1880 م – 1914 م(، وأصبحت القبيلة شبيهة 
بالبدو األقحاح في عاداتها وتقاليدها وحتى في 

لغتها«.

االنتقال إىل الزراعة، 
والتوزع الجغرايف

حقبة  أن  الشواخ  حسام  محمد  الباحث  وأشار 
بداية  شهدت  األولى(  )العالميّة  الحرب  بعد  ما 
تطّور معاكس، وتسارع مع سنوات الجوع في 
عامي )1932 ـ1933م( التي جعلت الحديديين 
ينتقلون إلى الزراعة، ولكن دون أن يفقدوا شيئاً 
المؤثرات  ألّن  القتاليّة،  وقّوتهم  تماسكهم  من 
التفكيكيّة التي تصاحب استقرار البدو عادة، لم 

تحدث عندهم. 

وتابع بالقول: يضيف أوبنهايم: »يقيم الحديديون 
من  الشرق  إلى  وحماة  حلب  بين  الصيف  في 
أراضيهم،  يزرعون  حيث  الحديد،  سكة  خط 
ويعملون كعّمال زراعيين أو يقومـون بأعمـال 
نقل على جمالهم، أّما في الشتاء، فهم ينتقلون في 
أثريه والرصافة  بين  الشمالي  السوري  السهب 
والسخنة، ويتوغلون أحياناً إلى عمق الصحراء 
بعد  الحديديين على  مستقرات  تقع  المياه  وادي 

خمسين كم2 إلى الجنوب من حلب«.

1928م  عام  تمت  »لقد  قائالً:  الشواخ  واختتم 
تسوية نزاعات بينهم وبين الموالي حين رسمت 
لجنة حكوميّة حدود مناطق سكن القبيلتين وتمت 
مبادلة المناطق المتداخلة لكل واحدة منهما لدى 
والعصيبات  الغناطسة  هي؛  وفرقهم،  اآلخر. 
واألبو كردي )األبرز( واألبو ثابت والتويمات 
غزال  واألبو  عطيري  واألبو  غيث  واألبو 
منبج،  قضاء  قرى  بعض  في  وهم  والجغاتية، 
الشيخ خليل  الجدعة، ومشيختهم  ونخوتهم أهل 

الحاجم«.

تحقيق/ إيفا إبراهيمإعداد/ آزاد الكردي

يساهم رمي النفايات في البيئة - خاّصة في غير 
من  المواقع  كّلِ  على  بالتأثير  المحددة-  أماكنها 
التراكم  هذا  يترك  ما  جداً،  سلبي  بشكل  حولها 
المجتمع،  أفراد  على صحة  سلبياً  أثراً  للنفايات 
وجود  أن  كما  خطيرة،  مشكلة  يصبح  وبالتالي 
مشاكل  يسبّب  معينة  لفترة  منطقة  في  النفايات 
الحشرات  لجذب  مركزاً  تصبح  إنها  منها  عدة 
روائح  وإصدار  النفايات  هذه  والقوارض حول 
العديد من  للتعفّن وتسبّب  ُمحببة ومصدراً  غير 

األمراض. 

معاناة حارضة وحلول غائبة

»نافكر«  قرية  في  للنفايات  »رودكو«  مكب 
بمدينة قامشلو، بات عقدة لألهالي في حي الهاللية 
نتيجة  سنوات،  ُمنذ  بقامشلو  الشمالية  واألحياء 
النفايات،  حرق  عن  الناجمة  الكريهة  الروائح 
حيث ينتظرون الحلول المناسبة بفارغ الصبر، 
وال سيما الذين يستنشقون يومياً الغازات المنبعثة 
ما يؤدي إلى حدوث أمراض بخاصةً لألطفال، 
وسط مناشدات من قبل األهالي للجهات المعنية، 
ولكن من دون جدوى، والجهات المعنية بالرغم 
ال  بطريقة  النفايات  من  للتخلص  وعودها  من 
تسبب األذى للمحيط، إال أنه ال شيء على أرض 
يقول: هل سننتظر  الجميع  ولسان حال  الواقع، 
المزيد من األضرار لكي يقوم المعنيون بإيجاد 

الحلول، أم ستتم االستجابة لمناشداتهم؟

إهامل املكب أصبح مشكلة اآلن

دونم   300 رودكو  مكب  مساحة  بأن  يُذكر 
جميع  إليه  وتُنقل  القدم،  ُمنذ  عامةً  أمالك  وهي 
فيه  أجريت  حيث  يومي،  بشكٍل  المدينة  نفايات 
يتم  لم  لكن  علمية،  بطريقة  الحفريات  بعض 
تنفيذها بشكل جيد، وبعد األحداث التي حصلت 
الظالمية  القوى  هجمات  سيما  وال  مناطقنا  في 
واالستقرار،  األمن  لزعزعة  تهدف  كانت  التي 
إثر  اآلن وعلى  مشكلة  وبات  المكب  هذا  أُهمل 
ذلك توجهت صحيفتنا لمتابعة المشكلة وإيصال 
صوت المواطنين للمسؤولين رغم إن صحيفتنا 
قامت بإجراء عدة تقارير في هذا الصدد من قبل.

نداءات األهايل والجهات 
املعنّية ال تُبايل

هذا  السبعيني،  يوسف«  شفيق  »محمد  يصف 
رودكو  مشكلة  »باتت  ويتابع:  بالكارثة  المكب 
واألحياء  قامشلو  بالنسبة ألهالي  وكارثية  قائمة 
ظهور  إلى  أدت  ألنها  خاص،  بشكٍل  الشمالية 
المواطنين،  عند  الصحية  المشاكل  من  العديد 
بمرض  المصابين  والمرضى  األطفال  بخاصةً 
الربو، والمرضى الذين يعانون من أمراض في 

جهاز التنفس«.
وينوه »محمد« القاطن في حي الهاللية إلى أن 
األدخنة تتصاعد في فترة العصر وحتى ساعات 
متأخرة من المساء، وهذا يثير تساءالً في ذهنه، 
أسطح  على  النوم  من  األهالي  سيتمكن  كيف 
إن  ويذكر  هذا؟!،   الصيف  فصل  في  منازلهم 
الكهرباء في غالب األحيان تكون مقطوعة في 

المساء وبالتالي تؤدي لتفاقم المشكلة.
المنصرم  العام  عاناه  حادثاً  »محمد«  ويسرد 
»في  وتابع  المكب،  من  المنبعثة  األدخنة  نتيجة 
القلب وبعد عودتي  الفائتة أجريت عملية  السنة 
للمنزل، تصاعد دخان كثيف من مكب النفايات 
التنفسي،  لجهازي  أذى  سبب  ما  رودكو،  في 
واضطررت للعودة إلى المشفى في دمشق لتلقي 

العالج نتيجة الستنشاقي الدخان«.

رودكو ...حديث الساعة

الحلول  بإيجاد  المعنية  الجهات  محمد  ويطالب 
المناسبة لهذه المشكلة التي باتت حديث الساعة، 
وإنها إن لم تحل ستؤدي إلى كارثة إنسانية تودي 
المرضى  وخاصةً  األشخاص  من  المئات  بحياة 

اللذين ال يتحملون هذه الروائح.
قامشلو،  النفايات غرب مدينة  ويقع موقع مكب 
أوقات  والرياح هنا هي رياح غربية في معظم 
السنة، وبالتالي تنتشر الروائح من رودكو لتصل 
إلى األحياء القريبة كحي الهاللية األكثر عرضة 

لها وبعدها إلى مدينة قامشلو بأكملها.
كلو«، صاحب  يؤكد »جوان  السياق عينه  وفي 
أحد المحالت الغذائية في حي الهاللية، بأنه رغم 
المعنية بحل هذه المشكلة إال أن  وعود الجهات 

المعاناة مازالت مستمرة إلى اآلن.

تفاصيل الرد عىل أسئلة املواطنني

والبيئة  المحلية  اإلدارة  هيئة  نائبة  توضح 
»بيريفان عمر«، خالل ردها على استفسارات 
األهالي عن أسباب تأخر إيجاد الحلول وتقر من 
جهتها بأن عدم المتابعة الجادة لهذا المكب تسبب 
غياب  »بسبب  وتتابع:  القديمة،  المشكلة  بتفاقم 
الحرب،  سنوات  ظل  في  المكب  لهذا  المتابعة 
مطمر  المكب  هذا  يكون  أن  المفترض  فمن 
المطلوبة،  الشروط  وفق  النفايات  لطمر  صحي 
المكب  هذا  في  األولى  الخطوات  تنفيذ  تم  حيث 
سابقاً، ولكن لم تستكمل بسبب األحداث الحاصلة 

في مناطقنا ما بين عامي 2011 حتى 2017.
وتؤكد بيريفان بأنهم سعوا إليجاد الحلول المناسبة 
تم  الدراسات  من  فالبعض  سابقاً،  المكب  لهذا 
بداية  وفي  إلغائه،  تم  اآلخر  والبعض  تغييرها 
عقداً  والبيئة  البلديات  هيئة  وقّعت   2017 عام 
إلنشاء  المختصين  المهندسين  من  مجموعة  مع 
معمل لمعالجة النفايات في مدينة قامشلو، بهدف 
والتي  تضخم حجمها  بعد  النفايات  تدوير  إعادة 
وتسبب  البيئي  التلوث  مشاكل  أهم  من  تعتبر 

أضرار كبيرة.

توقيف العمل بسبب
 شكاوي األهايل

وتوقيع العقد كان خطوة أولى في تنفيذه، إلزالة 
الموجودة  وليست  اليومية  المتراكمة  النفايات 
وإعادة  فرزها  ليتم  مكب  في  وجمعها  سابقاً، 
تصنيع جزء منها وليس كامل النفايات، ويُعد هذا 
حال  في  سوريا  مستوى  على  األول  المشروع 
البدء بالقيام بالمشروع وتجهيز  تنفيذه، حيث تم 
 2019 عام  أواخر  في  ولكن  أيضاً،  موقعها 
يسكنون  الذين  األهالي  قبل  من  مشكلة  ظهرت 
بالقرب من المكب، والذين رفضوا وجود معمل 
فرز النفايات في المكب، وطالبوا بترحيل النفايات 
بشكٍل كامٍل، وبطلب من اإلدارة تم توقيف العمل 

ليتم تغيير موقع معمل فرز النفايات. 
مساحة مكب النفايات رودكو كبيرة وتسمح القيام 
لورود  نظراً  ولكن  أقل،  وبتكاليف  بالمشروع 
آخر،  مكان  إلى  نقله  سيتم  الشكاوي  من  العديد 

حسب قول بيريفان عمر. 
وتنوه بيريفان إلى أن البحث جاٍر عن موقع آخر 
إلقامة معمل فرز النفايات، وأنه ثمة صعوبة في 
المشكلة  عودة  ولتالفي  المناسب،  الموقع  إيجاد 
مدينة  عن  بعيداً  المعمل  موقع  يكون  أن  يجب 
تتمثل  ذلك يسبب مشكلة أخرى  أن  إال  قامشلو، 
االنتقال  يمكنها  ال  النفايات  نقل  سيارات  بكون 
لمسافات بعيدة بشكٍل يومي وهذا سيشكل ضغط 
تجميع  موقع  إليجاد  االقتراح  تم  هنا  كبير، 
النفايات في مدينة قامشلو، ويتم نقل النفايات من 
مكان  في  الكبيرة  اآلليات  إلى  الصغيرة  اآلليات 
تجمع النفايات، ومن ثم نقلها لمكان المعمل الذي 

سيتم تحديده الحقاً. 

كورونا... سبب لتوقف العمل

والسبب اآلخر الذي أوقف عمل الهيئة والمشروع 
التي  كورونا  جائحة  هو  الحالي،  الوقت  في 
اجتاحت العالم والتدابير التي تم اتخاذها وفرض 
حظر التجوال، ما أدى إلى توقف كافة األعمال 

الحدودية  المعابر  أن  كما  الهيئة  عمل  ومنها 
أُغلقت، وتقول بيريفان أنه سبب منع المشرفين 
المختصين من خارج سوريا القدوم إلى مناطقنا 
لتدريب العاملين على عمل المشروع، وكان من 
الشهر  المشروع خالل  المقرر االنتهاء من هذا 

السادس الفائت من هذا العام. 

مطمر صحي بدالً من 
معمل النفايات

بالمطمر  العمل  لعودة  حلوالً  بيريفان  وتطرح 
الصحي بحيث ال يؤذي الجوار ويحمي طبقات 
للمياه  النفايات  مخلّفات  تسرب  ومنع  األرض 
فرز  معمل  إنشاء  يتم  لم  حال  في  الجوفية، 

النفايات.
في الوقت الحالي يتم البحث عن موقع في القسم 
مطمر  إلنشاء  وذلك  قامشلو،  بمدينة  الشرقي 
حتى  الحلول  إليجاد  سنتين  مدى  على  صحي 

االنتهاء من دراسة المعمل ويصبح قيد التنفيذ. 
والبيئة  المحلية  اإلدارة  هيئة  نائبة  سؤالنا  لدى 
بيريفان عمر عن حرائق نفايات رودكو، أجابت: 
»لتفادي مشكلة حرق النفايات تم اتخاذ إجراءات 
وعناصر  إطفائية  تخصيص  ومنها  رادعة، 
حراسة للقضاء على هذه الظاهرة، ولكن بعض 
ويتم  الحريق  على  السيطرة  في  نعجز  األحيان 
في  والعاملين  المتسللين  بعض  طريق  عن  ذلك 

نبش النفايات«.

للجنة  التابعة  البيئة  مديرية  بأن  بالذكر  والجدير 
قامشلو  مقاطعة  في  البيئة  وحماية  البلديات 
أعلنت عن طرح مناقصة بالظرف المختوم لنقل 
الصلبة ضمن موقع »نافكر«  النفايات  وترحيل 
وبارتفاعات  النفايات  وطمر  خارجه  وإلى 

متفاوتة. 
وتؤكد بيريفان أنه بعد اإلعالن عن المناقصة، تم 
ترحيل جزء كبير من النفايات للمطمر الذي تم 

إنشاءه من قبل الحكومة السورية سابقاً. 

الجهات املعنّية تعتذر 
من املواطنني

اإلدارة  هيئة  نائبة  اعتذرت  حديثها  نهاية  وفي 
المحلية والبيئة بيريفان عمر من جميع األهالي 
قامشلو،  لمدينة  الشمالية  األحياء  أهالي  بخاصةً 
لهذا  الحلول  إليجاد  تسعى  الهيئة  بأن  مؤكدةً 
سرعة  بأقصى  سنوات  منذ  والمتراكمة  المكب 
ممكنة، واالنتهاء من هذه المشكلة في نهاية العام 
قامشلو  بمدينة  األهالي  جميع  مناشدةً  الجاري، 
وكل  التأخير،  تم  أن  اإلجراءات  لهذه  التفهم 
العمل يمكنه  آليات وتفاصيل  من يسعى لمعرفة 
والعوائق  الصعوبات   ومعرفة  الهيئة  مراجعة 

التي تواجه التنفيذ. 

البحث جاٍر عن 
موقع للمعمل

وفي السياق ذاته يُشير اإلداري في مكب النفايات 
البيئة والبلديات »بشير علي«، إلى أن  بمديرية 
يبحثون  واآلن  عملهم،  في  مستمرة  الدراسة 
بالقرب  عن موقع ليصبح مطمر صحي، وذلك 
مدينة  شرق  خزف  وأبو  معروف  تل  قرية  من 
المطمر  بجانب  النفايات  معمل  ليكون  قامشلو، 

الصحي. 
ستكون  المشروع  آلية  بأن  حديثه  علي  ويتابع 
ومن  الطرق،  على  المتراكمة  النفايات  لتجميع 
ثم فرز المواد العضوية والغير العضوية إلعادة 
تدويرها  إلعادة  القابلة  غير  والمواد  تدويرها، 

سيتم طمرها في المطمر الصحي. 

إغالق رودكو.... مرشوع 
قيد الدراسة

ونوه علي بأنهم يسعون إلى إغالق مكب النفايات 
الزمن،  من  برهة  يتطلب  هذا  ولكن  رودكو، 
وناشد اإلداري في مكب النفايات بمديرية البيئة 
والبلديات بشير علي جميع المواطنين أن يقوموا 
بفصل النفايات القابلة لالشتعال والتخلص منها، 
إلى  وإعطائها  المخصص  الكيس  في  ووضعها 

عامل النظافة، وذلك لتفادي حدوث الحرائق. 
البحث  ومازال  مرت،  المعاناة  من  سنوات 
مستمر،  المكب  لمشكلة  جذرية  حلوالً  عن 
الحلول،  إيجاد  ومطالبتهم  األهالي  معاناة  وسط 
الحلول  بإيجاد  المعنية  الجهات  تسعى  وبدورها 
المثلى وانتقاء أفضلها، لكن متى سيتم تنفيذها؟! 
يطول-  أال  –عسا  الوقت  بعض  يتطلب  سؤال 

لمعرفة إجابته ومتابعة عن كثب.

بشير علي بيريفان عمر
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عمه حتى وإن كان عقد الزواج قد تم، وأثناء ليلة 
الزفاف نفسها.

تأثريه عىل الرجل..

وفي سياق متصل يقول سامي السلطان /37 عام/ 
حاالت  من  الكثير  هناك  بأن  الشدادي  ريف  من 
الزواج تحصل بين أبناء العمومة تمت بالرضى 
منوهاً  الطرفين،  بين  المتبادل  والحب  والقبول 
مبنية  سعيدة  أسراً  في ظل زواجهم  أسسوا  بأنهم 
المشترك،  والحب  واأللفة  التفاهم  أساس  على 
الدم  صلة  على  المحافظة  ضرورة  على  مشدداً 
والتقاليد  واألعراف  العادات  عن  بعيداً  والقرابة 

المجتمعية البالية ألبناء العشائر.
وحول رأيه في زواج الحيار وتأثيره على الرجل 
وليس على المرأة فقط قال سامي السلطان: »زواج 
إلى  يضطر  حيث  أيضاً،  الشاب  يظلم  قد  الحيار 

قالها  قد  لكلمة  إرضاًء  يحبها  ال  فتاة  من  الزواج 
والده منذ زمٍن بعيد«.

في  العشائر  وشيوخ  العشائر  أبناء  أن  ويذكر 
الوقت الحالي ينبذون ويدينون مثل هذا النوع من 
الزواج الذي يحد من حرية المرأة، ويسعون إلى 
هذا  وكل  االختيار،  في  والحرية  الحق  إعطائها 
بفضل الوعي والتطور الكبير الذي حصل مؤخراً 

في المجتمع.

67 االقتصاد والبيئةالمجتمع والشبيبة

محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

شاحنة غريبة تدخل الحي الغربي بمدينة قامشلو، 
هذه كانت أول اإلشارات االستفهامية التي سبقت 
بتاريخ  المدينة  أركان  هز  الذي  الكبير  االنفجار 
27 تموز 2016 كانت محملة بالمتفجرات التي 
ريعان  في  وشباب  بأكملها  عائالت  معها  أخذت 
العمر، أشخاص كانوا قد بدأوا فتح محالتهم من 
أجل السعي وراء لقمة العيش لم يكونوا يتصوروا 
ما  أغلى  منهم  ليسرق  حيهم  دخل  من  هناك  أن 

يملكون.

مل تقاوم دموعها..

»روناهي«  صحيفتنا  التقت  الخصوص  وبهذا 
والدة  عثمان«  عزيز  »بدرية  المواطنة  مع 
أثناء  استشهد   والذي  أوسي«  »محمد  الشهيد 
التفجير، وفي بداية حديثها لم تقاوم حبس دموعها 
وبدأت بالبكاء على فراق ابنها تاركاً خلفه أبناءه 
محالت  أحد  في  يعمل  كان  حيث  وزوجته، 

قديمة  عادة  الحيار  زواج  الشدادي-  روناهي/ 
لتكون  خاص  بشكل  العشائري  المجتمع  اتبعها 
نادرة الوجود اليوم، ونتائج تلك العالقة أدت إلى 

تالشي هذه العادة تدريجياً

زواج الحيار من العادات القديمة ضمن المجتمع 
شرق  شمال  مناطق  في  وكثرت  العشائري، 
سوريا، خصوصاً في المناطق التي كانت تحكمها 
األعراف والتقاليد العشائرية البالية, ولكنها بدأت 
بالتالشي واالندثار رويداً رويداً مع الوقت، حيث 
ساد الوعي واالنفتاح بين عموم الناس نوعاً ما، 
وأصبح للمرأة الحق والحرية في اختيار شريك 
حياتها، فهل ال زالت موجودة؟ وكيف ينظر إليها 

المجتمع في الوقت الحاضر؟؟؟
الحيار كلمة مشتقة من الحيرة أي جعل المرء في 
هي  الحيار  زواج  كلمة  ومعنى  أمره,  من  حيرةً 
جعل األهل في حيرة من أمرهم عندما يريدون 
من  جاءت  العادة  هذه  وأصل  بناتهم،  تزويج 
يعد »يعطي  فقد كان األب  القبائلية،  المجتمعات 
منذ  المولودة  من  بتزويجه  أقاربه  أحد  كلمة« 
عندما  الطفلة  هذه  ويقول  تكبر،  عندما  والدتها 
أو  إخوته  أبناء  أحد  »أي  لفالن  ستكون  تكبر 
الطفلة  هذه  على  حكم  قد  يكون  وهنا  عمومته«, 

بالزواج من أحد الذين وعدهم بالزواج منها!!!.

آالم وجروح لم تندمل بعد تفجير قامشلو 2016

زواج الحيار.. سجٌن ضمن قوقعة العادات المجتمعية البالية

روناهي/ قامشلو- أربع سنوات مضت وما زال أثره موجوداً، التفجير الذي لم يرحم أحداً؛ ال األطفال وال النساء وال حتى كبار السن، ذاكرة 
تسترجع أحداث تفجير قامشلو الذي تبناه مرتزقة داعش، فماذا عن األحالم التي دمرت؟ ومن كانوا الضحايا؟

تقرير/ عادل عزيز

تقرير/ حسام دخيل

تقرير/ جان فرزند

تقرير/ إيريش محمود

بطاقات ُمخصصة لتوزيع الخبز بقامشلو.. وسائر مناطق 
إقليم الجزيرة ستستقبل هذه اآللية في الفترة الُمقبلة

التفاوت في أسعار المواد الغذائية بقامشلو...
 معاناة ال تنتهي!!

المشترك  الرئيس  صّرح   - قامشلو  روناهي/ 
إلدارة األفران التابعة لهيئة االقتصاد والزراعة 
في إقليم الجزيرة محمود محمد أن آلية توزيع 
مادة الخبز على أهالي مدينة قامشلو تكون عن 
طريق البّراكيات في أحياء مدينة قامشلو كافة، 
مع  بالتنسيق  التوزيع  سيتم  أنه  إلى  وأشار 
الكومينات لضمان حصول األهالي على حصتهم 

عن طريق بطاقات مخصصة لكل عائلة.

روناهي/ قامشلو ـ تشهد مدينة قامشلو تفاوتاً 
معاناة  يرافقه  الغذائية،  المواد  أسعار  في 
المواطنين؛ نظراً لعدم استقرار الليرة السورية 
أمام الدوالر األمريكي، مما يؤثر على المتطلبات 

المعيشية في حياة المواطنين.

جملة  الجزيرة  إقليم  في  الذاتية  اإلدارة  اتخذت 
تدابير وإجراءات للحد من أزمة الخبز في مدن 
األفران  إدارة  وأنشأت  الجزيرة،  إقليم  ومناطق 
إقليم  في  والزراعة  االقتصاد  لهيئة  التابعة 
قامشلو  مدينة  أحياء  في  بّراكية   13 الجزيرة 
كمراكز لتوزيع مادة الخبز على األهالي؛ بهدف 
الحد من االزدحام على األفران وضمان حصول 
البراكيات  في  الخبز  من  على حصتهم  األهالي 

الموزعة ضمن األحياء.

تسهيل عملية حصول األهايل عىل 
مخصصاتهم

»روناهي«  لصحيفتنا  كان  الخصوص؛  وبهذا 
األفران  إلدارة  المشترك  الرئيس  مع  لقاء 
والمطاحن التابعة لهيئة االقتصاد والزراعة في 
عن  أفادنا  والذي  محمد  محمود  الجزيرة  إقليم 
»هذه  قامشلو:  في  الخبز  براكيات  وضع  آلية 
الخطوة هدفها سهولة حصول األهالي على مادة 
مدينة  في  براكيات  بوضع  باشرنا  الخبز، حيث 
الحالي  تموز  شهر  من   21 الـ  بتاريخ  قامشلو 
ومن األحياء التي تم وضع براكيات الخبز فيها: 
تاخا جودي، قدور بك، عاليا،  السريان،  »حي 
الحزام، الهاللية، حلكو، وأحياء أخرى في مدينة 
ثالث  الموزعة  البّراكيات  عدد  وبلغ  قامشلو«، 

عشر براكية«.
التوزيع  »سيكون  قال:  للتوزيع؛  وبالنسبة 
مع  وبالتنسيق  مخصصة،  بطاقات  طريق  عن 
لكل  المخصصة  للكمية  بالنسبة  أما  الكومينات، 
األشخاص  عدد  حسب  تكون  فسوف  عائلة؛ 

يوجد  كما  الواحدة،  العائلة  ضمن  الموجودين 
ألي  يمكن  األفران  إدارة  أرقام  البطاقة  على 
عدم حصولهم  حال  في  معها  التواصل  مواطن 
على الكمية المخصصة لهم، أو حدوث مشكلة«.
وعن عدد األفران الموجودة في إقليم الجزيرة؛ 
فرناً،  عشر  ثمانية  »هناك  محمد:  محمود  قال 
في  أفران  وثالثة  قامشلو،  مدينة  في  فرن  منها 
الحسكة، وفرن في كل من تل كوجر، تل براك، 
في  أخرى  ومناطق  درباسية،  عامودا،  ديرك، 
إقليم الجزيرة«؛ وأشار محمد إلى أنه في مقاطعة 
بتوزيع  المعنية  الجهات  تقوم  أيضاً  الحسكة 
البراكيات، وأكد: »وفي المرحلة القادمة سوف 
نقوم بتوزيعها على مناطق إقليم الجزيرة كافة«.

125 لرية سوريّة سعر جديد 
لربطة الخبز

وبهذا الصدد سلّطت صحيفتنا الضوء على آراء 
الغذائية،  المواد  أسعار  حول  المواطنين  بعض 
حي  سكان  من  محمد  يحيى  المواطن  فحدثنا 
الفترة  »في  قائالً:  قامشلو  بمدينة  الكورنيش 
استقرار  وعدم  األسعار  تفاوت  ومع  األخيرة 
أصبح  األجنبية  العمالت  مقابل  السورية  الليرة 
من الصعب تأمين المتطلبات الضرورية، فجميع 

األسعار اليوم  تقارن بالدوالر«.
عاملي  رواتب  زيادة  »خطوة  محمد:  وأضاف 
الذاتية في شمال وشرق سوريا، خطوة  اإلدارة 
كافة،  الغذائية  المواد  ارتفاع  بعد  وإيجابية  هامة 

أجور  زيادة  االعتبار  بعين  األخذ  يجب  كما 
األيدي العاملة حتى يتوافق مع تأمين المتطلبات 

المعيشية كافة«.
اللقاء:  نهاية  في  محمد  يحيى  المواطن  ونوه 
المحلية حتى يتم تحقيق  »يجب دعم الصناعات 
الجوار  دول  مع  التعامل  وعدم  الذاتي،  االكتفاء 

من حيث استيراد المواد«.
من  صالح  عماد  المواطن  أيضاً  وحدّثنا  كما 
الغذائية  المواد  أسعار  عن  الهاللية  حي  سكان 
بسبب  األسعار  في  دائم  اختالف  »هناك  قائالً: 
عدم استقرار سعر الدوالر أمام الليرة السورية؛ 
حيث تتفاوت أسعار بعض المواد من محل ألخٍر. 
لعدم  متابعتها  المعنية  الجهات  يجب على  لذلك؛ 
الصناعات  دعم  يجب  كما  باألسعار،  التالعب 

المحلية«.
والتقينا بأحد التجار لبيع المواد الغذائية في مدينة 
قامشلو محمد صالح الذي بدوره أفادنا: »معظم 
مثل:  الجوار  دول  من  الغذائية مصدرها  المواد 
باشور، وباكور كردستان، باإلضافة إلى مناطق 
باكور  من  المواد  تستورد  السوري،  الداخل 
كردستان عن طريق ساحة منبج، أما من باشور 

كردستان فيتم عن طريق معبر سيمالكا«.
قال  استيرادها  يتم  التي  الغذائية  للمواد  وبالنسبة 
صالح: »نستورد معظم المواد الغذائية األساسية 
من دول الجوار ومنها »الزيت، السكر، الشاي، 
ويتم  األخرى«.  األساسية  المواد  وبعض  الرز، 
وذكر  )الدوالر(«.  األجنبية  بالعملة  التعامل 
صالح أسعار بعض المواد األساسية؛ منها »علبة 

الزيت ذات األربعة كيلو تُباع بـ ثالثة دوالر و 
0,75 سنتاً، أي ما يقابل ثمانية أالف و500 ليرة 
من  سنتاً  الرز 0,50  علبة، وسعر  لكل  سورية 
الدوالر، ويصل حتى دوالراً واحداً و0,20 سنتاً 
حسب الجودة والنوعية، كيلو الشاي من بين الـ 
13 - 14 ألف ل.س، أما سعر كيس السكر ذو 
الخمسين كيلو فيباع بـ 27 دوالر و 0,10 سنتاً«.
الداخل  من  المستوردة  للمواد  بالنسبة  أما 
السوري؛ فقال صالح: »تدفع ضرائبها بالدوالر 

على حواجز النظام التابعة للفرقة الرابعة، ويتم 
ومن  المادة،  ونوع  الكمية  حسب  الضريبة  دفع 
هذه المواد »األلبان، األجبان، القهوة والمنظفات، 
المواد  إلى مواد أخرى« وتابع: »بعض  إضافة 
الغذائية األساسية التي تأتي من باكور كردستان 

تكون أرخص من مواد الداخل السوري«.
وأكد تاجر المواد الغذائية محمد صالح: »هناك 
انخفاض في المواد الغذائية كافة نتيجة انخفاض 

الدوالر أمام الليرة السورية مؤخراً«. 

ذاهباً  الغربي وكان  الحي  الكائن في  »الموبيليا« 
الخاص  القبو  في  ويعمل  الصباح  في  عمله  إلى 
المولدة  انفجرت  االنفجار  حدوث  وعند  بعمله 
الكهربائية أمام القبو ولم يكن باستطاعته الخروج 

واستشهد مخنوقاً هو ومن كان معه.

كابوس من الصعب تجاوز أثره

وأكملت بدرية: »بمرور أيام وشهور وسنين على 
فراق كوكبة من شهدائنا األبرار، ال تزال ذكراهم 

راسخة في أذهاننا، ولفراقهم أثر في قلوبنا«.
مرتزقة  به  قام  الذي  اإلجرامي  العمل  منتقدةً 
داعش بتفجير الحي الذي راح ضحيته الكثير من 
كان  أنه  إلى  مشيرةً  األبرار،  واألطفال  المدنيين 
صوتاً مدوياً هز المدينة بأكملها، في يوم األربعاء 
 9:23 الساعة  بتمام   2016/7/27 بتاريخ 
قامشلو سحابة دخانية  ليخيم على سماء  صباحاً، 
سوداء ضخمة، تحولت بعد انجالئها إلى كابوس 

وكارثة من الصعب تجاوز آثارها بسهولة.
»داليا  المواطنة  مع  التقينا  ذاته  السياق  وفي 
عبدالسالم حسين« والدة الشهيد الطفل »إسماعيل 
 13 العمر  من  يبلغ  كان  الذي  خالد«  عبدالكريم 
عن  بالحديث  وبدأت  التفجير،  شهداء  أحد  سنة، 
على  العزف  يحب  »كان  بالقول:  الشهيد  ابنها 
اليوم من  ذلك  أيضاً، وفي  والغناء  كثيراً،  البزق 
الفاجعة استيقظ في الصباح ليذهب إلى دورة لتعليم 
ولكن  الساعة 10 صباحاً،  موعده  وكان  البزق، 
الساعة  في  وذهب  باكراً  استيقظ  اليوم  ذاك  في 
التاسعة صباحاً، وكان في صوته نبرة من الحزن 
وودع كالً من عائلته وجيرانه وأصدقائه ووالده، 
العادة،  لديه هذه  لم يكن  واستغربنا من ذلك ألنه 
المثلجات  به بعض  ليشتري  النقود  وطلب بعض 
في الطريق فأعطيته وذهب إلى دورته«، منوهةً 

أن قلبها كان دليلها بأن شيئاً مريباً سيحدث.
وأكملت داليا بأنها كانت تنظر إليه وهو يمشي في 

الشارع وكانت آلة البزق على ظهره وكان يلتفت 
ستكون  بأنها  تعلم  تكن  ولم  كثيراً  إليها  وينظر 
لديها،  ما  أغلى  بعدها  وستفقد  األخيرة  النظرات 
ذهب ولم يشتِر المثلجات وكانت النقود في جيبه، 
المكان  ذلك  ذاته وفي  الحي  في  القبو  إلى  ودخل 
دخوله  وعند  هناك  أصدقائه  بعض  عند  توقف 
مكان  إلى  عائلته  فهرعت  االنفجار،  حدث  للقبو 
بسبب  إخراجه  بمقدورهم  يكن  لم  ولكن  الحادث 
النيران المشتعلة واستشهد مخنوقاً حيث بقي في 

القبو حوالي ساعتين بدون أي تنفس.
حسين«  عبدالسالم  »داليا  المواطنة  واختتمت 
خالد«  عبدالكريم  »إسماعيل  الطفل  الشهيد  والدة 

حديثها آملةً بعدم تكرار مثل هذا المشهد المرعب 
والذي استشهد بسببه الكثير من األهالي، وأن يعم 

األمن والسالم في كل مكان.
من   27 في  تعرضت  قد  قامشلو  مدينة  وكانت 
طريق  على  إرهابي  لتفجير   2016 لعام  تموز 
أكثر  نتيجته  استشهد  الغربي,  الحي  في  عامودا 
من 50 شخصاً وأسفر عنه المئات من الجرحى 
مخلفاً  العامة  بالممتلكات  كبيرة  مادية  وأضرار 
وأبنية  المستهدف  المكان  في  والخراب  الدمار 
بنقل  خاصة  مفخخة  شاحنة  انفجار  إثر  مهدمة، 

المواشي.

محمود محمد

داليا عبدالسالم حسينبدرية عزيز عثمان

امل المصطفى سامي السلطان حنان السالم

وحول السعر المحدد لربطة الخبز؛ قال محمد: 
»سيكون سعر الربطة ذات االثنين كيلو و400 
غرام بـ 125 ليرة سورية، ويكون توزيع الخبز 
طاقم  بأن  محمد  وذكر  البراكيات«،  في  فقط 
العمل الذي سيقوم بتوزيع الخبز على المواطنين 
من  العمل  ويبدأ  النساء،  من  هو  البراكيات  في 
الثانية  الساعة  وحتى  صباحاً  السابعة  الساعة 

ظهراً«.
األفران  إلدارة  المشترك  الرئيس  واختتم 
والمطاحن التابعة لهيئة االقتصاد والزراعة في 
جودة  عن  حديثه  محمد  محمود  الجزيرة  إقليم 
الخبز،  جودة  في  تحّسن  »هناك  قائالً:  الخبز؛ 
كما تسعى الجهات المعنية لتحسين جودة الخبز 
نحو األفضل، وقام القسم الفني المختص بمجال 
الفرن  من  الثالث  الخط  بصيانة  األفران  صيانة 

الذي كان خارج الخدمة منذ عدة أشهر«. 

هل اندثرت عادة الحيار

ومن ناحية أخرى فقد يحصل أثناء خطبة إحدى 
أبناء عمومتها، ليقول هذه  الفتيات أن يدخل أحد 
الفتاة »محيرة لي«، والقصد منه منع الزواج دون 

الرجوع إلى رأي الفتاة.
العائالت،  من  الكثير  في  األمر  هذا  حصل  وقد 
قصص مختلفة تظهر كالشاب الذي حير ابنة عمه 
وتزوج غيرها ومنع الفتاة من الزواج من شخص 
غيره, وال يحق ألي شخص كان التدخل أو التكلم 
بهذا الموضوع كون الشاب يتبع أعراف وتقاليد 
في  القدم  منذ  والقبائل  العشائر  أبناء  بين  متداولة 

المجتمع.
 35/ المصطفى  أمل  الموضوع  هذا  حول  تقول 
/ من ناحية الشدادي لصحيفتنا »روناهي«  عاماً 
أنها منذ زمن بعيد لم تسمع بحاالت زواج الحيار 
قد تم، مبينةً بأن هذه العادة قد اندثرت بين األهالي 
الوعي  زيادة  بسبب  الثانية  األلفية  دخول  منذ 
المنطقة, وتابعت  أبناء  إليه  الذي وصل  والنضج 
تقرير مصيرها  في  الحق  للفتاة  بالقول: »أصبح 
واختيار الشاب الذي يناسبها ليكون شريك حياتها 

دون تدخل أو إجبار من األهل«.

تفكك أرسي وطفولة تندثر

أو  الحيار  زواج  بأن  المصطفى  أمل  وتضيف 
بين  المشاكل  يورث  عام  بشكل  اإلجبار  زواج 
الزوجين بسبب عدم اختيارهما لبعضهما مما يولد 

الحقد والكراهية بينهما نتيجة لعدم تفاهمهما, وقد 
بين  القطيعة  إلى حد  المشاكل لتصل  تتطور هذه 
اإلخوة أنفسهم في حال حدث طالق أو تطورت 
تفكك  عنه  ينتج  أنه  إلى  مشيرةً  أكثر،  المشاكل 
يكونون  الذين  األبناء  على  بظالله  يلقي  أسري 

الضحية األكبر الناتجة عن هذا الزواج.

ماذا يعني »فك الحيار«؟؟؟

 حنان السالم / 28 عام / من ريف الشدادي تقول 
الزواج  من  األنواع  هذه  مثل  بأن  الصدد  بهذا 
المدن،  عن  البعيدة  األرياف  في  غالباً  انتشرت 

منوهةً بأنه يندر وجوده اآلن.
تدفع  كانت  التي  الدوافع  بعض  حنان  وذكرت 
على  عمومتهم  بنات  ليحيروا  الشباب  بعض 
التي سمعتها،  والقصص  الروايات  بعض  حسب 
عمه  بنت  الشباب  أحد  »حير  بالقول:  وأضافت 
التفكير  أو  لمشاعرها  االلتفات  دون  لها  لحبه 
أو  انتقاماً  من حيرها  وهناك  بمستقبل زواجهما، 
رغبة  أي  توافر  دون  لخطبتها  تقدم  بمن  كرهاً 
لخطبتها  تقدم  ألنه  منها  انتقاماً  أو  منها  للزواج 
أكثر فظاعة مما  أسباب  ورفضته، وكانت هناك 
مالي  مبلغ  البعض مقصدهم طلب  كان  فقد  سبق 
»فك  ويسمى:  الفتاة  لخطبة  المتقدم  الشاب  من 

الحيار«.
وتشير حنان في حديثها إلى بعض األمثال الشعبية 
التي أطلقت على هذا النوع من الزواج وإحداها: 
»ابن العم ينزل بنت عمو من عن الفرس«، في 
إشارة إلى أن ابن العم باستطاعته منع زواج ابنة 


