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روناهي/ قامشلو - أُقيم يوم االثنين 26 تموز 
معرض  بقامشلو  القراءة  حديقة  وفي  الجاري 
للتصوير الفوتوغرافي شارك فيه 26 مصوراً، 
وتم اختيار األعمال من بين 56 صورة قُدِّمت 

إلى اللجنة الُمشرفة. 

الفوتوغرافي  التصوير  جمعية  أقامته  المعرض 
إم«،  أف  »آرتا  راديو  من  برعاية  و  السوريّة 
كما تضمن في قسم منه معرضاً آلالت التصوير 
واستمر  مختلفة،  مراحل  عبر  الفوتوغرافي 
المعرض ليوم واحد ومن المقرر أن يُقام في كل 
بعض  وفي  القادمة  األيام  في  ومنبج  الرقة  من 

أفضل  أسماء  عن  سيُعلَن  فيما  األخرى،  المدن 
ثالث صور وتقديم جوائز عينيّة لهم في موعد 

الحق.
القفطان: القرار األممي 2254 أساس جميع 

الحلول يف سوريا
اعتبر رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان أنه لن يكون هناك أي حل لألزمة السورية 
إلى أن الدول اإلقليمية تسعى إلطالة أمد األزمة  إال بتوافق وإشراك جميع السوريين، مشيراً 
لتحقيق المزيد من المصالح الخاصة بها، سواء العسكرية أو السياسية أو غيرها من المصالح.«4

نهايئ دوري الرجال: سردم بطاًل... ولرحيل تركيا المتفرجة يف إدلب... ترد بقتل الُكرد بالشهباء
الكابتن شيخموس كان الحزن حاضرًا

»الضامن التركي« لمنع 
سفك دماء السوريين، 
بحسب اتفاقيات آستانا 

ومرتزقة تركيا، بات 
جيشه الذي يحتل 

الشمال السوري يتفرج 
على الغارات الروسية 

والقصف المدفعي 
والصاروخي الذي 

تشنه القوات السورية 
ضد فصائل تقول عنها 

»إرهابية« ومن ضمنها 
جبهة النصرة.«5

اختُتِمت منافسات دوري 
الرجال لكرة القدم »الدرجة 

األولى« موسم 2020 ـ 
2021، بمباراة نهائية كان 

سردم واألسايش طرفان 
فيها، وتم استذكار فقيد 

الرياضة شيخموس هسو 
الذي وافته المنية وزوجته 

في اليوم الثاني من عيد 
األضحى إثر نشوب حريق 

بمنزلهم بريف عامودا.«10

بشرى المحمد: إضاءات ثورة 19 
تموز تشع عىل نساء دير الزور

أكدت أول رئيسة مشتركة لمجلس دير الزور المدني »بشرى المحمد« 
داعش  فكر  من  الزور  دير  نساء  تحرير  من  مكنت  تموز   19 ثورة  أن 
للرئاسة  لتصل  أمامها  اآلفاق  وفتحت  الذكوري،  المتسلط  والفكر 

المشتركة، بعد أعواٍم من الظلم والتهميش.«3

عدسة روناهي

معرض للتصوير 
الفوتوغرافي في 

حديقة القراءة 
بقامشلو

العالج بالفلسفة.. الحكمة 
شفاء القلق

للدكتور  كتاب  عنوان  بالفلسفة«  »العالج 
الذي  القارئ،  دهشة  يثير  النشار  مصطفى 
الطبي  العالج  من  متعددة  صوراً  عرف 
العالج  عن  يوماً  يسمع  لم  لكنه  والنفسي، 
تقدمه  أن  يمكن  عالج  هناك  فهل  الفلسفي، 
الفلسفة لإلنسان، خاصةً في ظل تفاقم مشكالته 
والسياسية  واالجتماعية  والنفسية  الصحية 

والبيئية؟
بالفلسفة  إلى أن العالج  النشار  الدكتور  يشير 
قديم قِدم تاريخ الفلسفة، إذ لم تنشأ الفلسفة إال 
لإلجابة عن تساؤالت جوهرية أّرقت اإلنسان 
وأرهقت عقله، وأثرت في أدائه في الحياة، ولم 
تأته اإلجابة إال عن طريق فالسفة، نجحوا من 
يصلوا  أن  في  الفذة  وعقولهم  تأمالتهم  خالل 
الوجود،  الحقائق حول  الكثير من  إلى إدراك 

وماهية اإلنسان، وما يعانيه من مشكالت.
الدور  إلى  نشير  أن  يمكن  الصدد،  هذا  وفي 
فيلسوف مثل سقراط، في عالج  به  قام  الذي 
معاصريه، وأنه أوضح لهم أن طريق المعرفة 
أي  حقيقة  منا  كل  يدرك  بأن  يبدأ  الصحيح، 
أفالطون  ومواصلة  فيه،  يتحدث  موضوع 
طريقة أستاذه العالجية، وتأسيس الفلسفة كعلم 
للحوار، وأكد على أن عالج أي مشكلة يكون 
الحوار  ذلك  أطرافها،  بين  الحوار  عبر  دائماً 
طريقهم  أنه  على  بدايته  منذ  يتفقون  الذي 
للوصول إلى حقيقة الموضوع الذي يختلفون 

حوله.
أما الدرس الثالث في العالج بالفلسفة فقد قدمه 
أرسطو، حينما وجد أن المعارك الفكرية بين 
سقراط وأفالطون من ناحية، والسوفسطائيين 
عامة  وبين  هؤالء  وبين  أخرى،  ناحية  من 
اليونانيين، من ناحية ثالثة، إنما أساسها الخلط 
في  والغموض  اللغوية،  التعابير  استخدام  في 
أرسطو  كتب  حينئذ  العقلية،  االستدالالت 
مؤلفاته المنطقية، مميزاً بين الطريق الصحيح 
في التفكير واالستدالل، وبين الطرق الخاطئة 

في استخدام اللغة.
إلى  القديمة  الفلسفة  تحّول  إلى  يشير  الكتاب 
فلسفة عالجية مستهدفة التماس سعادة اإلنسان، 
وغيرهم  والرواقيين  ابيقور  فلسفة  منه خالل 

في المذاهب والمذاهب الفلسفية، ولعل أروع 
ما كتب في الزمن القديم عن العالج بالفلسفة 
الشهور  خالل  زنزانته  في  بؤثيوس  كتبه  ما 
التي سبقت إعدامه عام 524 ميالدية، حيث 
كتب كتاباً بعنوان »عزاء الفلسفة« فيه أساليب 

ناجعة في عالج النفس القلقة.
بالفلسفة  العالج  تواصل  الكاتب على  ويعّرج 
الصعيد  وعلى  الحديث،  العصر  بداية  مع 
الفالسفة  فمعظم  والسياسي،  االجتماعي 
التي  والسياسية،  األخالقية  مذاهبهم  لهم 
تعانيها  وسياسية،  اجتماعية  أمراضاً  تعالج 

عصر  فالسفة  رؤية  تكن  ولم  مجتمعاتهم، 
التنوير )فولتير – ديدرو – مونتسكيو( النقدية 
إال محاولة إلصالح األوضاع السيئة وصنوف 
التي عاناها  المساواة  الظلم االجتماعي وعدم 

مواطنو أوروبا في ذلك الزمان.

في الذكرى الخامسة لتفجير قامشلو..  
مالمح المقاومة تطغى على المؤامرات

بدماء شهداء ضحايا 
التفجيرات اإلرهابية 

تتجدد مقاومة 
الشعوب في شمال 
وشرق سوريا فلون 
الموت في تفجير 

قامشلو 27 تموز 
بِدل بلون المقاومة 

ُ
است

واإلرادة الحرة 
والتكاتف والتعايش 

المشترك بين الشعوب 
كافة.«2
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إعالنات في الذكرى الخامسة لتفجير قامشلو.. مالمح المقاومة 
تطغى على المؤامرات

رسالة مجلس المرأة لعوائل الشهداء في الكونفرانس: 

ما فعله مرتزقة تركيا بحق الشهداء عمل الأخالقي
في يوم الصحافة التركّية.. أرقام تؤكد بأنها 

بؤرة القمع الصحفي

102 معتقل في احتجاجات خوزستان وصرخات 
صحفّية لالستجابة لمطالبهم

زرع  اإلرهابي  بفكرهم  داعش  مرتزقة  حاول 
والنيل  سوريا  وشرق  شمال  شعوب  بين  الفتنة 
والهجمات  التفجيرات  مكتسباتهم من خالل  من 
واالغتياالت، حيث شهدت مدينة قامشلو منذ ما 
أُريقت فيها دماء  يُقارب الخمس سنوات فاجعة 
مدنيين أبرياء، سعى من خاللها المرتزقة الحد 
عام  من  تموز   27 في  الشعوب،  مقاومة  من 
2016 فّجر مرتزقة داعش سيارة مفخخة على 
مقربة من جامع »قاسمو«  على طريق عامودا 
بعد نحو 2 كيلو متر من مدخل  الغربي  بالحي 
المدينة الغربي، وخلّف التفجير أكثر من خمسين 

شهيداً ناهيك عن األضرار المادية.

مقاومة بلون مختلف

قامشلو  لمجزرة  الخامسة  السنوية  الذكرى  في 
حدثت  الذي  المكان  في  المقاومة  مالمح  تظهر 
فيه المجزرة وتجددت اإلرادة الحرة لدى أهلها، 
على  شاهدة  كانت  ومراكز  محالت  فتح  ليُعاد 
دُمرت  أنها  آنذاك  المرتزقة  واعتبرها  الفاجعة 

ولم يبَق لها أثراً.
التي  الصيدليات  إحدى  كانت  جوهر  صيدلية 
تضررت مادياً وبشرياً فالصيدلي جوهر محمد 
ولم  التفجير  ذلك  ضحايا  أحد  كان  إسماعيل 
يُعثر على جثته، تلك الصيدلية بقيت قائمة حتى 
وجدوا  جوهر  الشهيد  فزمالء  الحاضر  الوقت 
الصمود  على  داللة  االسم  بنفس  افتتاحها  بأن 
شعوب  ضد  تُحبك  التي  المؤامرات  وجه  في 
المنطقة، »جمعة أكرم علي« صيدالني يعمل في 
صيدلية جوهر في الوقت الحالي يقول لصحيفتنا 
مسترسالً الوقائع: »الدكتور والشهيد جوهر كان 
صديق وزميل عمل، عندما سمعت بذلك التفجير 
المؤلم هرعت لالطمئنان عليه ولكني لم أجد أي 
أثر له، كان المشهد مؤلماً وصادماً، حيث السواد 

والدمار والدم قد مأل المكان«.
وأوضح الهدف من إعادة افتتاح الصيدلية نفسها 
قررت  الصيدلية  إعمار  أُعيد  »عندما  بقوله: 
لذكراه،  تكريماً  فقط  ليس  االسم  بنفس  افتتاحها 
والمخططات  الجهات  لكافة  رداً  ليكون  وإنما 
المشروع  لضرب  تهدف  التي  اإلرهابية 
فقد  المنطقة  شعوب  بين  والتآخي  الديمقراطي 
كان هذا النهج هو الذي يتعامل به الشهيد جوهر، 
مدينة  في  الصحة  هيئة  أن  من  الرغم  وعلى 
قامشلو كانت قد أصدرت قرار بوقت مسبق أن 
أنه  يكون اسم الصيدلية على اسم صاحبها، إال 
وتكريماً لدماء الشهداء وافقت الهيئة على طلبي 

وبقيت الصيدلية تحمل نفس االسم«.

التآخي يكرس شوكة االستسالم

اليزال أهالي شمال وشرق سوريا عامةً وروج 
آفا على وجه الخصوص، يقاومون المخططات 
والتكتالت اإلرهابية، ويقطعون األيادي المخربة 
التي تحاول ضرب األمن واالستقرار، ويحيّون 
روح المقاومة بألوان مختلفة، إال أن ألم التفجير 

ينغز في الروح في كل ذكرى سنويّة، »همرين 
عام  من  تموز   27 »بيوم  لنا:  أفادت  علي« 
أخضع  تدريبية  دورة  إلى  ذاهبةً  كنت   ،2016
لها، عندما سمعت ذلك الصوت القوي جداً، قلت 
أي شيء  أو  لقنينة غاز  انفجار  ربما  نفسي  في 
التفجير لم أستوعب  آخر، حين وصولي لمكان 
حصل،  وماذا  أنا  أين  أعرف  أعد  ولم  المكان 
جغرافية  وكذلك  تغيرت  المحال  البيوت،  أين 

التفجير  مأساة  على  ألستفيق  ماذا؟،  أم  المكان؛ 
الذي استشهد فيه أوالد عمي االثنين وابنة خالتي 
وهم  صورهم  الُمقربة،  وصديقتي  عمي  وبنت 
مشوهين ال تستطيع ذاكرتي محوها أو نسيانها، 

كلما أتذكر ذلك اليوم المشؤوم يقشعر بدني«.
من  تمكنوا  المنطقة  »سكان  حديثها:  مختتمةً 
بوحدتهم وتآخيهم وعدم  اإلرهاب  الوقوف ضد 

استسالمهم«.

كركي لكي/ ليكرين خانيـ  اعتبر مجلس المرأة 
الكونفرانس  آفا  روج  في  الشهداء  لعوائل 
الثاني له رداً على العمل اإلجرامي الالأخالقي 
في  الشهداء  مزار  »نبش  تركيا  لمرتزقة 
الحفاظ  ضرورة  إلى  ودعا  المحتلة«  عفرين 

على إرث شهداء الحرية.
تحت شعار )بضمان المرأة يمكن حماية درب 
مجلس  عقد  آفا(  روج  ثورة  الشهداء وضمان 
المرأة لعوائل الشهداء في روج آفا كونفرانسه 
والفن  للثقافة  تيكران  آرام  مركز  في  الثاني 
صباحاً،   2021/7/26 في  رميالن  بمدينة 
وإداريات  بحضور 400 عضوة، وعضوات 
شمال  مناطق  كافة  في  المرأة  مجالس  في 
عن  ممثالت  إلى  باإلضافة  سوريا،  وشرق 
الذاتية، ومؤتمر  اإلدارة  األحزاب ومؤسسات 

ستار.
على  صمت  دقيقة  بالوقوف  الكونفرانس  بدأ 
أرواح شهداء الحرية وألقت الرئيسة المشتركة 
الديمقراطي زالل جكر كلمة  المجتمع  لحركة 
عوائل  لجميع  الكونفرانس  انعقاد  باركت 
خنادق  في  والمقاومات  والمقاومين  الشهداء 
الكرامة، وركزت في كلمتها على أهمية انعقاد 
المرحلة  هذه  في  الشهداء  عوائل  كونفرانس 
وشرق  شمال  شعوب  تاريخ  من  الحساسة 
في  اإلدارية  لفتت  ذاته  السياق  وفي  سوريا، 

الذي  اإلرث  إلى  بوطي  وليدة  ستار  مؤتمر 
الحفاظ عليه والسير  الشهداء وضرورة  تركه 
على خطاهم، وكيفية الحفاظ على الرسالة التي 
سبيل  في  الطاهرة  بدمائهم  ورسخوها  بدأوها 

بناء مجتمع التآخي والسالم.
لقاء  الكونفرانس كان لصحيفتنا  وعلى هامش 
مع اإلدارية في مجلس المرأة لعوائل الشهداء 
بإقليم الجزيرة كلستان عزيز حيث شددت على 
يريد  التي  الفترة  هذه  في  الكونفرانس  أهمية 
يتعلق  كل شيء  القضاء على  التركي  المحتل 
غير  المشين  العمل  سيما  وال  الحرية  بشهداء 
اإلنساني وغير األخالقي الذي قامت به الدولة 
في  الشهداء  مزار  نبش  خالل  من  التركية 

عفرين والتنكيل بجثثهم المقدسة.
عقدنا  خالل  من  »ونرغب  وأضافت: 
والتركيز  الشهداء  أبناء  توعية  للكونفرانس 
على أن الطريق الذي سلكه آبائهم هو الطريق 
الحرية وبناء مجتمع  إلى  الذي يفضي  الوحيد 
كما  اإلقصائية،  الذهنية  من  خالي  ديمقراطي 
نسعى من خالل تجمعنا إلى تنظيم النساء من 
عوائل الشهداء للقيام بواجبهن على أكمل وجه 
لحماية إرث الشهداء والهدف الذي استشهدوا 

من أجله«.

التركيّة  الصحافة  يوم  في  ـ  األخبار  مركر 
 180 أصل  من   153 المرتبة  تركيا  تحتل 
دولة في مؤشر حرية الصحافة وليصل عدد 

الصحفيين السجناء إلى 38 صحفياً.
احتفلت تركيا يوم السبت 24 تموز بيوم حرية 
بسبب  قاتماً  كان  االحتفال  لكن  الصحافة، 
محاكمة 274 صحفياً في 128 قضية خالل 

العام األخير ووجود 38 صحفياً بالسجون.
لجنة  عضو  بلبل،  سليمان  أيدين  البرلماني 
أوضح  الجمهوري  الشعب  حزب  في  العدل 
حظر  تم  أنه  اليوم  هذا  بمناسبة  بيان  في 
في  األقل  على  خبر   400 إلى  الوصول 

األشهر األربعة الماضية.
من   153 المرتبة  تحتل  تركيا  بأن  وكشف 
الصحافة،  حرية  مؤشر  في  دولة  بين 180 
والتهديدات  والعنف  الرقابة  أن  إلى  مشيراً 

ضد الصحافة آخذين في االزدياد.
 101 ضد  تحقيقات  فتح  أنه  أيضاً  وذكره 
في 2020-2021 ومالحقة 274  صحافي 
»كيف  متسائالً  قضية،   128 في  صحفياً 

يمكن االحتفال بيوم 24 تموز للصحافة بينما 
يوجد 38 إعالمياً في السجن؟«.

العدالة والتنمية  بلبل أن حكومة حزب  وأكد 
تهدد الصحفيين.

منظمة  “أعلنت  التركي:  النائب  وتابع 
مراسلون بال حدود )RSF( عن قائمة أعداء 
مارسوا  قادة  تضم  والتي  الصحافة،  حرية 
 .2016 عام  منذ  الصحافة  على  ضغوطاً 
التي  القائمة  في  أيًضا  مدرج  وأردوغان 
تضم 37 رئيس دولة وحكومة في العالم ففي 
تقرير خاص قيل عن أردوغان: رئيس تركيا 
فقط  يحبها  باألحرى  أو  الصحافة،  يحب  ال 

عندما تطيعه وتُثني عليه”.
ونوه بلبل أنه بعد أحداث االنقالب منتصف 
نظام  لبناء  تنظيمه  تم  الذي   ،2016 يوليو 
الصحفية  البطاقات  إلغاء  تم  الواحد،  الرجل 
آلالف الصحفيين المعارضين لرئيس حزب 
بين  أردوغان  طيب  رجب  والتنمية  العدالة 

عشية وضحاها.
بلغ   ،2019 حتى  سنوات  الثالث  فترة  في 

عدد البطاقات الصحفية الصفراء الملغاة من 
قبل رئاسة االتصاالت ألفي و397 بطاقة.

لرقابة  تركيا  في  اإلعالم  وسائل  وتخضع 
في  االنقالبية  المحاولة  منذ  خاصةً  شديدة، 
2016، حيث سيطرت حكومة حزب العدالة 
رجال  عبر  اإلعالم  وسائل  على  والتنمية 

األعمال المقربين منها.

اإليرانية  السلطات  اعتقلت  ـ  األخبار  مركز 
احتجاجات  في  شاركوا  شخصاً   102
وصحفيون  نشطاء  طالب  فيما  خوزستان 
على  مشددين  لمطالبهم  االستجابة  كرد 

افتقار اإلدارة في المنطقة.

محافظة  في  واسعة  احتجاجات  بدأت 
رداً   ، تموز   15 الخميس  ليلة  خوزستان 
على سوء إدارة الموارد الذي أدى إلى أزمة 
إلى  وامتدت  االحتجاجات  استمرت  المياه، 

30 مدينة على األقل.
في  ميبود  مثل  مدن  في  المواطنون  واحتشد 
محافظة يزد ورباط كريم حول طهران لدعم 

متظاهري خوزستان.
اإليرانية  اإلنسان  حقوق  وكالة  وتلقت 
)HRANA( عدة تقارير تشير إلى اعتقال 
مئات األشخاص، لكن التحقق من هوية جميع 
الشفافية  انعدام  بسبب  صعبًا  كان  المعتقلين 
الرسمية  السلطات  من  الواردة  التقارير  في 
اإلسالمية  الجمهورية  أن  كما  اإليرانية، 
اإلنسان  حقوق  لمنظمات  تسمح  ال  اإليرانية 
بالعمل داخل إيران بحسب الوكالة، ومع ذلك 
على  التعرف  من   HRANA تمكنت  فقد 
102 محتجًزا ، وبينما ورد أن 10 قد قُتلوا ، 

تحققت الوكالة من هويات خمسة منهم.
)مدينة  مختلفة  مناطق  من  هم  والمعتقلون 
ـ  جمران  مدينة  ـ  البستان  مدينة  األهوازـ 

مدينة الحيـ  مدينة الحميديةـ مدينة خرمشهرـ 
مدينة رامشيرـ مدينة شافورـ مدينة سوسنردـ 

مدينة طهران(.
وصحافياً  ناشطاً  فإن70  لمحتجين   ودعماً 
باالستجابة  اإليراني  النظام  طالبوا  كردياً 

لمطالب المحتجين في خوزستان.
وفي البيان أعرب النشطاء والصحافيون عن 
تعازيهم لذوي الضحايا وأهاليهم ودعوا إلى 

إطالق سراح المعتقلين.
اإلدارة  إلى  االفتقار  إلى  البيان  ولفت  كما 
السليمة وعدم الكفاءة وتجاهل رأي الخبراء 
كعوامل  المنطقة  لبيئة  العشوائي  والتدمير 

تدخل في الوضع الحالي في خوزستان.

قامشلو/ رؤى النايف ـ بدماء شهداء ضحايا التفجيرات اإلرهابية تتجدد مقاومة الشعوب في شمال وشرق سوريا فلون الموت في تفجير قامشلو 27 
تموز اسُتبِدل بلون المقاومة واإلرادة الحرة والتكاتف والتعايش المشترك بين الشعوب كافة.

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3035/ لعام 2021 م

على السيد: أحمد الحماوي الجرادي الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 2021/8/11م للنظر 

في الدعوى المقامة من السيد: أحمد األحمد الهادي، بطلب: 
تثبيت عقد بيع

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

__________________________________
______

                       
مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /2789/ لعام 2021 م
على السيد: أحمد كامل الجبان الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء الواقع في 2021/8/11م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: وهيب فواز الجبان، بطلب: 

تثبيت عقد بيع
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

                                                                   
__________________________________

______
                                            

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2533/ لعام 2021 م

على السيد: إسماعيل تركي المال الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 2021/8/11م للنظر 

في الدعوى المقامة من السيد: صالح حمود العبد هللا، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة  

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

                                                                   
__________________________________

______

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /1005/ لعام 2021 م

على السيد: أمجد سعود عبد الحسن الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم األحد الواقع في 2021/8/15م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: سعدة المحمد بنت أحمد، بطلب: 

تصفية تركة  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

                                                                   
__________________________________

______

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2268/ لعام 2021 م

على السيد: حميد محمد بن خالد الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2021/8/19م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: محمود حسن الحساني، 

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

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

                                                                   
__________________________________

______

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /1403/ لعام 2021 م

على السيد: خلف الحاج عيسى بن إبراهيم الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 2021/8/11م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد الزمو بن 
رمضان, بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

                                                                   
__________________________________

______

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2815/ لعام 2021 م

على السيدة: رقية أسود العبد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم الخميس الواقع في 2021/8/12م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: وليد عيسى شيخ محمود، 

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

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

                                                                   
__________________________________

______

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2751/ لعام 2021 م

على السيد: عبد العزيز أحمد العبود ابن صبحي الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 
2021/7/29م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: حسين 

العلي العثمان بن علي، بطلب: فسخ عقد بيع شقة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

                                                                   
__________________________________

______

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2420/ لعام 2021 م

على السيد: متعب طه الكواس الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء الواقع في 2021/8/11م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: زياد خليل، بطلب: تثبيت عقد 

بيع سيارة  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

                                                                   
__________________________________

______

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /133/ لعام 2021 م

على السيد: محمد الحاج أحمد بن إسماعيل الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة 
/10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/8/23م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمود الطبعان بن 

إبراهيم، بطلب: اعتراض على قرار 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

                                                                   
__________________________________

______

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /1863/ لعام 2021 م

على السيد: محمد العمير بن أحمد الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 2021/8/11م للنظر 

في الدعوى المقامة من السيد: علي الحديد بن عبود، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة  

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

                                                                   
__________________________________

______

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /1929/ لعام 2021 م

على السيد: مصطفى الهماش الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم الخميس الواقع في 2021/8/19م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: عبد الغني المصطفى، بطلب: 

تثبيت عقد بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

                                                                   
__________________________________

______

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2823/ لعام 2021 م

على السيد: مصطفى صالح الشيخ الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 2021/8/11م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: محمود األحمد بنت بوزان، 

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

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

                                                                   
__________________________________

______

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2352/ لعام 2021 م

على السيد: مهند حسين حسين الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين الواقع في 2021/8/16م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيدة: رهف الزير بنت مصطفى، 

بطلب: تفريق لعلة الغياب  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

                                                                   
__________________________________

______

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2210/ لعام 2021 م

على السيد: موسى سعدون اإلسماعيل الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم األحد الواقع في 2021/8/15م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: محمد علي حوارى، بطلب: 

تثبيت عقد بيع 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

                                                                   

__________________________________
______

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 656  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: إبراهيم الحسين بن علي         
والجهة المدعى: عواد محمد بن خلف     

بدعوى: تثبيت بيع  تاريخ الجلسة 2021/8/16م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

__________________________________
______

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 1143  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: إبراهيم حميد بن محمد    
والجهة المدعى : محمود خليفة بن محمد              

بدعوى: تثبيت بيع  تاريخ الجلسة 2021/8/16م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

__________________________________
______

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 662  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: أسعد العيسى بن حسين     
والجهة المدعى : عبود حاج خلف – عبد الجليل عبود 

الخلف               
بدعوى: تثبيت بيع  تاريخ الجلسة 2021/8/16م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

__________________________________
______

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 528  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: جمال العيسى          
والجهة المدعى: محمد الصطوف 

بدعوى: تثبيت بيع  تاريخ الجلسة 2021/8/16م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

__________________________________
______

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 529  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: حسين الحسن        
والجهة المدعى: أيوب مصطفى    

بدعوى: تثبيت بيع  تاريخ الجلسة 2021/8/16م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

__________________________________
______

مذكرة: إخطار  
في الدعوى رقم أساس 991  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: خلف إبراهيم األحمد  
والجهة المدعى عليها: عبد جاسم المحمد – حسن غنام 

العلي          
بدعوى: تثبيت بيع  تاريخ الجلسة 2021/8/16م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

__________________________________
______

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 505  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: شيخ سالم بن محمد 
والجهة المدعى عليها: محمود الصفير بن صالح        

بدعوى: تثبيت بيع  تاريخ الجلسة 2021/8/16م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

__________________________________
______

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 1012  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: عبد الواحد الحمد بن عبيد 
والجهة المدعى حازم العلي           

بدعوى: تثبيت بيع  تاريخ الجلسة 2021/8/16م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

__________________________________
______

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 615  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: عبود الكدرو بن حسن  
والجهة المدعى: توفيق العبد بن عيد – إبراهيم محرز بن 

حسن            
بدعوى: تثبيت بيع  تاريخ الجلسة 2021/8/16م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

__________________________________
______

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 518  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: فريد المرعي بن معيوف       
والجهة المدعى: أحمد اإلسماعيل بن خالد   

بدعوى: تثبيت بيع  تاريخ الجلسة 2021/8/16م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

__________________________________
______

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 567  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: فيصل السمير ابن إبراهيم             
والجهة المدعى: عيسى الحسين – حسن أحمد محمد – 

حداد محمود حبش  
بدعوى: تثبيت بيع  تاريخ الجلسة 2021/8/23م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

__________________________________
______

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 510  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: محمد خلف العلي      
والجهة المدعى: خالد إبراهيم األحمد 

بدعوى: تثبيت بيع  تاريخ الجلسة 2021/8/16م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

__________________________________
______

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 571  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: محمد خير العبد بن زمزم              
والجهة المدعى: أحمد العواد بن محمد   

بدعوى: تثبيت بيع  تاريخ الجلسة 2021/8/23م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

__________________________________
______

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 983  لعام 2021م 
المتكونة بين الجهة المدعية: محمود المحمد 

والجهة المدعى عليها: مصطفى الحسيان         
بدعوى: تثبيت بيع  تاريخ الجلسة 2021/8/16م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

__________________________________
______

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 952  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: مهند أحمد الصافي      
والجهة المدعى : محمد كامل زرزور  

بدعوى: تثبيت بيع  تاريخ الجلسة 2021/8/16م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

__________________________________
______

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 1030  لعام 2021م 
المتكونة بين الجهة المدعية: نجمة المحمد   

والجهة المدعى: نايف علي الرحيل             
بدعوى: تثبيت بيع  تاريخ الجلسة 2021/8/16م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

__________________________________
______

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1649  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: إبراهيم المحمد            
والجهة المدعى: سليمان نبيو 

بدعوى: تثبيت بيع  تاريخ الجلسة 2021/8/12م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

__________________________________
______

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1644  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: أحمد اإلبراهيم             
والجهة المدعى : عماد الدين  

بدعوى: تثبيت بيع  تاريخ الجلسة 2021/8/12م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

__________________________________
______

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1704  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: أحمد المحمد                       
والجهة المدعى: ماهر العقار         

بدعوى: تثبيت بيع  سيارة تاريخ الجلسة 2021/8/12م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

__________________________________
______

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1675  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: حسن العلي بن موسى                 
والجهة المدعى: خليل الحمادي بن علي – محمد سعدون 

العلو     
بدعوى: تثبيت بيع  سيارة تاريخ الجلسة 2021/8/12م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

__________________________________
______

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1719  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: حمادة العليوي بن أحمد                        
والجهة المدعى: عوش السطم بن حميد          

بدعوى: تثبيت بيع  سيارة تاريخ الجلسة 2021/8/12م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

__________________________________

______

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1658  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: خليف القتري                  
والجهة المدعى: محمود الحمود بن حمود      

بدعوى: تثبيت بيع  سيارة تاريخ الجلسة 2021/8/12م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

__________________________________
______

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1669  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: سيف الدين الجاسم بن محمد               
والجهة المدعى : إبراهيم محمد الجاسم   

بدعوى: تثبيت بيع  سيارة تاريخ الجلسة 2021/8/12م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

__________________________________
______

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 717  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: عيسى موسى المحمد           
والجهة المدعى: محمد ناصر ناصر  

بدعوى: تثبيت بيع  تاريخ الجلسة 2021/8/16م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

__________________________________
______

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1685  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: غازي الخلف بن أحمد                   
والجهة المدعى: عنتر األحمد الحوران + علي العبد هللا 

بن أحمد       
بدعوى: تثبيت بيع  سيارة تاريخ الجلسة 2021/8/12م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

__________________________________
______

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1694  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: فايز علي بن محمود                      
والجهة المدعى: محمد سليمان بن أحمد        

بدعوى: تثبيت بيع  سيارة تاريخ الجلسة 2021/8/12م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

__________________________________
______

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1657 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: محمد األحمد بن حمود              
والجهة المدعى: عبد مخيلف خليفة  

بدعوى: تثبيت بيع  سيارة تاريخ الجلسة 2021/8/12م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

__________________________________
______

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1671  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: محمد السعيد بن عدنان                
والجهة المدعى: محمود بن محمد ومحمود األسعد بن عبد 

الحميد     
بدعوى: تثبيت بيع  سيارة تاريخ الجلسة 2021/8/12م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

__________________________________
______

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1692  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: محمد العلوث بن جاسم                    
والجهة المدعى: عمر الشتاري بن محمد – صبري شيخ 

أحمد        
بدعوى: تثبيت بيع  سيارة تاريخ الجلسة 2021/8/12م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

__________________________________
______

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 637  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: مرعي الحسن                     
والجهة المدعى: حسن  الخلف       

بدعوى: تثبيت بيع  سيارة تاريخ الجلسة 2021/8/19م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

__________________________________
______

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1645  لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: مصطفى الشيخو بن حمود                
والجهة المدعى: سامر النجار بن عبد القادر- صالح 

الحسين بن أحمد    
بدعوى: تثبيت بيع  سيارة تاريخ الجلسة 2021/8/12م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة
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العدد 999  محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

103 المرأةالرياضة

بشرى المحمد: إضاءات ثورة 19 تموز تشع على نساء دير الزور

ليلى شويخ: بعودتنا لتقاليدنا وعاداتنا األصيلة نتجاوز الصعوبات والمحن

متوز ثورة املرأة

من  ورأته  الريفية  السورية  المرأة  عاشته  ما 
المجتمع،  في  لدورها  وتقليص  وتهميش  معاناة 
بداخلها  أشعل  السوري،  النظام  أيام  في  وحتى 
وتراه  تسمعه  كانت  ما  بعد  وخصوصاً  ثورة، 
آفا  روج  مناطق  في  النساء  أن  كيف  إعالمياً، 
رائدات ومناضالت ومقاتالت من أجل الوصول 
بالمجتمع،  ووجودهن  وحريتهن  هدفهن  إلى 
نساء  بوجود  الحرية  نيل  أمل  فيها  ذلك  فزرع 
تموز   19 ثورة  أحداث  خالل  من  مناضالت، 
كافة  بمشاركة  كوباني  في  بدأت شرارتها  التي 
كبير  دور  لها  وكان  والمرأة  المجتمع  قوى 
مناطق  في كل  انتشرت  ثم  فيها، ومن  وريادي 

شمال وشرق سوريا.

ما قبل ثورة 19 متوز

نظام البعث في سوريا مارس على عقود وسنوات 
خصوصاً،  الكرد،  بحق  مسيئة  سياسات  كثيرة 
الكرد من  فقد ُحرم  والشعوب األخرى عموماً، 
الحكومة  واعتبرتهم  الكردية،  باللغة  التحدث 

السورية،  الوطنية  البطاقة  تمنحهم  ولم  أجانب، 
سياسة  التعريب ضمن  سياسة  عليهم  وفرضت 
الواحدة،  واللغة  الواحد  والحزب  الواحد  العلم 
التي  آفا  روج  ثورة  شرارة  اشتعلت  أن  إلى 
منحت المنطقة مرحلة جديدة ومختلفة، وأوجدت 
العرب  فأصبح  اشتعالها،  بداية  منذ  تغييرات 
والكرد وكل الشعوب يديرون المنطقة، ويتبعون 
سياسات تخدم المنطقة دون أي اعتبارات عرقية 
المناطق  كافة  الثورة  هذه  وشملت  طائفية،  أو 
مسيرة  ووصلت  سوريا،  وشرق  شمال  في 
نضال ثورة 19 تموز »ثورة المرأة« إلى إقليم 
اللواتي  النساء  من  الكثير  وحررت  الزور  دير 
عشن تحت سيادة السلطة الذكورية في مراحل 
الذي  السوري  النظام  قبل  من  سواء  حياتهن، 
كان يحد من دورهن ويقلصه، ومن قبل مرتزقة 
ووجودها  المرأة  هوية  لدفن  الذي سعى  داعش 

وفرض عليها أبشع العقوبات والممارسات.

مرحلة ما بعد التحرير

دخلت   2017 عام  في  الزور  دير  تحرير  بعد 
المرأة بمرحلة جديدة لم تعشها في تلك المناطق 
من قبل، وفي هذا السياق كان لنا لقاء مع الرئيسة 
»بشرى  المدني  الزور  دير  لمجلس  المشتركة 
المحمد« وهي أول رئيسة مشتركة في اإلقليم، 
وأوضحت بقولها: »ما حققته المرأة في المناطق 
ثورة  إلى  يعود  داعش  مرتزقة  من  المحررة 
النساء في مناطق روج آفا، وهنا بدأت التجربة 
المرأة  حرية  على  مبني  عملها  وكان  الجديدة 
العسكري  المجال  ليس  المجاالت  كافة  وفي 
المجالس  في  أنفسهن  ينظمن  بدأن  وإنما  فقط، 
إدارة  مدينة  كل  في  أصبح  فقد  بهن،  الخاصة 
نسائية، وانخرطن في  بالمرأة ومجالس  خاصة 

مجلس المرأة السورية وحزب سوريا المستقبل، 
ولعبت دورها بالرئاسة المشتركة في اإلدارات 
والمؤسسات  المدنية  المؤسسات  وكافة  المدنية 

والمجالس العسكرية وقوى األمن الداخلي«.
وأجابت بشرى المحمد عن سؤالنا ماذا أضافت 
ثورة روج آفا للمرأة بدير الزور؟ قائلة: »عندما 
نتحدث اآلن عن دور المرأة في الثورة وما كانوا 
كبيراً،  فرقاً  نالحظ  الثورة  قبل  عنها  يقولون 
بفضل اإلنارة التي نورها القائد والتحليالت التي 
أصدرها من أجل المرأة قد نوهتنا لنستيقظ من 
ذاك النوم العميق وخلصنا من ذلك الكابوس، ولم 
يكن يمتلك أي أحد هذه الثقة بأن المرأة يمكنها 
رفع السالح ومحاربة العدو، ولكن الشيء الذي 
النظرة  أفشل  قد  الواقع  أرض  على  اآلن  نراه 
تدير  من  اآلن  وهي  المجتمع،  في  لها  الدونية 
الجبهات والمعارك وأصبحت الريادية في الثورة 

ومثاالً يحتذى به في جميع أنحاء العالم، فالكون 
وتتصدى  تحارب  كيف  واستغرب  اندهش  كله 
المرأة ألكبر خطر وهو مرتزقة داعش دون أي 
للتاريخ ولجميع  أثبت  أو وجل، وهذا ما  خوف 
العالم عن المقاومة التي أبدتها، المرأة اكتسبت 
قوتها وإرادتها من فلسفة القائد آبو ومثلما ترون 
مثلها  آالفاً  الشهيدة آرين بشخصيتها خلقت  فإن 

وكذلك الشهيدة ريفان«.
في  المرأة  على  عشر  التاسع  ثورة  تأثير  وعن 
دير الزور ودورها في المجتمع أكملت بشرى: 
»أصبح للمرأة دوٌر واضح وملموس في مرحلة 
النضال من أجل الحفاظ على مكتسبات الثورة، 
والتقدم والتطلع إلى األمام لتحقيق أهداف ثورة 
19 تموز، وكل هذا سبقه دخول المرأة في كافة 
من  واتخذت  نفسها،  بتنظيم  والبدء  المجاالت، 
عاتقها  على  وأخذت  لها،  أساًسا  حريتها  مبدأ 

الذكورية  الثانوية  الذهنية  مراحل  إنهاء  عبء 
المسؤولة  بأنها  ولمست  واقتنعت  المجتمع،  في 
المجتمع فكريًّا واجتماعيًّا  بإدارة  أكثر  والمعنية 

وسياسيًّا وثقافياً«.
واختتمت الرئيسة المشتركة لمجلس دير الزور 
على  مؤكدة  حديثها  المحمد«  »بشرى  المدني 
وصقل  قوتها  على  المرأة  محافظة  ضرورة 
ترجع  ومرجعاً  به  يُحتذى  مثاالً  لتكون  إرادتها 
الثورة  هذه  سنوات  فخالل  النسوة،  كافة  إليه 
استطاعت المرأة أن تكتسب حق الحرية والتعبير 
فثورة  عالية،  والتنظيم وعلى مستويات  والفكر 
تموز لم تحررهن من حقبة سلطة البعث فحسب 
بل حررتهن من الكثير من القوالب الجامدة التي 

فرضت عليهن.

درجات  من  بالرغم  ـ  عيسى  عين  روناهي/ 
السن  كبار  باستضافة  تقوم  المرتفعة  الحرارة 
على  اإلمكانات  قلة  أجبرتهم  الذين  واألطفال 
وسائل  إلى  تفتقر  التي  الخيم  داخل  القعود 
التبريد، وتدعوهم إلى المكوث في خيمتها أثناء 

فترات ذروة الحر.

في  واألطفال  السن  كبار  من  كبير  عدد  يعاني 
درجات  ارتفاع  من  سبي  كري  مهجري  مخيم 
الحرارة في الخيم، وقد لجؤوا إليها في التوسعة 
أعمال  للتو  المخيم  إدارة  أنهت  التي  الثالثة 
استقبال المهجرين بعد ما يقارب الشهر من بدء 

استقبالهم.
باجلية(  )علي  بلدة  من  شويخ  ليلى  المهجرة 
المحتلة التابعة لمقاطعة كري سبي أُجبرت هي 

ترك  على  العوائل  من  كبير  عدد  مع  األخرى 
منزلها، والتوجه إلى مخيم مهجري كري سبي، 
التوسعة  في  خيمة  على  الحصول  واستطاعت 
المهجرة  العوائل  دخول  على  وشهدت  الثالثة، 
التي  العوائل  مساعدة  على  تعمل  لذلك  تباعاً، 
المزودة  خيمتها  في  استقبالهم  خالل  من  تدخل 
بمكيف مياه، وإيواء من ال يستطيع تدبر أمره في 

الخيم الحارة من أطفال وكبار السن.
تتجنب ليلى التحدث عن الظروف التي أجبرتها 
وتعلل  المحتلة،  المناطق  في  منزلها  ترك  على 
من  معه  والمتعاونين  التركي  المحتل  بأن  ذلك 
لالنتقام  الفرصة  يتحينون  ينفكون  ال  المرتزقة 
من ذويها أو من أقربائها، لذلك هي لن تخوض 
عن  الحديث  وتفضل  كثيراً،  التفاصيل  تلك  في 
أوتيت  بما  المهجرين  من  أقرانها  مساعدة  ُسبل 

من إمكانيات.

ما يهم هو العمل لتذليل 
الصعوبات معاً

القريبة  العائالت  »أدعو  ليلى:  المهجرة  تقول 
أو  بالمكيفات  خيمتها  تزود  أن  تستطع  لم  التي 
التي  المرتفعة  الحرارة  التبريد في ظل  بوسائل 
تشهدها فترات الذروة إلى خيمتي. فالحرارة في 
الخيمة دون وسائل التبريد تكاد ال تطاق، وهذه 
المعاناة تواجه العائالت الداخلة تواً إلى الخيم«. 
المكوث  إمكانية  أن  ليلى  الُمهجرة  وتضيف 
إحدى وسائل  أو  بمكيف  في خيمة غير مزودة 
الحرارة  بسبب  الصعوبة  غاية  في  أمر  التبريد 

العالية في الخيمة، لذلك تدعو عدداً من جيرانها 
وتعلل  خيمتها،  إلى  السن  وكبار  األطفال  من 
ومن  طبيعتنا،  من  »إنه  بالقول:  التصرف  هذا 

أخالقنا، والطباع الكريمة التي تربينا عليها«.
إجماالً  الحياة  مصاعب  أن  بفكرة  ليلى  تتمسك 
وتقول:  والتكاتف،  بالتعاون  تذليلها  على  يُعمل 
هو  الصعبة  الظروف  هذه  ظل  في  نعيشه  »ما 
بأن  السن  كبار  من  تعلمنا  لذلك  حقيقية،  محنة 
الصعوبات والملمات تذلل بالتعاون االجتماعي، 
الشخص  يعطي  مثالً  ومقتدر  إمكانية  لديه  فمن 
والسراء  المناسبات  في  كذلك  يملك،  ال  الذي 
كل  أساس  والتعاون  التكاتف  يكون  والضراء 

شيء«.

نحتاج بعضنا اليوم أكرث من أي 
وقت

التركي  »المحتل  بالقول:  حديثها  ليلى  تتابع 
ومرتزقته احتلوا أرضنا، وال سبيل الستعادتها 
البعض،  بالتكاتف والتعاون، ومحبة بعضنا  إال 
األخالقية  والمبادئ  الثوابت  من  الكثير  هنالك 

بها  التمسك  الواجب  ومن  عنها،  ابتعدنا  التي 
والرجوع إليها من جديد«.

اليوم،  نحتاجه  ما  هو  به  أقوم  »ما  وتردف: 
والذي نفتقده ونبتعد عنه، لذلك مهما ابتعدنا ال بد 
األتراح  بعضنا  نشارك  البعض،  بعضنا  لنا من 
واألفراح ونحترم الصغير ونوقر الكبير، وهذا 
األمر يجب أن يقوى أكثر في وقتنا الذي نعيشه 
حياة  ونبدأ  المحتلة،  أراضينا  استعادة  لنستطيع 

جديدة يسودها السالم واالستقرار واألمان«.
قلة  من  سبي  كري  مهجري  مخيم  ويعاني  هذا 
المنظمات  قبل  من  المقدم  والدعم  اإلمكانات 
من  االنتهاء  بعد  وخاصة  واإلغاثية،  اإلنسانية 
التي  الثالثة  التوسعة  في  المهجرين  استقبال 
حين  في  خيمة،   560 يقارب  ما  استوعبت 
طالبت إدارة المخيم المنظمات اإلنسانية اإلغاثية 
والجهات المعنية في اإلدارة الذاتية بزيادة الدعم 
الخدمات  توفير  لها  ليتسنى  قبلها  من  المقدم 

والدعم األساسي لقاطنيه من المهجرين.

نهائي دوري الرجال: سردم بطاًل... ولرحيل 
الكابتن شيخموس كان الحزن حاضراً

دخل الناديان المباراة برفقة طاقم التحكيم وُحِملت 
صورة فقيد الرياضة شيخموس هسو ووِضعت 
الناديين  كال  العبي  قبل  من  السوداء  الشارات 
الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  وأعضاء 
وزوجته  الفقيد  روح  على  دقيقة صمت  ووقفوا 

وشهداء الكرامة في شمال وشرق سوريا.
وشيخموس كان العب لنادي االتحاد من عامودا 
في دوري إقليم الجزيرة ونادي عامودا بالدوري 
في  وقتاله  بخلقه  ُعِرف  شخص  وهو  السوري 
وترك  رحل  نفس،  آلخر  األخضر  المستطيل 

حزناً كبيراً في نفوس جميع الرياضيين.

أحداث املباراة

المباراة لم ترتِق لمستوى الناديين ونخبة النجوم 
اللمحات  من  خالية  وكانت  يضمانها،  التي 
لشباب  النهائي  لقاء  مثل  مثلها  الجميلة  الكروية 
الناديين مؤخراً، حيث غابت اإلثارة عنها، وكان 
في  بمجمله  األول  الشوط  في  محصوراً  اللعب 
منتصف الملعب مع هجمات خجولة بالكاد تُشكل 

خطورة على مرمى الفريقين.

فرصة  باستثناء  بجديد  يحمل  لم  الثاني  الشوط 
وحيدة ضيعها مهاجم األسايش مظلوم أمام باب 
مرمى سردم، ولكن في الدقيقة 79 سجل سردم 
اعترض  الذي  محمد   مالك  الالعب  عبر  هدفاً 
بداعي  األسايش  نادي  وإدارة  العبين  عليه 
سردم  العب  من  مرتكب  خطأ  ووجود  تسلسل 

على العب من األسايش.
الحالة  بأن  قرروا  ومساعده  الساحة  حكم  ولكن 
لسردم  هدف  النتيجة  لتكون  هدف  وهي  سليمة 
وال شيء لألسايش وبهذه النتيجة انتهت أحداث 
المباراة النهائية لدوري الرجال بكرة القدم للدرجة 

روناهي/ قامشلو ـ أكدت أول رئيسة مشتركة لمجلس دير الزور المدني »بشرى المحمد« أن ثورة 19 تموز مكنت من تحرير نساء دير الزور من فكر داعش 
والفكر المتسلط الذكوري، وفتحت اآلفاق أمامها لتصل للرئاسة المشتركة، بعد أعواٍم من الظلم والتهميش.

روناهي/ قامشلو ـ اخُتتِمت منافسات دوري الرجال لكرة القدم »الدرجة األولى« موسم 2020 ـ 2021، بمباراة نهائية كان سردم واألسايش طرفان 
فيها، وتم استذكار فقيد الرياضة شيخموس هسو الذي وافته المنية وزوجته في اليوم الثاني من عيد األضحى إثر نشوب حريق بمنزلهم بريف عامودا.

األولى في إقليم الجزيرة موسم 2020 ـ 2021، 
للدوري ويحافظ على  وليتّوج بذلك سردم بطالً 

لقبه الذي فاز به في الموسم الماضي.

مراسم التتويج

ـ كأس المركز األول: نادي سردم بطالً للدوري.
وصيف  األسايش  نادي  الثاني:  المركز  كأس  ـ 

بطل الدوري.
مالك محمد العب  الدوري:  أفضل العب في  ـ 

نادي سردم.
نادي  الحسين العب  الدوري: مصعب  هداف  ـ 

سري كانيه.
ـ أفضل حارس مرمى: محمد حجي  »تولدو« 

حارس نادي األسايش.
ـ اإلداري المثالي: قاسم عمر إداري نادي سردم.
ـ أفضل مدرب في دوري الشباب: كيمور عثمان 

مدرب شباب سردم.
ـ أفضل مدرب للفئات العمرية: منير كجو مدرب 

نادي برخدان.
ـ أفضل متابع حاجو رسول عبدو من قامشلو.

نبذة عن الدوري

بتاريخ  انطلق  الدوري  بأن  ذكره  الجدير 
قُسموا على  2020/12/11 بمشاركة 14 نادياً 

مجموعتين وفق الشكل التالي:
المجموعة األولى: األسايش ـ خبات ـ االتحاد ـ 

شبيبة الحسكة ـ دجلة ـ الجزيرة ـ واشو كاني.
جودي  ـ  الصناديد  ـ  سردم  الثانية:  المجموعة 
ـ سري  الطريق  ـ  برخدان  ـ  تل كوجر  شبيبة  ـ 

كانيه.
على  الترتيب  كان  المجموعات  دور  ختام  بعد 

النحو التالي:
المجموعة األولى:

1ـ األسايش 34 نقطة +39.
2ـ خبات 23 نقطة +16.

ـ دجلة 22 نقطة +14.
 4ـ االتحاد 19 نقطة +0.

 5ـ شبيبة الحسكة 12 نقاط -11.
6ـ واشو كاني 4 نقاط -38.

7ـ الجزيرة 4 نقاط -24.
المجموعة الثانية:

1ـ سردم 33 نقطة +45.
2ـ برخدان 20 نقطة +8.

3ـ سري كانيه 19 نقاط +4.
4ـ الصناديد 19 نقطة +0.

5ـ الطريق 14نقاط +4.
6ـ شبيبة تل كوجر 10 نقاط -30.

7ـ جودي 1 نقطة -31.
دور  في  اللعب  على  اعتمد  الدوري  نظام 
بعضها  مع  األندية  كافة  تلعب  أن  المجموعات 
ويتأهل  المجموعتين  وإياباً ضمن  ذهاباً  البعض 
بطل كل مجموعة مباشرةً للدور نصف النهائي 
عن  كبطل  األسايش  ناديي  من  كالً  وتأهل 
المجموعة األولى وسردم عن المجموعة الثانية.
والثالث  الثاني  المركزين  أصحاب  تأهل  كما 
للدور الثاني لتلعب األندية نظام تقاطعات ذهاباً 
األولى  المجموعة  عن  المتأهلة  واألندية  وإياباً 
كانت خبات ودجلة، وعن الثانية كالً من برخدان 
وسري كانيه، وتأهل من هذه األندية للدور نصف 
النهائي كالً من برخدان الذي لعب مع األسايش 
تقابل مع  كانيه  للنهائي وسري  األسايش  وتأهل 

سردم وتأهل األخير إلى المباراة النهائية. 
هبط من الدرجة األولى للثانية أربعة أندية بواقع 
ناديين من كل مجموعة: واشو كاني والجزيرة 
عن األولى وعن الثانية هبط كالً من ناديي شبيبة 

تل كوجر وجودي.
هما:  ناديان  لألولى  الثانية  الدرجة  من  صعد 

ديرك واألخوة والسالم.
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1ـ أول من اطلق الرصاص على الفرنسيين.2ـ في البيضة)م(ـ شاعر أموي خاطر.3ـ أرضع ـ مصيده)م(.4ـ جورة مدنية في السعودية)م(. 5ـ 
تجدها في كلمة صياد ـ لقب فارسي)م(. 6ـ منشأ)م( ـ أقترب ـ ضرير)م(. 7ـ مدنية كردستانية)م( ـ وجهه السماء مع األرض.8ـ مرتفع ـ ضمير 

متصل ـ خوف. 9ـ متشابهان ـ دلو ـ ينظر بحنان)م(.10ـ والدي بالعامية ـ من األمراض ـ صوت االسد. 11ـ مدينة سورية)م( ـ قرع. 12ـ شاعر 
و اديب تشيلي.

1ـ كاتب ثوري فرنسي. 2ـ مجزة قام بها األتراك)م(ـ دولة اوربية. 3ـ حرف شرطـ مركب نترجيني عضوي. 4ـ ظالم ـ محمد را مبعثره. 5ـ 
طعف ـ مدينة سوريه)م(ـ الألستفهام. 6ـ سرد)م(ـ حرف ناصب ـ مقام موسيقي. 7ـ من األلبسة بالعامية)م(ـ و سواس. 8ـ شاعر سورية راحل. 

9ـ شخصية في مسلسل باب الحارة )م(. ـ نماذج مطبوع يستعمله المودع في المصارف)م(. 10ـ تبصرـ اول العالم في رياضيات في اإلسالم)م(. 
11ـ مغني كردي راحل ـ مداو. 12ـ اديب و شهيد كردستاني.

1ـ اول رئيس لسوريا. 2ـ محافظة سوريةـ اغنية لفؤاد غازي.3ـ عيون)م(ـ للمساحة )م(. 4ـ الغابة)م( ـ ملكي ـ مبرر. 5ـ عالم يوناني في الرياضيات ـ صوت 

الغزال. 6ـ يكلله . 7ـ مناص ـ قفز ـ من األمراض. 8ـ أحترمت ـ ظازج. 9ـ مطربة عربية.10ـ زعيم سوري قاوم الثورة السورية ضد الفرنسيين. 11ـ خبز 

يابس)م(ـ حرف أبجدي ـ من االعراف. 12ـ اديب أجنبي.

لعلق حا بر منهة

يدنه لم مغنرا

مدسر با ال ودعم

امدع ير دق زواص

سجبا وم عل يجرر

وران زا ما يايا

لجعم لا دب شنام

تيرر بل لب كينر

خرمع ان بط ورحب

مياش هل را نوبت

لرحس اب عه تبصا

وفلس دد ار ريلا
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9 اآلراءالسياسة 4

 زيارة صويلو
 لعفرين... األهداف

والرسائل

ما لفت انتباهي وانتباه املتابعني للشأن 
عيد  خالل  املاضية  األيام  في  السوري 
الداخلية  وزير  زيارة  املبارك  األضحى 
من  كل  إلى  صويلو  سليمان  التركي 
صارخاً  انتهاكاً  اعتبر  ما  واعزاز،  عفرين 
جلميع املواثيق واالتفاقات الدولية، ودليل 
دامغ على نية احملتل التركي باقتطاع هذه 
املدن وبخاصة عفرين، هذه املدينة العزيزة 
نتيجة  احتلت  التي  قلوبنا جميعاً،  على 
الدور األول في  مؤامرة دنيئة كان للروس 
تسليمها عبر تفاهمات ومقايضات على 

حساب دماء األبرياء من السوريني.

 كما هو معلوم للجميع حتاول تركيا ضم 
املدن احملتلة إلى أراضيها كما فعلت في 
وعلينا  وغيرها،  إسكندرون  ولواء  قبرص 
املنطقة  على  ذلك  مخاطر  ندرك  أن 
بشكل عام، كما أنه على اجملتمع الدولي 
أن  الدولي  األمن  ومجلس  املتحدة  واألمم 
يعي خطورة ما تقوم به تركيا من جرائم 
وانتهاكات وتغيير دميغرافي وطرد السكان 
األصليني والتنكيل بهم وإسكان الغرباء 
عفرين  مدينة  في  بخاصة  بيوتهم  في 
االحتالل  جيش  من  األمرين  عانت  التي 
التركي ومرتزقته، أوالً ألنها مدينة سورية 
وأهلها سوريون، وثانياً ألنها كردية، ما زاد 
من معاناة أهلها وتعامل األتراك احملتلني 
كل  ينافي  بشكل  معهم  ومرتزقتهم 

القيم واألخالق. 

إلى  التركية  الداخلية  لوزير  الزيارة  هذه 
عفرين وفي أول أيام عيد األضحى املبارك 
هي محاولة جادة لترسيخ االحتالل وإيجاد 
عفرين  وضم  االحتالل  لتثبيت  طريقة 
والتفكير  السورية  املدن  من  وغيرها 
باحتالل مناطق جديدة، وتهديدات تركيا 
اليومية تصب في هذا اجلانب، ألن تركيا 
املناطق  من  الكثير  احتلت  التاريخ  وعبر 
البائد،  العثماني  العهد  إبان  وبخاصة 
يحاول  واآلن  بالقوة،  إال  منها  تخرج  ولم 
باجلرائم  املليء  العهد  ذاك  إعادة  أردوغان 
مسمى  حتت  واالحتالالت،  والويالت 
يداه  تلطخت  من  وهو  اإلرهاب  محاربة 
دعمه  نتيجة  املنطقة  شعوب  بدماء 
ملرتزقة داعش، واستمراره اآلن بتقدمي كل 
يسمون  ممن  لداعش،  اآلخر  للوجه  شيء 
والشواهد  الوطني،  باجليش  أنفسهم 
اجملتمع  لدى  ومعروفة  وموثقة  كثيرة 

الدولي وجميع شعوب العالم.

سليمان  التركي  الداخلية  وزير  زيارة 
مرفوضة  عفرين  الزيتون  ملدينة  صويلو 
والصمت  كان،  مسمًى  أي  حتت  مطلقاً 
األخالقية  املعايير  أن  يؤكد  الدولي 
من  أي محل  لها  ليس  الدولية  واملواثيق 
الغالبة  بأن املصالح هي  اإلعراب، وتؤكد 
آخرين، ومن  أريقت دماء ماليني  ولو  حتى 
بأن  ادعى  عفرين  ملشفى  زيارته  خالل 
وأمن  سالمة  على  حريصة  حكومته 
املدنيني، فهل هناك أشد من هذا النفاق 
وأمن  سالمة  أي  عن  أعلم  وال  والكذب؟ 
عمليات  يومياً  نشاهد  ونحن  يتحدث 
القتل واالختطاف للمدنيني على الهوية.

األوامر  ينفذ  من  أن  بالنفس  يحز  وما 
بعض  مقابل  سوريون  هم  التركية 
ويشاركهم  والدوالرات،  االمتيازات 
الكرد  بعض  الطاعة  وتقدمي  التبجيل 
ويشرعنون  التركي  للمحتل  املرتهنني 
زيارة وزير الداخلية التركي ملدينة عفرين 
الكردية بكل صفاقة وكأن شيئاً لم يكن، 
والتالعب  واالرتزاق  االرتهان  متى  فإلى 
شعوب  وجميع  الكردي  الشعب  مبصير 
دولة  أجندات  حتقيق  أجل  من  املنطقة 
واالحتالل  السيطرة  يتجاوز  ال  تفكيرها 

وإبادة الكرد وشعوب املنطقة.  

تأِت  زيارة صويلو إلى عفرين لم  اخلالصة 
من فراغ وهي تبعث برسائل إلى شعوب 
املنطقة والدول العربية واجملتمع الدولي، 
بأنها لن تتوقف عن مساعيها االحتاللية 
ما لم يكن هناك رادع يعيد لكل ذي حق 

حقه.

عين الحدث

رفيق إبراهيم
ستالين سليمان 

عزيز سليمان

النهب والقمع وضرورة القضاء عليهما القفطان: القرار األممي 2254 أساس جميع الحلول في سوريا

أفغانستان مقبرة اإلمبراطوريات

عامالن  تاريخياً  األوسط  الشرق  دول  في  تالزم 
متوازيان وجود أحدهم يقتضي بالضرورة وجود 
استخدمها  طالما  عامالن  والقمع  النهب  اآلخر، 
حكام دول الشرق األوسط كأداة الستمرار هيمنتهم 
على السلطة، ومن ضمن الدول التي نتحدث عنها 
سوريا، حيث أن الشعب السوري وعلى مدى عقود 
طوال يتعرض لسياسة ترتكز بشكل أساسي على 

العاملين آنفي الذكر.
النهب هو مصطلح معروف،  بأن مصطلح  نعتقد 
لنهب  الناس  من  الماليين  تعرض  يعني  حيث 
امتيازات  أي  يملكون  ال  قليلة  قلة  لصالح  مبرمج 
سوى الثروة، تلك الثروة التي تم جمعها استغالالً 
وفساداً على حساب دم وعرق الغالبية العظمى من 
بالنسبة  )شرعياً(  نهباً  يعتبر  النهب  هذا  الشعب، 
للناهبين وذلك ألنه يتم بناًء على قوانين وتشريعات 
أصبح  لقد  لمصالحها،  خدمةً  السلطات  تسنها 
يملكون زمام األمور في  أنفسهم هم من  الناهبون 

السلطة.
شرطي  وجود  يقتضي  النهب  عملية  استمرار  إن 
يحمي هذه العملية، لذلك كان ال بد من العامل الثاني 
أال وهو القمع، فقد شهدت سوريا منذ الخمسينيات 
يزال  ال  القمع  من  عالياً  مستوى   1958 وتحديداً 
مبسط  كتعريف  والقمع  هذا،  يومنا  حتى  مستمراً 
أن  من  )بالرغم  لألفواه  كم  بأنه  نقول  أن  يمكن 
بشكل  القمع  هذا  وتجلى  ذلك(،  من  أعقد  تعريفه 
رئيسي في شل الحركة السياسية وذلك عن طريق 
منع تشكيل األحزاب السياسية إال الموالية ومالحقة 

كل من يتعامل بالسياسة.
السياسة  نبذ  إلى  الناس  بغالبية  دفع  الواقع  هذا 
المنطقية،  الفعل  السياسي، وهذه هي ردة  والعمل 
ولكن ما يجب التركيز عليه هو أن الناهبين أنفسهم 
النهب  السياسة، سياسة  أنواع  من  يمارسون نوعاً 
واإلفقار والتجويع، كما أنهم بالوقت نفسه ينتمون 
الظاهري  اختالفهم  من  بالرغم  واحدة  بيئة  إلى 
وتوزعهم بين كيانات تبدو أنها مختلفة ومتناحرة، 
اختالفاً  فقط  يكون  وتناحرهم  هؤالء  اختالف  إن 
متفقون  أنهم  إال  المنهوبة  الحصص  تقاسم  على 

على النهب.
النهب  سياسة  مواجهة  يمكننا  ال  أخرى  جهة  من 
ممارسة سياسة  إال من خالل  تُمارس ضدنا  التي 

العمل  تعبر عن مصالحنا كمنهوبين، إن ممارسة 
حباً  أو  شخصية  رغبة  نتاج  تكون  ال  السياسي 
بل  األحيان،  أكثر  في  السياسة  مجال  في  بالعمل 
إن العمل السياسي يفرض نفسه علينا فرضاً عندما 
تصل سياستهم لمرحلة القضاء علينا ككائنات حية، 
الواقع  استمرار  يكون  عندما  علينا  نفسه  يفرض 

على ما هو عليه يعني فناء البشرية حكماً.
 كما أن العمل العشوائي واللغو في المجال السياسي 
ال يمكنه أن يوصلنا إلى النتائج المرجوة، ببساطة 
تسميته  يمكن  وال  الثرثرة  حد  يتجاوز  ال  ألنه 
بالسياسة، بل إن أحد أهم العوامل الضرورية في 
المجال السياسي هو التنظيم وااللتفاف حول برامج 
تعبر عن مصالحنا كطبقة منهوبة، ويمكننا أن نأخذ 
ما جرى في سوريا عام 2011 مثاالً واقعياً على 
هذا الكالم، حيث أن غياب التنظيم وغياب البرامج 
الجماهيري  الحراك  باختراق  سمح  الحقيقية 
وتوجيهه بعكس أهدافه الحقيقية ووضعه في خدمة 

أعدائه مباشرة.

 وألن السياسة مصالح فإن مصلحتنا كطبقة منهوبة 
تكمن في أن ننظم صفوفنا كي ندفع بمصالحنا إلى 
حقل  ليس  هو  السياسي  العمل  ميدان  وإن  األمام، 
الساحة  إنه  بل  لنا،  تصويره  يحاولون  كما  ألغام 
مستقبلنا،  وعن  أنفسنا  عن  دفاعاً  للنضال  الوحيدة 
أساس  على  والقائم  المنظم  السياسي  العمل  وإن 
برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي متكامل يفضي 
أن  كما  المسلوبة،  الحقوق  انتزاع  إلى  بالضرورة 
على  دليل  خير  هو  نفسه  الذكر  آنف  القمع  عامل 
هذا الكالم حيث أن قمع الشارع وتضييق الحريات 
السلطات  خوف  عن  تعبيراً  سوى  ليس  السياسية 
تلجأ  لذلك  بمظاهرات،  خروجهم  ومن  الناس  من 
إلسكات  محاولة  في  القمع  عامل  إلى  السلطات 
صوت المنهوبين لكن في النهاية الشعب هو الذي 

سينتصر. 
من جانب آخر االقتناع بأن العمل السياسي ال يؤدي 
سياسي،  عمل  ممارسة  ذاته  هو  الخراب  إلى  إال 
الطريق  لهم  الناهبين وتفرش  السياسة تخدم  وهذه 

أمام االستمرار بعملية النهب واالستغالل دون أن 
طريق  فإن  لذلك  وكلمته.  للشعب  حساباً  يحسبوا 
الخالص مما نحن عليه اآلن يمر حكماً من خالل 
تعبر  حقيقية  برامج  أساس  على  صفوفنا  تنظيم 
الثروة  توزيع  إعادة  أساس  على  القائمة  ذاتنا  عن 
لصالح المنهوبين وعامة الشعب، وال بد من برامج 
وتوجيه  القيادة  دفة  واستالم  االنتفاض  من  تمكننا 
وانتزاع  الساحقة،  األكثرية  لمصالح  وفقاً  الشراع 
الراية من تلك الحفنة التي تتناسب درجة رفاهيتها 
طرداً مع درجة بؤسنا وإفقارنا حيث أن المنهوبين 
تلك  أغاللهم،  سوى  يخسرون شيئاً  بانتفاضتهم ال 
التي تكبلهم وتمنعهم من الصراخ تعبيراً  األغالل 

عن أوجاعهم وخدمة ألعدائهم الناهبين.

مغادرة  بعد  األوسط  الشرق  في  الساخن  الملف 
أفغانستان،  تعد  تدريجي  بشكل  األمريكية  القوات 
إذا  العظمى  الدول  لكثير من  منطقة صراع  وهي 
من  ربما  وقبلها؛  السبعينات  إلى  بالتاريخ  عدنا 
عام  استقاللها  على  حصلت  التي  الدول  أوائل 
1919، طبعاً ما يهمنا ما جرى في أفغانستان في 
الرأسمالي  المعسكرين  بين  الباردة  الحرب  حقبة 
بقيادة  أمريكا وحلفائها من جهة والشيوعية  بقيادة 
االتحاد السوفيتي من جهة، التي كانت عالقاتها مع 
أفغانستان عالقة صداقة، ونتيجة هذه العالقة تدخل 

السوفييت وقاموا بانقالب عسكري عام 1978.
ما أثار انزعاج األمريكيين من هذه الخطوة ظهور 
كان  الذي  مسعود  شاه  أحمد  بقيادة  مقاوم  تيار 
مدعوماً من باكستان وشكل صندوق الصداقة من 
أجل دعم الشعب األفغاني بدعم من CAA ودول 
الجهاد،  مفهوم  هناك  وأصبح  مادي  بدعم  الخليج 
وأن تحرير فلسطين سيمر من أفغانستان، وبدأت 
الشيوعي  التمدد  لمحاربة  تقنع شعوبها  الحكومات 

القاعدة خالل  حتى ظهرت  ومرتدون  كفرة  بأنهم 
اعتبر  الذي  أعوام  عشرة  لمدة  السوفيتي  الوجود 
خطأ فادحاً أدى بالنهاية لسقوط االتحاد السوفيتي. 
الحرب  ظل  في  أفغانستان،  عن  لمحة  كانت  هذه 
خسائر  تكبدوا  بعدما  السوفييت  انسحب  الباردة 
فترة  في   ،1986 سنة  االنسحاب  ليتم  كبيرة 
التسعينيات اشتدت المعارك ضد طالبان وخصوم 
بواسطة  مسعود  أحمد  القائد  اغتيال  فتم  آخرين 
على  طالبان  سيطرت   1996 عام  في  انتحاري، 
الدولي  المجتمع  يعترف  لم  ولكن  أفغانستان  حكم 
ومنع  المدارس  بإغالق  بدأت  حيث  الحركة  بهذه 

الموسيقا وإعدام نجيب هللا.
ال  منا  ومن  المستنقع،  إلى  األمريكيون  ليدخل  ثم 
إبان  بوش  جورج  االمريكي  الرئيس  جملة  يذكر 

ضدنا(،  فهو  معنا  ليس  )من  سبتمبر   11 أحداث 
وقتها دخل إلى أفغانستان لقتال اإلرهابيين حسب 
زعمه، وبعد أن تأكدت أمريكا أْن ال أحد ينتصر 
أهمية  تكمن  منها،  الخروج  قررت  أفغانستان  في 
مشاريع  لتنفيذ  العظمى  للقوى  بالنسبة  افغانستان 
الكبير،  األوسط  الشرق  مشروع  وتنفيذ  الهيمنة 
حيث  المشروع  لهذا  الريادي  الدور  تركيا  ومنح 
تكون قطر ممولة واألتراك لديهم العامل اللوجستي 

والعسكري والمرتزقة السوريون واألجانب. 
                                              لماذا أفغانستان 

حصراً
أفغانستان هي بيئة قبلية طائفية مذهبية ودول جوار 
وطوائف  وأعراق  إثنيات  لديها  أيضاً  أفغانستان 
وأديان مثل باكستان وإيران والصين وطاجكستان 

والهند وقربها من دول االتحاد السوفيتي السابق أي 
يكون  أن  يجب  تقول  برجنسكي  ونظرية  روسيا، 
هناك توتر من المحيط إلى الخليج ومجرد شرارة 

نار سوف تولد حروباً طويلة األمد.
نحن نعلم لماذا أوكلت تركيا لهذه العملية وحماية 
طالبان  مصالح  ترعى  وقطر  كابول  مطار 
ومحادثاتها مع جميع الفصائل والحركات االسالمية 
المتشددة مروراً بحماس وحزب هللا وبوكو حرام 
والمجاهدين الشباب في الصومال وحركة اإلخوان 
المجموعات  وأيضاً  والمغرب  وتونس  مصر  في 

المرتزقة السورية. 
زعزعة استقرار المنطقة

عن  وإيران  تركيا  إبعاد  أمريكا  تحاول  شك  بال 
الساحة السورية، فأفغانستان سوف تخلق المشاكل 
وملف  للصين،  أو  إليران  سواء  الدول،  لهذه 
وباكستان،  الهند  بين  النزاع  وأيضاً  اإليغور 
وعبر  العالم  في  والقطرية  التركية  األنشطة 
مشغليهم وآلة اإلعالم الكبيرة وغير المهنية والتي 
تكون بعيدة عن الشفافية وتبث السموم في المنطقة 
كما  المجتمعات،  في  الخالقة  الفوضى  وممارسة 
فعلت واحتلت تركيا عبر مرتزقتها عفرين وسري 
كانيه وكري سبي وأيضاً جرابلس والباب واعزاز 
أيضاً  والسالح،  بالرجال  أذربيجان  ودعمت 
الشعب  ضد  الوفاق  حكومة  جانب  إلى  اصطفت 
جهة  أي  أن  طالبان  حركة  أعلنت  وقد  الليبي، 
أجنبية تتدخل في شؤونهم سوف نرد عليهم وتكون 

أفغانستان مقبرة إلمبراطورياتهم.

حاوره/ المهند عبد هللا

إبراهيم  المستقبل  سوريا  حزب  رئيس  اعتبر 
القفطان أنه لن يكون هناك أي حل لألزمة السورية 
إال بتوافق وإشراك جميع السوريين، مشيراً إلى أن 
لتحقيق  األزمة  أمد  إلطالة  تسعى  اإلقليمية  الدول 
المزيد من المصالح الخاصة بها، سواء العسكرية 

أو السياسية أو غيرها من المصالح.
وحتى  الزمن  من  عقداً  السورية  األزمة  تجاوزت 
اآلن ليس هناك بصيص أمل بإنهائها؛ ألن الساحة 
ودولية  إقليمية  صراع  ساحة  أصبحت  السورية 
لتصفية حسابات المتصارعين وتحقيق مصالحهم، 
العادلة  ومطالبه  السوري  الشعب  ُهمش  حيث 
بالحرية والعدالة والمساواة، ويبدو أن األزمة في 
سوريا ستطول في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن 

إيجاد الحلول التي تنهي هذه األزمة.
حول ذلك أجرت صحيفتنا حواراً خاصاً مع رئيس 
وجاء  القفطان  إبراهيم  المستقبل  سوريا  حزب 

الحوار على الشكل التالي: 

الحل األمثل في رأيكم إليجاد مخرج لألزمة  ـ ما 
السورية، ومن يعطل الحوار السوري ـ السوري 

كدول برأيكم؟

لن يكون هناك حل إال بتوافق السورين وأن يكون 
الحل  بوابة  ليكون  سوريا  أبناء  بين  حوار  هناك 
في  القرار 2254  اعتماد  ويجب  السوريين،  لكل 
أي حل سوري، تركيا تسعى بشكل مستمر لتأجيج 
الصراعات في سوريا وليبيا والعراق وغيرها من 
الدول، من خالل تصدير أزماتها الداخلية منذ بداية 
وتحاول  مادياً  لتستفيد  العربي(  )الربيع  سمي  ما 
فرض سيطرتها واحتاللها على األرض بأكبر قدر 
الطاولة  على  أساسي  دور  لها  يكون  وأن  ممكن، 

السياسية بالحوار مع األطراف الدولية األخرى.
 باعتبارها دولة إقليمية تعمل على مسارين، المسار 
والمسار  الخارج،  إلى  أزمتها  تصدير  هو  األول 
الثاني أن يكون لها دور في حل األزمات وتكون 
شريكاً دولياً في الحل في سوريا أو العراق أو ليبيا، 
وفي باقي المناطق، ولن يكون هناك استقرار في 

هذه المناطق حتى في تركيا نفسها. 
المنطقة  استقرار  لضرب  تركيا  تسعى  ولهذا   
وإفشال أي حوار داخلي وخلخلة األوضاع، وهي 
والمجموعات  االئتالف  تستخدم  وهي  المستفيدة، 
إلى  وتصدرها  وتدعمها  تتبناها  التي  المرتزقة 
إرسال  خالل  من  وليبيا  أذربيجان  مثل  الخارج 
المرتزقة السوريين لتوسعة نفوذها وإعادة السلطنة 

العثمانية.
 

بخصوص  دولياً  تركيا  محاسبة  يتم  ال  لماذا  ـ 
بها في شمال  تقوم  التي  التجاوزات واالنتهاكات 
وشرق سوريا، من خالل عمليات الخطف والقتل 
استشهاد  حادثة  بالذكر  ونخص  واالغتصاب، 

الشهيدة هفرين خلف؟

نحن نعلم أن الدول ليست جمعيات خيرية والدول 
وأمريكا  تركيا  بين  التقاطعات  ونعلم  مصالح، 
وأوروبا وبينها وبين روسيا، ومما ال شك فيه أن 
تركيا ثاني أقوى دولة في حلف الناتو، لذلك نرى 
أن الدول تسعى لمصالحها قبل محاسبة األطراف 
الدولية أو محاسبة تركيا، ودائماً تركيا تلقي اللوم 
المنطقة  في  الموجودين  السوريين  المرتزقة  على 
الشهيدة  رفيقتنا  مع  حصل  والذي  ذاتها،  وتبرئ 
له  ومخطط  بحت  تركي  بإيعاز  هو  خلف  هفرين 
وبدعم من تركيا، استطاع هؤالء المرتزقة احتالل 
المناطق من عفرين الى كري سبي وسري كانيه 
بدعم  أيضاً  وإدلب  وجرابلس  الباب  إلى  وصوالً 

ومساندة المحتل التركي. 

ـ ما الهدف من بناء المستعمرات والمستوطنات 
في المناطق المحتلة من قبل تركيا؟

رفع  خالل  من  المحتلة  المناطق  تتريك  الهدف 
والتعليم  التركية  بالليرة  والتعامل  التركي  العلم 
المناهج  فيها  تدرس  وفتح جامعات  التركية  باللغة 
التركية،  بالواليات  المحتلة  المدن  وربط  التركية، 
وتركيا تنتظر عام 2023 نهاية اتفاقية لوزان التي 
تعتبر المناطق من البصرة لحلب مناطق تابعة لها 
وحتى اآلن تضع الميزانيات لحلب والموصل التي 

تعتبرها من واليتها.
شمال  شعوب  ومن ضمنها  الحرة  الشعوب  لكن   
وشرق سوريا لم تعد تقبل بهذه االحتالالت، وهذه 
والديمقراطية  الحرية  أجل  من  تناضل  الشعوب 
اإلدارة  وتجربة  الالمركزي،  والنظام  والتعددية 
التجربة  هذه  أن  تركيا  تعلم  دليل،  خير  الذاتية 
ستعمم في سوريا وهي تعاني من فوبيا الكرد التي 

تعتبرهم العقبة أمام تحقيق مشاريعها االحتاللية.

األزمة  لحل  المستقبل  سوريا  حزب  رؤية  ما  ـ 
السورية بعد وصول اللجنة الدستورية إلى طريق 

مسدود؟ 

موضوع اللجنة الدستورية لم يكن من المخرجات 
األساسية المعتمدة لدى األمم المتحدة أو حتى الملف 
خطف  عملية  هي  الدستورية  واللجنة  السوري، 
المعطيات  ضمن  ومن   2254 جنيف  لمخرجات 
حكومة  هناك  تكون  أن  مستورا  دي  ذكرها  الذي 
انتقالية وأحد بنودها صياغة دستور جديد لسوريا.

ونحن نرى أن أي حل يخرج عن القرار 2254 
لن يكون ناجحاً ألنه سيكون في إطار ضيق، وهذا 
ما رأيناه في ثالثي آستانا، حيث ُهمش الكثير من 
ونحن  سوريا،  وشرق  شمال  كشعوب  السوريين 
ـ  السوري  بالحوار  إال  يكون  لن  الحل  أن  نرى 

السوري وتوافق بين األطراف السورية.
الدولية،  القرارات  تنفيذ  عبر  يتم  األمثل  والحل   
ونحن كحزب سوريا المستقبل هدفنا تغيير الذهنية 
مشروع  نريد  نحن  األشخاص،  وليس  اإلقصائية 
تغيير حقيقي لسوريا عبر القرار 2254 ومشاركة 

جميع األطراف دون تهميش أي طرف. 

داخلياً  السورية  لألزمة  الحقيقي  الحل  سبل  ما  ـ 
وخارجياً؟

بتشكيل نظام جديد ودستور جديد يكون  يتم  الحل 
مركزي  ال  نظام  على  يعتمد  سوريا  أبناء  لكل 
ديمقراطي تعددي وهذا هو برنامج حزب سوريا 
المستقبل، الحل يجب أن يخدم جميع أبناء سوريا 
دون استثناء ألن ثقافة أبناء الالذقية غير ثقافة أبناء 
حلب، لذلك يجب أن يكون هناك نظام ال مركزي 
وإدارات ال مركزية في سوريا من خاللها نستطيع 

إيجاد حل لالزمة السورية.
العربية  بالبوتقة  الكرد  نصهر  أن  نحاول  نحن 
العربية  البوتقة  في  التركمان  نصهر  أن  ونحاول 

الكبيرة  المغالطات  من  وهذه  أيضاً،  والمسيحيين 
كل  يساهم  أن  يجب  لذلك  تالفيها،  يجب  التي 
الشعوب في بناء هذا الوطن بحسب ثقافته ومعتقده 

وتوجهه السياسي.

ـ ما رأيكم في دعوة حكومة النظام لخروج كافة 
القوات األجنبية وحيدت روسيا وإيران؟ 

لها دور  يكون  بأن  السورية  الحكومة  نحن دعونا 
إيجابي من خالل تدخل الجيش السوري في حماية 
هناك  يكن  لم  األسف  مع  لكن  السورية،  الحدود 
احتالل  على  بالتحريض  نتهمه  ونحن  استجابة، 

عفرين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
لهذا ما نراه من دعوات لحكومة النظام هي دعوات 
األساسي  الهدف  بِصلة؛  السوري  للواقع  تمت  ال 
للنظام السوري السيطرة مرة أخرى على مناطق 
عام  قبل  ما  إلى  والعودة  سوريا،  وشرق  شمال 
2011 وهو يعي تماماً بأنه ال يمكن أن يعود الزمن 

إلى الوراء أبداً. 
لألرض  الحامي  بعقلية  النظام  فكر  لو  ولكن   
السورية التحد مع قوات سوريا الديمقراطية ودحر 
مطالب  أي  نر  لم  اآلن  والى  التركي،  االحتالل 
رفض  أو  االحتالل  لدحر  النظام  حكومة  قبل  من 
عبر  المتحدة  لألمم  صوته  إيصال  أو  االحتالل 
ولم  التركي  االحتالل  بخصوص  الدولية  منصاته 

نر أي جدية بهذا الموضوع.

االستقرار  لضرب  ومحاوالت  مؤامرات  هناك  ـ 
تركيا  قبل  من  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في 
هذه  لمثل  التصدي  بإمكانكم  كيف  ومرتزقتها، 

المخططات؟

المستقبل كان شعار مؤتمرنا  نحن كحزب سوريا 
الثاني هو تعزيز اإلدارة الذاتية ودعم قوات سوريا 
االزمة  لحل  الوحيدة  البوابة  ألنها  الديمقراطية 
السورية، من خاللها نستطيع أن نعبر إلى المناطق 

األخرى ومن خاللها تواصلنا مع باقي المحافظات 
كحزب سوريا المستقبل. 

ونخص  المدن  باقي  مع  تواصلنا  خالل  ومن   
السويداء ألنها تنهج نهج اإلدارة الذاتية في شمال 
تكون  أن  تتطلع  الالذقية  وأيضا  سوريا،  وشرق 
النموذج، فهو يعبر عن رأيهم وعن  لها نفس هذا 
حالتهم وكذلك دمشق وغيرها وهذا النموذج نحاول 
أفضل  من  ألنها  السورية  المدن  جميع  في  نشره 

التجارب الموجودة على األرض.
 وكل من زار مناطقنا أشاد باإلدارة الذاتية، حتى 
الوفود التي أتت من العديد من الدول أشادت بتجربة 
اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، رغم كل 
المحاصرات والمضايقات التي تحاك ضد اإلدارة 
الذاتية من قبل تركيا والحكومة السورية وغيرها. 
اإلدارة الذاتية تعيش من خالل شعوبها من عرب 
ظل  في  واحدة  كأسرة  وغيرهم  وسريان  وكرد 
قوانينها الديمقراطية، وخالل الفترة القادمة سيكون 
أبناء  جميع  يمثل  الذي  االجتماعي  العقد  هناك 
المنطقة، ومن خالله سيكون هناك انتخابات على 
شمال  إدارة  صعيد  وعلى  الذاتية  اإلدارة  صعيد 
هناك  ستكون  مأمول  هو  وكما  سوريا،  وشرق 

مشاركة واسعة.

ـ ماذا تقولون حول إغالق جميع المعابر الحدودية 
الحالة  على  وتأثيرها  المتحدة،  األمم  من  بقرار 
اإلنسانية وحصرها بمعبر باب الهوى الذي يخدم 

دولة االحتالل التركي ومرتزقته؟ 

هذا الموضوع تمت مناقشته من خالل آستانا 16 
ومن ثم األمم المتحدة، وهناك عدة دول أرادت فتح 
المعابر كمعبر تل كوجر ومعبر باب السالم وباب 
ليقف  جاء  والتركي  الروسي  الفيتو  لكن  الهوى 
حائالً أمام المساعدات اإلنسانية، ويبدو أن الروس 

أقنعوا االمريكان باإلبقاء على معبر واحد. 
بدخول  ننادي  المستقبل  سوريا  كحزب  ونحن   
المساعدات اإلنسانية لكافة السوريين ومن ضمنها 

المعايير  في  ازدواجية  هناك  ولكن  مناطقنا، 
االنتهاكات  عن  السكوت  خالل  من  الدولية، 
ومرتزقتها  تركيا  قبل  من  تحدث  التي  والجرائم 
معبر  وفتح  والنصرة،  كداعش  معها  والمتعاملين 
باب الهوى يصب في خدمة تركيا ومرتزقتها فقط. 
شعوب  من  ماليين  خمسة  يهمش  ذاته  الحين  في 
للحوار مع  شمال وشرق سوريا التي تسعى دائماً 
األخرى، سواء  األطراف  السورية ومع  الحكومة 
أكانت دول أو معارضة سورية، ومن هنا نطالب 
التي  المساعدات  توزع  بأن  السورية  الحكومة 
تصلها بشكل منصف وعادل، ألن مناطق اإلدارة 

الذاتية ال تصلها أية مساعدات إنسانية أو طبية. 
 

وفي ختام لقائنا هل لكم من كلمة أخيرة؟    
   

لكل  نداءنا  نوجه  المستقبل  سوريا  كحزب  نحن 
بأنه  العالم،  ودول  اإلقليمية  والدول  سوريا  أبناء 
والتواصل  الديمقراطية  طريق  في  السير  علينا 
التي  الحلول  إيجاد  أجل  من  السوريين  جميع  مع 
عشر  من  ألكثر  دام  بعد صراع  الجميع،  ترضي 
سنوات ودخلنا السنة الحادية عشرة من سفك للدماء 
في  شهيد  مليون  من  أكثر  وتقديم  للبالد  وتدمير 
سوريا وتهجير ونزوح أكثر من 16 مليون إنسان، 

لذا علينا التكاتف جميعاً وإنهاء هذه األزمة. 
الحالة  من  النظام  مناطق  في  نراه  ما  الحقيقة 
السورية  الليرة  في  وانهيار  المزرية  االقتصادية 
الخبز،  ومادة  المازوت  مادة  سعر  ورفع  وتجويع 
وسينضم  الناس،  حياة  على  كبير  بشكل  ستؤثر 
اآلالف إلى أسرة الفقراء، وراتب الموظف يقارب 
يعيش  أن  يعقل  وهل  شهرياً،  دوالراً  عشرين 
مواطن ونحن في عام 2021 بهذا األجر، سؤال 
الدولي  المجتمع  على  الدولي؟  المجتمع  برسم 
إلى  للجلوس  السورية  الحكومة  على  الضغط 
طاولة المفاوضات، كما عيلهم الضغط على تركيا 
للخروج من المدن السورية المحتلة، وعلى الجميع 
التقيد بمخرجات جنيف والقرار 2254 ألننا نرى 

فيه الحل المنطقي في سوريا.
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

تركيا المتفرجة في إدلب... ترد بقتل الُكرد بالشهباء

ثورة في التعليم والثقافة

 معرض الشهيد
 هركول للكتاب

2021 ـ2ـ

للكتاب  هركول  الشهيد  معرض  أصبح 
أواخر  قامشلو  مدينة  في  ينعقد  الذي 
شهر متوز من كل عام )بدًءا من عام 2017( 
مستوى  على  مميزة  وثقافية  أدبية  ظاهرة 
شمال وشرق سوريا، نظراً لكونه ملتقى 
الكتاب واملثقفني من مختلف االنتماءات 
ومكتبات  نشر  دور  ملشاركة  وكذلك 
في  يساهم  مما  عديدة؛  وخارجية  محلية 
األدبية  األجناس  عرض مؤلفات في شتى 

على القراء احملليني.

الدروة  فعاليات  )اخلميس(  يوم  وتنطلق 
إيجابية  أجواء  وسط  للمعرض  اخلامسة 
الناحية  من  املاضية  بالسنة  مقارنة 
االقتصادية  الناحية  من  أما  الصحية، 
دوره  يلعب  املعاشي  الواقع  يزال  فال 
وبيع  شراء  حركة  تنشيط  في  السلبي 
وبالتالي  منطقتنا.  في  عموماً  الكتب 
حضوراً  املعرض  يشهد  أن  الطبيعي  من 
مقبوالً دون أن يوازيه حركة في الشراء من 

جانب القراء. 

وفي جردة حسابية أزعم أن قيمة الكتاب 
ينبغي  احمللية(  اإلصدارات  )من  الواحد 
إجمالي  من   %  5  -1 بني  ما  تتأرجح  أن 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  املوظف  أجر 
ألف   250 بـ  يقدر  )والذي  سوريا  وشرق 
ليرة سورية(، أي أن تتأرجح قيمة الكتاب 
الواحد ما بني 2000-13000 ل.س حسب 

نوعية الكتاب.

وعلى الرغم من تراجع سعر الكتب احمللية 
مقارنة بإصدارات دور النشر اخلارجية إال أن 
تدني مستوى نسبة البأس من اإلصدارات 
احمللية يؤثر على اجنذاب القارئ احمللي إليها، 
وال ننسى هنا أن أحد األسباب الرئيسية 
هنا هو في ضعف مستوى الكُتاب احملليني 
يجعل  مبا  األدبية  ذواتهم  تطوير  وعدم 
مؤلفاتهم،  إلى  ينجذب  احمللي  القارئ 
املتوفرة  الطباعة  نوعية  أن  إلى  إضافة 
موضوع  وهذا  أيضاً  تأثيرها  لها  محلياً 
يتعلق  فيما  إليه سابقاً  أن تطرقنا  سبق 
بحركة الطباعة في شمال وشرق سوريا.

دوراته  خالل  املعرض  أن  هنا  يهم  ما 
استقطاب  من  بالفعل  متكن  السابقة 
اخملتلفة  النشر  ودور  واملثقفني  الكتاب 
ويتطور  بل  أيضاً،  واملهتمني  والقراء 
املعرض في كل دورة جديدة عن سابقاتها 
بلغ  إذ  واملشاركة.  التنظيم  ناحية  من 
اللغات  مبختلف  املعروضة  الكتب  عدد 
وحتى  والسريانية  والكردية  )العربية 
في  عنواناً   8500 واإلنكليزية(  التركية 
في  عنواناً   11000 إلى  ووصل   2019 دورة 
في  ازدياد  إلى  ذلك  ويعود  2020م  دورة 
وزيادة  احمللية،  النشر  دور  إصدارات  أعداد 
املشاركات اخلارجية باملعرض. ومن اجلدير 
بالذكر هنا أن دورة 2020 ضمت 38 جناحاً 
)12 دار نشر، أربع مكتبات، ثمانية احتادات 
بحوث  مراكز  تسعة  والكتاب،  للمثقفني 
وأكادمييات ومؤسسات وجمعيات ثقافية، 
اثنني،  كاتبني  وفكرية،  أدبية  ثالث مجالت 

جناح واحد لألطفال(. 

وجلسات  محاضرات  املعرض  ويرافق 
ما  وهو  عديدة  كتب  وتواقيع  حوارية 
التفاعلية  احلركة  تشجيع  في  يساهم 

أدبياً وثقافياً. 

دور  من  عدد  جانب  من  معلن  هو  وكما 
اخلامسة  الدورة  فإن  احمللية؛  النشر 
عرض  ستشهد  للمعرض   )2021 )دورة 
بينها  ومن  القيمة  املؤلفات  من  العديد 
سلسلة  سياق  )في  مترجمة  فكرية 
الالسلطوية( من قبل داري شلير ونقش، 
النشأة  )األخالق..  الكتب:  تلك  ومن 
بال  بيوتر كروبوتكني( و)حتضر  لـ  والتطور 
مدن.. صعود املواطنة وانحدارها لـ موراي 
بوكتشني(، إضافة إلى كتب أخرى ومنها 
الترجمة العربية ملذكرات املناضلة الكردية 
ساكنة جانسيز املعنونة بـ)حياتي كلها 
املأمول  دار شلير. وعليه فمن  صراع( عن 
أن تكون دورة 2021 مميزة سواء من ناحية 
املشاركات أو املؤلفات والكتب املعروضة.

الحديث الثقافي

دلشاد مراد

السورية  األراضي  يحتل  الذي  »الضامن«،  هذا 
الجيش  قبل  المفرط من  العنف  الشمالية، رد على 
التي  القرى  بقصف  الروسية،  والقوات  السوري 
تؤوي ُمهجري عفرين في الشهباء، إذ طال قصف 
المدفعية التركية قرى عدة من ضمنها »احرص« 
 30 من  أكثر  التماس  خطوط  عن  تبعد  التي 
كيلومتراً، وتسبب القصف التركي هذا بجرح أربع 

مواطنين وخسائر في ممتلكات المدنيين.
نظمها  التي  واالحتجاجات  التظاهرات  وعمت 
الزاوية،  جبل  وبلدات  قرى  المدنيين  إدلب  أبناء 
من  مقربة  على  المظاهرات  تلك  من  عدد  وكانت 
قواعد جيش االحتالل التركي، وعبّر المتظاهرون 
بحق  ترتكب  التي  االنتهاكات  حيال  غضبهم  عن 
األهالي جراء القصف الروسي وقوات النظام، فيما 
سقف جيش االحتالل التركي )الضامن وفق اتفاق 
الهدنة( دون تحريك ساكن، وفق المرصد السوري 

لحقوق اإلنسان.

الصمت املرشوط

رغم ذلك بقيت تركيا، بال حول وال قوة في إدلب، 
الشهباء  لقرى  انتهاكات مرتزقتها وقصفها  أن  إال 
أن  على  داللة  في  يستمر،  حلب،  أحياء  وبعض 
لها  بل  السوري،  الدماء  سفك  منع  تريد  ال  تركيا 
التوتر  نقل  عبر  تمريرها  تريد  سياسية  أجندات 
من ريف جبل الزاوية الذي يحاول الروس جعلها 
الشمالي  إلى ريف حلب  السالح،  منزوعة  منطقة 
التركية  والنوايا  المحتلة،  عفرين  توجد  حيث 
التوسعية إلى تل رفعت وريف حلب وربما إعادة 

تهديد حلب مجدداً.
وكان الرئيسان الروسي بوتين والتركي أردوغان 
في  إدلب  في  النار  وقف  على  اتفاقاً  وقعا  قد 
من  أيام  وقبل  استمر،  خرقه  أن  إال  آذار2020، 
آستانا  اجتماعات  من  السادسة عشرة  الجولة  عقد 

عاد التصعيد إلى المنطقة، ليستمر إلى اليوم.
اتفاق  فثمة  إدلب  في  الميدانية  المعيطات  ووفق 
ضمني بين الروس واألتراك، في جعل منطقة جبل 
والمستهدف  بشر،  وبال  السالح  منزوعة  الزاوية 
بعيداً  تنشط  التي  الراديكالية  الفصائل  بعض  هنا 
عن األجندات التركية وجبهة النصرة، من ضمنها 
تبقى  لذا  أخرى،  التركستاني ومجموعات  الحزب 

تركيا صامتة بشروط روسية.

تعويم »جبهة النرصة«

الشام/ قال  النصرة /هيئة تحرير  قائد جبهة  وكان 
هو  إدلب  في  التركي  االحتالل  جيش  وجود  إن 
مكسب لهم، في إشارة إلى وجود تفاهمات تركية 
باقي  حساب  على  لتعويمها  النصرة  جبهة  مع 

الفصائل اإلسالمية والثورية منها أيضاً.
في  أوشاكوف،  فاسيلي  كتب  هذا،  السياق  وفي 
»كوريير« للصناعات العسكرية، عن تعاون تركيا 

الوثيق مع هيئة تحرير الشام »اإلرهابية« في إدلب 
والضغط الذي تمارسه لشرعنة وجودها سياسياً.

جهاز  مؤخراً  قام  ذلك،  »نحو  الكاتب  وقال 
الموالين  الخبراء  من  وعدد  التركي  المخابرات 
ألنقرة بالضغط على قيادة البالد إلضفاء الشرعية 
على هيئة تحرير الشام، وتحويل جناحها السياسي 
الحرة«  »سوريا  أراضي  في  قانوني  حزب  إلى 
فإن  نفسه،  الوقت  في  تركيا(.  من  المحتلة  )أي 
القادرة على  الوحيدة  القوة  الشام هي  هيئة تحرير 
األخرى،  التشكيالت  مشاحنات  على  السيطرة 
وسوقها إلى المعركة. وعليه فإن الحديث يدور عن 
صفقة إضفاء الشرعية على تحالف الغزاة األتراك 
مع جماعة إرهابية دولية )وتجدر اإلشارة إلى أن 
ألن  الدستورية،  العملية  ستدفن  الخطوة  هذه  مثل 
ثلث اللجنة الدستورية السورية تم تشكيلها من قبل 
المعارضة المرتبطة بتركيا من خالل التعاون مع 

اإلرهابيين(«.
آستانا  مخرجات  تطبيق  فرص  من  الكاتب  وقلل 
اشتراط  أن  يفسر حقيقة  بالقول »كل هذا  األخيرة 
في  اإلرهابية  الجماعات  على  القضاء  آستانا 
منطقة خفض التصعيد بإدلب وانسحاب المسلحين 
الجزء  في   M4 السريع  الطريق  من  الشمال  إلى 
حلب  ريف  من  وكذلك  المنطقة،  من  الجنوبي 

الغربي، ال تزال غير مستوفاة«.
في  قصفاً  شنت  قد  السوري  النظام  قوات  وكانت 
17 من تموز/ يوليو الجاري على قرية سرجة، ما 

أسفر عن مقتل ستة مدنيين.
بلدة  الصاروخية  النظام  قذائف  استهدفت  كذلك، 
عن  أسفر  ما  اليوم،  ذات  في  إدلب  جنوب  احسم 
نساء(،  وأربع  أطفال  )أربعة  مدنيين  ثمانية  مقتل 

وإصابة 16 مدنياً غالبيتهم نساء وأطفال.
وقتل أيضاً صباح اليوم الخميس، سبعة مدنيين من 
عائلة واحدة، بصواريخ أطلقتها قوات النظام على 

قرية إبلين بريف إدلب الجنوبي.
من  بنود،  عدة  أردوغان/  /بوتين  اتفاق  وتضمن 

شمال  إلى  كم   6 بطول  آمن  ممر  إنشاء  أبرزها، 
محوراً  يشكل  الذي   ،»M4« طريق  وجنوب 
دوريات  وتسيير  إدلب،  منطقة  يعبر  استراتيجياً 
سوريا  في   »M4« طريق  طول  على  مشتركة 

ابتداء من 15 آذار 2020.
باإلضافة إلى وقف جميع األعمال القتالية على خط 

التماس في إدلب.

رامان آزاد

المعّول األساسّي ألّي حراك مجتمعّي هو الثقافة، 
مسارها،  وتحيد عن  االنحراُف  يعتريها  قد  والتي 
غريبة  توجهات  تأثيرات  تحت  المجتمع  فيقع 
إعادة  فإّن  وبذلك  فيه،  االضطراب  فيسود  عنه، 
تأهيلها بما  المجتمعيّة تعني إعادة  للثقافة  االعتبار 
يمّكنها لتكون الحصن المعنوّي للمجتمع، ويحّسن 
تطور  سر  التعليم  فيما  أفراده،  بين  العالقات 

الخدمات وتحسين نوعيتها.   

ثورة اللغة والتعليم والثقافة

مجتمع،  ألّي  المعنوّي  المنتج  مجمل  هي  الثقافة 
حاضنة  باعتباره  الهوية  محددات  أهم  وأحد 
الخصوصيّة والفرادة ومعيار االنتماء، ولذلك فإّن 
إحياء الثقافة ودعمها يعتبر أحد أهم ركائز الثورة، 
وهي التي تعصم الثورة من الجنوح إلى الفوضى 

والعنِف. 
الحاكمة  األنظمة  من ضحايا  الكرديّة  اللغة  كانت 
االجتماعّي  النشاط  لمجمل  واحدة  لغة  تعتمد  التي 
على  مورست  سوريا  وفي  الرسمّي،  والتعامل 
مستويات متعددة سياسة الصهر والقمع بحق الكرد 
وتم التضييق على لغتهم ومنُع تعليمها وانتشارها، 
واالجتماعّي  السياسّي  الثورة  خط  مع  وبالتوازي 
ظروف  في  معرفيّة،  ثورة   2012 عام  انطلقت 
المدارس  وأصبحت  التعليم  مسيرة  فيها  تعطلت 
بجيل  أنيط  وبذلك  تدميرها،  وتّم  عسكريّة  مقرات 
إحياء  مجال  في  رديفة  ثورة  يعيشوا  أن  الناشئة 
لغتهم األم. التي يعّرفها القائد عبد هللا أوجالن بأنّها 
والمعبّر عنه  المدرك  واللفظّي  الهوياتّي  »الوجود 
يعبر  الذي  والمجتمع  والعاطفة،  للمعنى  بالنسبة 
عن ذاته على امتالكه الحّجة القوية للحياة، ذلك أّن 
مستوى رقي اللغة هو مستوى تقدّم الحياة، أي بقدر 

ما يرقى مجتمع ما بلغته األم«.

تكريس النضال

النشاط  لممارسة  أقرب  الكرديّة  اللغة  تعلم  كان 
جداً  محدوداً  كان  ولذلك  السرّي،  السياسّي 
وفي  والمتحزبين،  المتعلمين  من  بفئة  ومحصوراً 
مدينة كوباني افتتح أول مركز لتعليم اللغة الكرديّة 
في  دادلي  أوصمان  الشهيد  باسم  كوباني  بمدينة 
وانطلق   2011 في 11/26/  المواطنين  أحد  دار 
بإمكاناٍت محدودةٍ، وفي مقاطعة عفرين تم افتتاح 
أول مدرسة لتعليم اللغة الكرديّة في روج آفا بشكل 

علني، في قرية دراقليا بناحية ميدانكي.

والتعليمّي  التربوّي  الحقل  فقد   2013/7/26 في 
اللغة  ومدرسة  المناضلة  باستشهاد  غالية  أيقونة 
كّل  كّرست  التي  أمارة  فيان  كوباني  في  الكرديّة 
إمكاناتها لتعليم وتطوير اللغة الكرديّة قبل انطالق 
عن  للدفاع  البندقية  حملت  إنها  ثم  بسنين،  الثورة 
على  النصرة  جبهة  مرتزقة  هجوم  ضد  مدينتها 
مدينتها، وبذلك أّكدت الشهيدة فيان أْن ال انفصال 
مواجهة  في  سالٌح  البندقية  وكما  الثورة،  في 
اإلرهاب فإّن القلم والكتاب أسلحة مواجهِة الجهل 
واألمية. تم اعتماد اللغة الكرديّة عام 2015 ألول 
مّرة في تاريخ روج آفا وسوريا ضمن المدارس، 
وبشكٍل تدريجّي في المقاطعات الثالث، ولم تُدخر 
لجنة  قدماً، وعملت  التعليم  مسيرةِ  لدفعِ  أيّة جهود 
اللغة  تطوير  على  الديمقراطّي  بالمجتمع  التدريب 
الريف  في  المدارس  من  المزيد  بافتتاح  األم، 

وصياغة مناهج اللغة الكرديّة وتدريسها، إلى جانب 
معاهد التأهيل واللغة الكرديّة والعلوم االجتماعيّة.

نهضة

اللغة  تعليم  آفاق  اتسعت  تموز   19 ثورة  بعد 
افتتاح  فتوالى  تعليميّة،  نهضة  لتكون  الكرديّة، 
المدارس والمعاهد لتدريس اللغة الكرديّة وتخريج 
والثقافة  واألدب  باللغة  المختصين  التعليم  كوادر 
والتالميذ،  الطلبة  آالف  إليها  وانضم  الكرديّة، 
عدة  تباعاً  افتتحت  الجامعّي،  التعليم  مجال  وفي 
جامعات، فكانت جامعة عفرين في تشرين األول 
وجامعة   .2016 عام  آفا  روج  وجامعة   .2015

كوباني في 2017/12/10، ومن المنتظر افتتاح 
جامعة الشرق في مدينة الرقة في آب المقبل. كما 
الفكريّة  واألكاديميات  المعاهد  عشرات  افتتاح  تم 
مناهل  ولتزداد  الكرديّة،  والثقافة  األدب  لتطوير 

المعرفة والعلم. 
)كلية  التالية:  األقسام  آفا  روج  جامعة  وتضم 
الهندسة الزراعية- الفنون الجميلة- األدب الكردي- 
هندسة  البترول-  هندسة  )جنولوجيا(-  المرأة  علم 
العلوم  أن  علماً  التربوية(  والعلوم  البتروكيمياء- 
التربوية تتألف من سبعة أقسام وهي: )التاريخ – 
الجغرافيا – معلم صف – الرياضيات – الفيزياء 
جامعة  وافتتحت  الطبيعية(،  العلوم   – الكيمياء   –
جديداً  فرعاً  الفائت  الدراسي  العام  في  آفا  روج 
وهو المعهد اإلداري والمالي، وخصصت الجامعة 
الجديدة. وخصصت  الفروع  لكافة  تدريسياً  كادراً 
الدراسية  المقاعد  نسبة 10% من  آفا  جامعة روج 

في كل كلية ألُسر الشهداء. 
»كلية  هي:  حديثة  ومعاهد  كليات  أربع  وأضيفت 
الهندسة المعمارية اإليكولوجية ومدّة الدراسة فيها 
خمسة أعوام، ومعهد الهندسة المدنية مدته عامان، 
اإلنكليزية  الترجمة  معهد  إدخال  إلى  باإلضافة 
ومدته عامان، والمعهد العالي للميكاترونيك ومدته 

ثالثة أعوام«. 
ثورة  ظّل  في  ملحوظاً  تطراً  الثقافّي  الميدان  شهد 
روج آفا، كما في جوانب الحياة، تّم افتتاح مراكز 
الثقافة والفن إلحياء التراث والفلكلور الشعبّي في 
كّل بلدة ومدينة من روج آفا. أولِت الثورة اهتماماً 
المراكز  افتتاح  ولعل  الثقافّي،  بالجانب  خاصاً 
اإلنجازات،  أوائل  من  كان  المختلفة  الثقافيّة 
بإقامة  تجلّى  كثيفاً  ثقافيّاً  نشاطاً  آفا  روج  وشهدت 
إقامة  مثل  أشكالها  وتعددت  السنويِّة  المهرجاناِت 
الشعر  في  األدبيّة  والمهرجانات  للكتب  معارض 
القصيرة  واألفالم  الموسيقيّة  والفنيّة  والقصة 

وتنظيِم الندواِت والمحاضراِت المختلفة.

فيفيان الّصائغ فّنانة تشكيلّية سورّية 
ماء منبعثة من عطِش األرِض ومن ندى السَّ

صبري يوسف )أديب وتشكيلي سوري(

معارض  افتتاح  حفالت  ترافُق  حنونة  موسيقى 
من  المنبعثة  الّصائغ،  فيفيان  التّشكيليّة  الفنّانة 
السَّماِء،  ندى  في  ما  أبهى  ومن  األرِض  عطٍش 
في  الّروحِ  شهوةِ  وحي  من  أعمالها  الفنّانة  ترسُم 
ها وهي تشرُق ضياًء ساطعاً عبر انبعاث  أوجِ سمّوِ
تبهُج  موسيقيّة  جوقٍة  في  كأنّها  األحالِم،  دندناِت 
األلواَن  تناغي  الفرحِ.  أنغاٍم  إلى  العطشى  قلوبنا 
مبلٍَّل  في صباحٍ  النَّسيِم  تموجاِت  مَع  ترقُص  كَمن 
بحلٍم  المبلَّلة  ألوانَها  تستوحي  فيروز.  بأغاني 
لجيِن  من  متهاطلٍة  آماٍل  مساحاِت  على  مفروٍش 
ذاكرةٍ معجونٍة برحيِق الّزيزفون. ال تملُّ من عناِق 
حبوِر األلواِن، تفرُشها بدالٍل عميٍق مثَل أّمِ مكتنزةٍ 
فوَق  المعّرشة  الدّالياِت  ظالِل  إلى  الحنيِن  بمهجِة 
الحياةِ  انكساراِت  العتيقة. تواجهُ  جدراِن األحواِش 
تنساُب  اللَّوحاِت كما  المنسابِة فوَق وجنِة  بريشتِها 
الغاباِت. عبرْت برغبٍة  زّخاُت المطِر فوَق مروجِ 
في  وغاصْت  األلواِن،  مكامِن  أعماِق  في  جامحٍة 
ممسكةً  طالسِمها،  ومنعرجاِت  وميِضها  أسراِر 
مَع  تماهياتها  ذروة  نحَو  المجنّحِة  العشِق  بخيوِط 
اللّونيَّة  تناغماتُها  فجاءْت  القصائد،  بوحِ  فضاءاِت 
ائغ  لةً برهافِة األحالِم. هل كانت فيفيان الصَّ مخضَّ
غيمٍة  خدوِد  من  متطايرةً  عشٍق  قصيدةَ  ما،  يوماً 
بيعِ، هل كانْت شجرةً شامخةً  الرَّ ُحبلى باخضراِر 
في  فجٍر  إشراقة  كانْت  أم  الحنيِن،  هضاِب  فوَق 

صباحٍ مندَّى بالوئاِم؟!  
شعْرُت  مّرةٍ،  ِل  ألوَّ الفنّانة  لوحات  شاهدُت  حالما 
أنّني أماَم فنَّانٍة متميّزةٍ وفريدةٍ في توّهجاِت خيالها 
وانزياحاتها اللّونيِّة، المتعانقِة مَع بهاِء الحداثِة وما 
متاهاِت  في  الشَّاهقة  جرأتها  وأدهشتني  بعدها، 
والشُّعراِء  األدباِء  عوالِم  مع  المتماهية  التّجريِب، 
والمبدعيَن الّذين غاصوا عميقاً في خفايا البوحِ في 
على  والتّجديِد  التّفكيِر  وخصوبِة  التّجريِب  فضاِء 
إيقاعِ سرعِة إبداعاِت العصِر، وذّكرتني في حالتي 
من  شعريٍَّة  رؤيٍة  استيالِد  من  منها  فكاَك  ال  الّتي 
بهاِء وردةٍ، ومن شهقِة غيمٍة، ومن وميِض نيزٍك، 
الّطريِق تبحُث عن  قّطٍة على قارعِة  أو من مواِء 
هذِه  البليِل.  اللَّيِل  أزقّة  في  تاهوا  الّذين  صغاِرها 
بأريجِ  معجونةٌ  السَّنابل،  رهافةَ  الّرهيفةُ  الفنّانةُ 
مَع  المتشابكةَ  أحالَمها  دُ  تجّسِ البّري،  النّرجس 
اللَّوحةُ  فتولدُ  األزاهير،  بسمِة  نحَو  الجامحِ  خياِلها 
مسترخيٍة  طفلٍة  دهشٍة  من  منبعثة  كأنّها  يديها  بيَن 
انتظاِر المطِر  اللَّوِز وهي في  تحَت ظالِل أشجاِر 

النّاعم.    
غريبةُ  أسئلةٌ  ائغ  الصَّ فيفيان  خيال  في  يتراقُص 
اإلجابةَ  تستطيع  وال  األغواِر،  وعميقةُ  األطواِر 
األسئلة  تلَك  فضاءاِت  من  ترسُم  وهي  حتّى  عنها 
فنّانة حالمة بعطاءاٍت مغايرةٍ  أبهى لوحاتها، فهي 
باسمةً،  طفلةً  فتراها  الوردةِ  إلى  تنظُر  للمألوِف، 
وتنظُر إلى الّطفلِة وتراها غميةً مكتنزةً باخضراِر 
الحياةِ، تؤْنِسُن جماَل الطَّبيعِة والموجوداِت، مولعةٌ 
إلى  أعماٍلها  الجماِل عبر  معالِم  الجماِل وخلِق  في 
ُمهُ  نقدِّ ما  أحالُمنا  تفوُق  الفرحِ.  دمعِة  انسياِب  حدِّ 
حالِة  في  أنّها  الفنّانةُ  تشعُر  الحياةِ،  ردهاِت  فوَق 
هذه  تقطُف  أن  تحاوُل  جديدة،  لونيّة  توّهجاٍت 
التّوهُّجات اللّونيّة وتوّشحها فوَق جموحاِت الخياِل، 
ونراها دائماً في حالِة بحٍث وتجريٍب جديدَين، ألّن 
طموحاتها  ومساحاِت  شاهةٌ،  أحالمها  فضاءاِت 
وحِ في أوجِ تجلِّياتها  مفتوحةٌ على مناراِت بوحِ الرُّ
وشوقِها إلى أصفى منابعِ األلواِن وكأنّها في سياِق 
بناِء أبراجِ النّعيِم، برجاً برجاً كي تصعدَ إلى أقصى 

مرامي االنبهار!  
تنامت تجربةُ هذه الفنّانة الموغلة في الّرهافة عاماً 
حالِة  في  كأنّها  األلواَن  وتداعُب  تناغي  عاٍم،  بعدَ 

على  تحافُظ  وظلَّْت  األلواِن،  هدهداِت  مع  عشٍق 
انبعاِث رحيِق هذه الهدهدات، كأنّها سوسنة منبلجة 
مكتنٍز  جبٍل  قّمِة  فوَق  معلَّقٍة  صخرةٍ  وجنِة  من 
بأسراِر الحرِف وطالسِم بوحِ األلواِن. تُشبِهُ آفاقُها 
شةً في خدوِد أحالٍم متناثرةٍ في هالالِت  غيمةً معرَّ
السَّماِء، تمطُر عبَر طراوةِ ألوانِها المتناغمِة فوَق 
بياِض لوحتِها، ُحبَّاً معشوشباً بأزاهيِر الجنِّة. تحلِّق 
تناغي طفولتها  كأنَّها  ألوانَها،  تداعُب  عندما  عالياً 
سهوَل  تعبُر  وهي  الّشمِس  دّواِر  بأزاهيِر  الملفّحة 
مَع  تحليقاتها  تتعانُق  البراءة،  أجنحِة  على  الخيِر 
جموحاِت حمامٍة مفروشةَ الجناحيِن، وكأنَّ خيالها 
شِة  المتعّطِ والطُّيوِر  البحاِر  أشواِق  من  مبرعٌم 
نحَو  لوحاتها  فضاءاُت  تجنُح  باحِ،  الصَّ نداوةِ  إلى 
الغاباِت،  ظالِل  إلى  العطشى  وح  الرُّ صحارى 
من  وارفٍة  خصوبٍة  إلى  الّصحارى  تلَك  َل  لتحّوِ
ببوحِ  رصينٍة  بأبجدياٍت  ومكثّفٍة  والجماِل،  الفرحِ 

جِ في شموخِ هاماِت الخياِل.  السُّؤاِل المتوَّ
تنتابني حالةٌ ابتهاليّةٌ مبهجةٌ للقلِب ومناراِت مهجِة 
حالِة  في  تضعني  لوحاتها،  أشاهدُ  عندما  الّروح، 
اِت، أرى في أعماِلها شهقاٍت شاعريّة  تساؤل مَع الذِّ
تقرأ  هل  شعريّة،  جموحات  من  مستوحاة  كأنّها 
منها  وتستوحي  القصائد  بوح  إشراقات  فيفيان 
اتبعاثاتها اللّونيّة المضّمخة برحيِق القصيدة، أّم أنّها 
الخيال؟  بوحِ  وتوهُّجاِت  واللّون  بالفطرة  شاعرة 
بالحنيِن،  مكتنفةً  بهيجةً  حالةً  نفسي  في  تبعُث 
فيجرفُني الشَّوُق إلى ظالِل دالياٍت مترعٍة بالمحبِّة 
المهاجرةَ  الّطيوَر  وأرى  العتيِق،  بيتِنا  تخوِم  عندَ 
أحياناً  لي  تبدو  السَّراِب،  أنباِض  نحَو  بعيداً  تحلُِّق 
تيٍه وسَط صراعاٍت تخنُق أشهى  وكأنَها في حالِة 
الحاالِت  هذه  في  ترى  فال  األلواِن،  حبوِر  في  ما 
والَحيرةِ  تارةً  باألسى  طافحاً  غماماً  إالَّ  االختناقيّة 

تارةً أخرى. 
وأغوص  هيفة  الرَّ أعماِلها  في  أتماهى  عندما   
متمتماً:  نفسي  وبين  بيني  أدلِّلها  أراني  عميقاً، 
وتجلِّيات  والبهاِء  بالجماِل  مسكونةٌ  فنانةٌ  »فيفي« 
المطِر،  نداوةِ  من  معجونةٌ  فنّانةٌ  الحرِف،  عناِق 
التّيِن  بطراوةَ  المحتبكة  الفنّانة  هذه  ستخرُج  كيَف 
لوحاتها،  فضاءاِت  في  المرفرفة  الحمائم  وأجنحِة 
حارقٍة  بطريقٍة  قها  يطّوِ الَّذي  القبحِ  تفاقماِت  من 
من الكثيِر من جوانِب الحياة؟! تنهُض الفنَّانةُ بكّلِ 
بأٍس، تحاوُل أن تكسَر هذا الّطوَق الحارَق، لكنّها 
ال تستطيُع مقاومةَ النّيران الهائجة والمتربّصة في 
أجواِء المكاِن، فترفُع يديها للسماِء تبتهُل لألعالي، 
تناجي الّسماَء، تطفُح عيناها دمعاً، تنظُر إلى ابنتيها 
فتراهما أجمل لوحتَين على وجه الدُّنيا، تُخِفّفان من 
فوَق  دمعتاها  تنساُب  بها،  المحيِق  االشتعاِل  لوعِة 
مشقي، تعانُق ابنتيها  خدوِد أّمٍ من لوِن الياسميِن الدِّ
بهما  تحلَِّق  أن  تريدُ  األرِض.  بحناِن  مكتنزاً  عناقاً 
إلى أجمل بساتيِن الدُّنيا وتزرَع في قلبيهما أزاهيَر 
والوئاِم،  والسَّكينِة  والهدوِء  والبهاِء  والحّبِ  الفرحِ 
األطفاِل  لبراءةِ  المتاخِم  االشتعاِل  هوِل  عن  بعيداً 

واأللواِن واألحالِم. تنظُر إلى فرشاتِها، وألوانها في 
بها،  يحيُق  ما  لضراوةِ  تستسلُم  ال  االنتظاِر.  أوجِ 
باإلبحاِر  وتبدأ  وعنفوانها،  جأشها  رباطةَ  تستعيدُ 
أعماِق  الهفهاف، وتغوُص في  في خياِلها وبوِحها 
جموحاتِها وترسُم أحالَمها المتلّظية كأجيجِ النّيراِن، 
أوجاعِ  في  الغارِق  األنيِن  رحِم  من  لوحاتُها  فتولدُ 
االنكساِر، لكنّها تسيُر بكّلِ ما لديها من شغٍف نحَو 
الجمال، كأنّها تحتفُل بكرنفاِل رقصِة  بهاء  تجسيِد 

األلواِن.
تزرُع أحالَمها المسرجِة من لجيِن النّاِر فوَق نعومِة 
أحالَمها  فتجرُف  البحِر  أمواُج  تهتاُج  الّرماِل، 
المتناثرةَ فوَق لوعِة الّرماِل، تستعيدُ أحالَمها الهاربة 
اً من لهيِب االشتعاِل.  من لظى النِّيراِن، فال تجدُ مفرَّ
وحِ،  تمسُك ريشتَها وتفرُش ألوانَها على منارةِ الرُّ
في  الفنّانةُ  تغوُص  باآلهاِت،  مسربلةٌ  لوحةٌ  قتولدُ 
أحالِم اليقظة الّتي ترافُق انكساراتِها المتعاقبة، وإذ 
تجحُظ  عينيها،  مرأى  على  مفتوحةٌ  الغدِر  بأنياِب 
عيناها لما تراه، وتتساَءُل: كيَف سأنجو من ضراوةِ 
أنياِب الغدِر وشراهاِت النّاِر، كيَف سأرسُم حنيني 
ي االفتراِس؟! تهمُس لنفسها  وأنا محاصرة بين فّكِ
هذا  غدُر  افترَسنا  مراراً  آٍه..  بالتّظلّي:  ة  المكسوَّ
الّزمان، مراراً اجتاَحنا زمهريُر الّشتاءات الطَّويلة، 
مراراً انسابت دموعي على قارعِة أحالمي المرتّقة 
بآماٍل مؤّجلة، إلى متى ستبقى آمالنا مؤّجلة ونحُن 
هذا  جواريش  بين  نُْطَحُن  أو  الّرحى  فكَّي  بيِن 
الفجائع  متاهاِت  في  سنغوُص  متى  إلى  الّزمان؟! 
أحالُمنا  ستبقى  متى  إلى  األحواِل،  وتصدّعاِت 
بين تالفيِف الّسراِب؟! كم من اآلهاِت حتَّى  معلَّقةً 
تلبَّدَْت خدودُ الّسماِء، كم من األحالِم ماتَْت قبَل أن 

باحِ؟!  ينبلَج ضياُء الصَّ

لوحةٌ  الّصائغ  فيفيان  المبدعة  التَّشكيليّة  الفنَّانة 
بأزهى  مكتنزةٌ  الجدَّاِت،  حكايا  من  مسرجةٌ 
مسربلٍة  طفولٍة  بأسراِر  مجذَّرةٌ  البساتيِن،  أغصاِن 
بنكهِة التَّيِن، من لوِن العناِق المجنّحِ نحَو تأللؤاِت 
نجيماِت اللَّيِل الحنوِن، تُشبهُ قصيدة مزنّرة بجماِل 
أنغاِم  وابتهاالً. ترسُم أعمالها على  ألقاً  بحٍر يموُج 
هدهداِت الطُّفولِة، تنساُب ريشتُها كما تنساُب دموُع 
طةٌ بحبوِر الطُّفولة،  األطفاِل فرحاً وبسمةً، فهي مقمَّ
أّمٍ من مذاِق حلٍم  إلى أحضاِن  تموُج روُحها شوقاً 
معبٍَّق بالخصوبِة، ال ترى أجدى من اللَّوِن تُزيُِّن بِه 
وجهَ الدُّنيا، كي تخفَِّف من وطأةِ القْبحِ الطَّافحِ على 
شراهاِت  ي  تفّشِ من  مندهشةٌ  الّزمان.  هذا  أجنحِة 
الغدِر ونيراِن الحروِب بكّلِ هذه الفظاظاِت، وتزدادُ 
من  الكثيِر  هجراِن  من  االنذهاِل  حدِّ  إلى  اندهاشاً 
الوئاِم  وهديِل  الحّبِ  بهاِء  فضاءاِت  من  البشِر، 
هُ بحسرةٍ، وبوجعٍ حارٍق تقوُل:  وبهجِة السَّالِم. تتأوَّ
تتغلغُل حالةُ انحداٍر في كينونِة إنسان هذا الّزمان، 
بني جنسِه،  مع  فرحٍ  اإلنساُن حالةَ  يعيُش  لماذا ال 
بحبوحِة  بحاِر  في  والمحبَِّة  الخيِر  بذوَر  ويزرُع 
والدّماِر  والقبحِ  النِّيران  لهيِب  عن  بعيداً  الحياةِ، 
عديدة  أسئلةٌ  األرِض؟!  وجِه  على  المسرطِن 
ويدوُر،  يدوُر  رأُسها  خيالها،  تبارُح  وال  تراودُها 
وال تتوقُّف األسئلةُ عِن االنهماِر، ولم تجْد عبر هذه 
الحالة الدّورانيّة المميتة إاّل ريشتها وألوانها تنتشلُها 
من حالِة األسى الّتي ترافقها، وتطمُس كلَّ األوجاعِ 
بيلساُن  الّرسُم  تراودُها.  الّتي  واآلهاِت  والهموِم 
الّروحِ والقلِب، يطّهُر الّروَح والقلَب من أوجاعِ هذا 
الغباِر  كثافِة  من  الخياَل  ويصفّي  األحمق،  الّزمِن 

العالِق بيَن حنايا اإلبداعِ.

قامشلو/ صالح إيبو ـ »الضامن التركي« لمنع سفك دماء السوريين، بحسب اتفاقيات آستانا ومرتزقة تركيا، بات جيشه الذي يحتل الشمال السوري يتفرج 
على الغارات الروسية والقصف المدفعي والصاروخي الذي تشنه القوات السورية ضد فصائل تقول عنها »إرهابية« ومن ضمنها جبهة النصرة.
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7 االقتصاد والبيئةالمجتمع 6
لجنة االقتصاد بالطبقة... وضع الخطط الخدمية واالستثمارية مستمر

رغم العقوبات... األمم المتحدة تصرف 70 ميلون دوالر في دمشق

أجور النقل والتنقل... تقفز عاليًا في مناطق حكومة دمشق

ازدياد حاالت العنف وتغير السلوك تجاه المرأة بوادر 
تراجع المجتمع فكريًا

أعراس تل كوجر تحافظ على رونقها الفلكلوري القديم

تعد لجنة االقتصاد في الطبقة من اللجان الفعالة 
التابعة للمجلس التنفيذي ألهمية دوره التنظيمي 
واحتياجات  مستلزمات  وتوفير  المدينة  في 
طريق  عن  مستمر  بشكل  اليومية  المواطنين 
مكتب  يقوم  حيث  مديرياتها,  بين  التنسيق 
المديريات  مع  بالتنسيق  للجنة  التابع  الدراسات 
بدراسة الخطط الموضوعة والمشاريع الخدمية 
المطروحة وفق األولويات التي تحددها الخطط 
يتناسب  بما  الحالية  الفترة  واحتياجات  الخدمية 

استالم  وتسهيل  األزمات  لحل  جديدة  آلية  مع 
المستلزمات  وتوفير  احتياجاتهم  المواطنين 

بشكل يومي.

تدقيق ودراسة املشاريع

وللحديث حول ذلك؛ أجرت صحيفتنا »روناهي« 
التابع  الدراسات  مكتب  في  اإلداري  مع  لقاًء 
أحمد  عالء  الطبقة  مدينة  في  االقتصاد  للجنة 
تعمل ككل  االقتصاد  لجنة  أن  أفاد  الذي  الكمش 
الدراسات  مكتب  طريق  عن  منظمة  وحدة  في 
بلجنة  الخاصة  الخدمية  المشاريع  دراسة  في 
والصناعية  الزراعية  والمشاريع  االقتصاد 
لها  التابعة  المديريات  مع  والتنسيق  والتجارية 
كل  لعمل  الالزمة  المشاريع  تدقيق  يخص  فيما 
مديرية وأرشفة خطوات العمل المنجز مثل كمية 
واإلنتاج  المستودعات  ومواد  الزراعي  اإلنتاج 

الصناعي وغيرها.

تقديم الرخص االستثامرية

وأردف الكمش بالحديث عن آلية منح الرخص 
ترشحها  التي  والتجارية  الصناعية  للمشاريع 
التجارية  المشاريع  وتدقيق  دراسة  لبدء  اللجنة 
والتجارة  والصناعة  الزراعة  تخص  التي 
اإلحصائية  الجداول  وتثبيت  واالتصاالت, 
السابقة  المشاريع  كل  تسجل  التي  السنوية 
التي  والبرامج  للمشاريع  المستقبلية  والخطط 
ورفع  عليها  العمل  بدء  على  الموافقة  تمت 
المشاريع السنوية لهيئة االقتصاد والزراعة لتتم 
على أساسها مناقشة المشاريع المستقبلية وتحديد 
البرامج الزمنية لتنفيذ المشاريع على شكل ربع 

سنوي أي ثالثة أشهر أو النصف سنوي.
التنسيق مع المنظمات الدوليّة

الدراسات  مكتب  أن  أخيراً  الكمش  وأضاف 
المحلية  المنظمات  مع  التنسيق  على  يعمل 

المعلن عنها  المشاريع  لبعض  الداعمة  والدولية 
أو اإلشراف على بعض المشاريع الخدمية التي 
المنطقة  في  العاملة  الخيرية  الجمعيات  تقدمها 
أبناء  لمشاركة  الفرص  توفير  في  تساعد  والتي 
اإلنساني  العمل  في  الفعالة  بالمشاركة  المنطقة 
تطور  في  والمساهمة  المدينة  ضمن  والخدمي 

المدينة.

عن  الدفاع  “مؤسسة  عن  صادر  تقرير  قال 
األمم  وكاالت  إن   ،)FDD( الديمقراطيات” 
العام  في  دوالر  مليون   14.9 أنفقت  المتحدة 
الماضي بشأن اإلسكان والخدمات األخرى في 

فندق “فورسيزونز” بدمشق.
في  اإلنفاق  مجموع  بلغ  فقد  المؤسسة  ووفق 
عام  منذ  دوالر  ألف  و100  مليون   70 الفندق 
السنوي  اإلحصائي  التقرير  بحسب   ،2014

لمشتريات األمم المتحدة.
المتحدة  األمم  عقود  منح  أن  التقرير  وأضاف 
الحكومة  عليها  تسيطر  التي  للكيانات  المستمر 
“الديكتاتور  مدى حّول  أي  إلى  يُظهر  السورية 
السوري” المساعدات اإلنسانية إلى مصدر دخل 
مالية. وشارك  تعاني من ضائقة  التي  لحكومته 
التقرير اإلحصائيات السنوية لعام 2020 حول 
مشتريات األمم المتحدة، التي تبين أن الوكاالت 
األممية اشترت ما قيمته 244.5 مليون دوالر 

من السلع والخدمات في سوريا العام الماضي.
وأشار إلى أن موقع مشتريات األمم المتحدة على 
حصلوا  الذين  الموردين  جميع  يسرد  اإلنترنت 
على عقود بقيمة 30 ألف دوالر أو أكثر، لكنه ال 
يذكر أي مورد لـ212 عقدًا متعلقًا بسوريا بقيمة 

إجمالية تبلغ 44.4 مليون دوالر.
اسم  أن  بذكر  ذلك  عن  الموقع  واستعاض 
“ُحجب  أو  أمنية”  ألسباب  “ُحجب  المورد 
تحقيق  وكان  بالخصوصية”.  تتعلق  ألسباب 

في  صادر  البريطانية،  “الجارديان”  لصحيفة 
آب 2016، بيّن أن األمم المتحدة منحت عقودًا 
بقيمة عشرات الماليين من الدوالرات ألشخاص 
مرتبطين ارتباًطا وثيقًا برئيس النظام السوري، 

بشار األسد، كجزء من برنامج مساعدات.
تخضع  الذين  األعمال  رجال  إن  التحقيق  وقال 
شركاتهم للعقوبات األمريكية واألوروبية، تلقّوا 
مبالغ كبيرة من قبل بعثة األمم المتحدة، وكذلك 
اإلدارات الحكومية والجمعيات الخيرية، بما في 
أسماء  النظام  رئيس  زوجة  أنشأتها  واحدة  ذلك 
األسد، وأخرى البن خاله رجل األعمال رامي 

مخلوف.
فعال  بشكل  يدعم  األسد  أن  التقرير  وأوضح 
الضرائب  دافعي  بدوالرات  المالية  موارده 
األمريكية واألوروبية، نظًرا ألن التبرعات من 
الواليات المتحدة وحلفائها هي المصدر الرئيسي 

لتمويل مساعدات األمم المتحدة.
التحقيق،  بحسب  حينها،  المتحدة  األمم  ومنحت 

فندق “فورسيزونز”  9.3 مليون دوالر.
وقالت األمم المتحدة، عند استجوابها، إن الفندق 
في  للبقاء  لموظفيها  أمانًا  األكثر  المكان  هو 
لكن  الحرب،  مزقتها  التي  السورية  العاصمة 
حتى بعد انتقال الخطوط األمامية إلى محافظات 
بعيدة عن دمشق، ظل الموظفون في فندق “فور 
عن  الدفاع  “مؤسسة  تقرير  بحسب  سيزونز”، 

الديمقراطيات”.

فعالية  يقوض  للمساعدات  التحويل  هذا  أن  كما 
تهدف  التي  واألوروبية  األمريكية  العقوبات 
مجهوده  تمويل  على  النظام  قدرة  من  الحد  إلى 
الحربي، والذي ينطوي على فظائع متعمدة ضد 

المدنيين.
أعلنت  سيزونز”  “فور  فنادق  سلسلة  وكانت 
إسقاط الخدمة عن فرعها في العاصمة السورية 

مالكه،  على  المفروضة  العقوبات  بعد  دمشق 
عقب فرض وزارة الخزانة األمريكية عقوبات 
من  مقربًا  وكيانًا  شخًصا   16 على  اقتصادية 

األسد، في حزيران 2019.
وكاالت

أسعار  رفع  دمشق  حكومة  قرار  تطبيق  مع 
المازوت، بدأت اآلثار السلبية واضحة في كافة 
النقل منها،  قطاعات ومناحي الحياة، وال سيما 
إذ يشتكي سائقو األجرة وسيارات نقل البضائع 
هؤالء  بات  المخصصات  وقلة  الحال،  من 
السائقون يملؤون سياراتهم من المازوت بتكلفة 
بسعر  كان  أن  بعد  الواحد  لليتر  ليرة   2300
 25 بنسبة  النقل  أجور  فارتفعت  ليرة،   1850

بالمئة بشكل مباشر.
البضائع  نقل  أجور  تشمل  لم  الزيادة  هذه 
/الديزل/،  المازوت  على  العاملة  والسيارات 
العاملة  /التكاسي/  األجرة  سيارات  رفعت  بل 
كفاية  عدم  بحجة  أيضاً  أجرتها  البنزين  على 
المخصصات واضطرارهم للتزود بالبنزين من 
السوق السوداء والذي وصل سعر الليتر الواحد 

ألربعة آالف ليرة سورية.
ووفقاً لصحيفة الوطن السورية الشبه الرسمية، 
إلى  من طرطوس  البضائع  نقل  أجور  وصلت 
دمشق 350 ألفاً وإلى حلب 400 ألف وحمص 
للزيادة ومحكومة  قابلة  وكلها  ألفاً  وحماة 250 
وطلب  عرض  األمر  وبالتالي  السيارات  بعدد 

وال يوجد شيء ثابت يأمن له الفالح أو التاجر 
سينعكس  ما  وهو  منتجاته،  لنقل  يضطر  الذي 

على األسواق عكساً.
لسيارات  يحق  دمشق،  مقررات حكومة  ووفق 
نقل البضائع 40 ليتر مازوت بالسعر المدعوم 
كل عشرة أيام فقط وهي ال تشكل شيئاً من حاجة 
سيارة 200 ليتر مازوت إلى السويداء أو 160 
إلى دمشق وبالرغم من كونها غير كافية  ليتراً 

يلجؤون  وبالتالي  عليها،  يحصلون  ال  أنهم  إال 
إلى  أسعاره  وصلت  الذي  الحر  المازوت  إلى 
على  يعتمدون  كانوا  أنهم  باعتبار  ليرة   2300
الذي  الطرقات )تهريب(  الُمباع على  المازوت 

لم يعد متوفراً.
 40 األجرة  سيارة  مخصصات  تبلغ  حين  في 
ليرة  البنزين لكل أسبوع بسعر 750  ليتًرا من 
السوق  في  البنزين  ليتر  سعر  ويصل  لليتر، 

السوداء إلى أربعة آالف ليرة سورية.
وحماية  الداخلية  التجارة  وزارة  وزادت 
المستهلك في حكومة دمشق، في 12 من تموز 
بين  تتراوح  بنسب  العام،  النقل  أجور  الحالي، 
بحسب  السابقة،  التعرفة  على  و%32   %28.5

نوع المركبة.
الحالي،  تموز  من   11 في  الحكومة،  ورفعت 
سعر ليتر المازوت بنحو 178%، ليصبح 500 
وسعر  ليرة،   180 كان  أن  بعد  سوريّة  ليرة 
الخبز بنسبة 100%، ليصبح سعر الربطة 200 
ليرة بعد أن كان 100 ليرة سورية، باإلضافة 
إلى سلسلة زيادات في األسعار شملت البنزين 

والسكر واألرز.
وتعمل وزارات دمشق على إدارة أسعار المواد 
األسعار  زيادة  هي  طرق،  بثالث  المدعومة 
ورفع الدعم وتخفيض عدد الحصص الموزعة 

على المستهلكين، بسبب عجزها عن التمويل.
وكاالت

الحسكة  مدينة  شهدت  ـ  محمد  آالن  الحسكة/ 
ظهور  األخيرة  اآلونة  في  أخرى  ومناطق 
انتهى  والمشاجرات  العنف  حاالت  من  الكثير 
بعضها بالقتل، لتظهر دالالت مخيفة على تطور 
بعد  خصوصاً  االجتماعية،  والذهنية  النزاعات 
تحت  قتل  لجريمتي  قاصرتين  فتاتين  تعرض 

مسمى الشرف. 

كانت الفطرة االجتماعية ما بين مكونات الشعب 
بطابعها  تمتاز  تحديداً  الجزيرة  مناطق  في 
الخاص المبني على أسٍس وقواعد فريدة، حيث 
أحد  على  حٍق  وجه  دون  ممنوعاً  االعتداء  كان 
القديمة  المجتمعات  تبني  من  الرغم  على  آخر، 
لعقلية التسلط والرجولة، المبنية خصوصاً على 
وحكره  الحياة،  مفاصل  في  المرأة  دور  تغييب 
على خدمة المنزل فقط، ومع مراحل التطور التي 
الصورة  هذِه  بدأت  المجتمعات  تلك  على  مرت 
التعليم  ليغلب  رويداً،  رويداً  باالنكسار  النمطية 
والعبودية  االستبداد  صفحات  على  واالنفتاح 
روج  ثورة  ولدت  حتى  ما،  حٍد  إلى  والتسلط 
تقدمها  وتبنت  المرأة  دور  المجيدة وعززت  آفا 
المؤسسات  من  والعديد  األصعدة،  كافة  على 
بشؤون  المختصة  الحكومية  وغير  الحكومية 
تحاكي  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  في  المرأة 
الحقوق،  وكسب  االنفتاح  حجم  مباشر  بشكٍل 
والطابع الخاص الذي امتازت بِه المرأة، فكانت 
العنصر الفعال في كافة المجاالت وأثبتت قدرتها 
على التعاون المطلق في الدفاع والبناء والتعليم 
والزراعة والصناعة جنباً إلى جنب مع الرجل، 
حتى تمكنت من تحقيق أفضل أشكال التكافؤ في 

المجتمع برمتِه.

ما الذي أدى إىل ظهور حاالت 
العنف

مع استطاعة المرأة ترسيخ دورها في المجتمع 
التشاركية  معنى  تكريس  في  نجاحها  وإبراز 
واقعٍ  فرض  من  تمكنت  الحقيقي،  بالمعنى 
والرضى  االستحسان  القى  متميز  اجتماعي 
متمسكةً  كانت  التي  والعوائل  القبائل  كافة  عند 
في ما مضى بالعادات والتقاليد، ولكن مع تعدد 
حاالت القتل المتعمد تحت مسمى الشرف برزت 
هذا  حقيقة  حول  االستفهام  إشارات  من  العديد 
التغير واالنتقال النوعي الذي شهده واقع المرأة، 
صحيفتنا  التقت  الموضوع  هذا  عن  وللحديث 
بإقليم  ستار  مؤتمر  في  باإلدارية  »روناهي« 
الجزيرة أفين باشو، حيث قالت: »أكثر ما أثار 
الطفلة  بمقتل  األخيريتين  الحادثتين  في  قلقنا 
تغير  التخوف من  »آية«، هو  والطفلة  »عيدة« 
والتسلط،  الرجولية  ذهنية  إلى  الحالية  الذهنية 
الماضي  بقايا  من  يتجزأ  ال  جزءاً  تعتبر  والتي 
الشرف،  مسمى  تحت  القتل  جرائم  حدوث  في 
وهو كان المبرر الوحيد لتعنيف المرأة وذريعة 
قتلها بدٍم بارد، وال ندري حتى هذِه اللحظة حقيقة 
البشعة،  الجرائم  تلك  لوقوع  أدت  التي  الدوافع 
قبلية؟ الزلنا  دوافع  أم  دوافع شخصية  فهل هي 
نتساءل وينتابنا القلق الشديد على مصير الكثير 
من  القاصرات،  وغير  القاصرات  الفتيات  من 
هذِه  تحت  العائلي  أو  المنزلي  للعنف  تعرضهن 

المسميات واألسباب البائسة«.  

مامرساٌت تجاوزت الوأد يف 
الجاهلية

األنثى  المولودة  فيها  تقتل  التي  الحقبة  إذا كانت 
أكبر  من  تعد  حية،  وهي  التراب  تحت  وتدفن 
هذِه  فمسمى  البشر،  عاصرها  التي  الجرائم 
»الجاهلية«  اسمها  فكان  عليها  يدلُّ  الحقبة 
لتلك الجرائم، ولكن  وبالتأكيد هذا ال يعد مبرراً 
والعار  بالخزي  للشعور  الرئيسي  السبب  يعود 
بالعقلية  مرهونةً  كانت  التي  القبائل  باقي  أمام 
القبلية المنغلقة ألقصى الحدود، أما في عصرنا 
الحالي الذي ظهرت فيه األكاديميات واالتحادات 
والكثير من المؤسسات المختصة بشؤون المرأة 
يحكمهُ  زمٍن  في  وأصبحنا  الصورة  تغيرت 
القانون والعقالنية، ومع حدوث جرائم قتٍل بتلك 
الطريقة تحت مسمى الشرف تقودنا تلك المعايير 
يشكل  بات  ما  وهذا  تأكيد،  بكل  الجاهلية  لزمن 
هاجس خوٍف عند العديد من األمهات والفتيات، 
الخصوص  بهذا  أجرتهُ صحيفتنا  ففي استطالعٍ 
التي  الصالح«  خلف  »ريجين  بالمواطنة  التقينا 
قالت: »عايشنا في ما مضى الكثير من التزمت 
من قبل أهالينا ولكن مع مرور الزمن ودخولنا 
للمدارس كانت تلك القيود تتالشى تلقائياً، أما بعد 
لها  تقشعر  الضحيتين من جريمٍة  ما حصل مع 
األبدان، بدأت أشعر بالخوف من حاالت الغضب 

ونطالب  الفتيات،  األمور على  المفاجئة ألولياء 
أشد  وتفرض  المرأة  تناصر  قوانين جديدة  بسّنِ 
كانت  مهما  للمرأة  يتعرض  من  على  العقوبات 

األسباب«.
ومن جهٍة أخرى قالت المواطنة نعيمة  محمود 
وانتقال  آفا،  ثورة روج  انطالق  رمضان: »مع 
الرضى  وجود  الحظنا  جديدة،  لمرحلة  المرأة 
كانت  الذين  أولئك  حتى  األهالي  كافة  عند  التام 
والتقاليد،  بالعادات  وطيدة  عالقة  تربطهم 
فتحررت المرأة ومارست كافة حقوقها بأريحيٍة 
سة والمزارعة والمقاتلة  تامة، فنرى اليوم الُمدّرِ
بناء  في  المشاركات  من  والكثير  والسائقة، 
لم  الجرائم  تلك  أّن  من  متأكدة  وأنا  المؤسسات، 
تحصل بسبب الشرف وغسل العار، وإنما بسبب 
بذريعة  إجرامهم  وتبرير  القتلة  هؤالء  شذوذ 
الشرف وغسل العار، وسنبقى صامدين وسندعم 
حرية وكرامة المرأة بما يتناسب مع ثورة المرأة 

المعاصرة والمتحضرة«.

وقراها  كوجر  تل  ـ  المحمود  مثنى  كوجر/  تل 
من  الخالي  البسيط  الريفي  للمجتمع  مثال 
التقاليد المستحدثة، حيث تسوده الفطرة األولى 
للمجتمع الريفي، وينعكس ذلك في جل مراحل 
في  الريفي  العرس  يكون  لذلك  االحتفاالت، 
غير  وواضحة  معلنة  مقدمات  دون  كوجر  تل 
على  القائمة  القبلية  التربية  بسبب  الخطوبة، 
في  فالحب  الدناءات،  عن  والترفع  الحشمة 

عرف القبيلة من المحرمات إن لم يكن عذرياً.

مفهوم الخطوبة يعني طلب يد الفتاة وله مرحلتان 
إلى  الفتى  والد  قبل  من  شخص  يذهب  األولى: 
والد الفتاة، يختبر رأيه األولي، يمهله مدة زمنية 
وغالباً  بيته  وآل  ابنته  مع  الموضوع  ليدرس 
تكون هذه الخطبة من شأن النساء، غالباً ال يكون 
للشباب علم بهذه المشاورات، بعدها تتم الخطبة 
الثانية حيث تسمى مشية الجاه، وتتكون من عدة 
رجال لهم ثقلهم في المجتمع ولهم حظوة وقبول 
لدى والد الفتاة، يستقبلهم الوالد ويقدم لهم القهوة 
ويتحدث  أرضاً  فناجينهم  يضعون  ثم  العربية 
نشرب  ال  عدكم  طلب  »لنا  قائالً:  سناً  أكبرهم 
القهوة حتى تعطينا طلبنا«، حينها يجيب األب: 
تذهبون  به  والذي جئتم  فناجينكم  اشربوا  »اآلن 
به«، عندها يطلبون طلبهم ويوافق األب، يُعلن 
أعطاكم  إن  »أعطيتكم  لهم:  يقول  حيث  القبول 

هللا«.

املهر )السياق(

بعد أن يُتفق على الزواج، يبدأ الحديث عن المهر 
فيطلب الخاطبون من والد الفتاة أن يتكلم فينطق 
واإلحراج،  والحيرة  التلكؤ  من  جهيد  جهد  بعد 
تحقيق  من  ليتمكن  ذلك  المتعمدة،  والمماطلة 
منكم  نريد  مثالً  فيقول  اعتراض،  دون  غايته 
المهر الدارج بيننا، فيصدر رقماً مرتفعاً ما يلبث 
بتعداد حاجات  فيذهب  أحدهم  يعترض عليه  أن 
والرد  األخذ  ينتهي  التجهيز،  وتكاليف  العروس 
كان  قديماً  المهر،  قيمة  أو  المبلغ  على  باالتفاق 
الجمال  أو  الغنم  رؤوس  من  بعدد  يحدد  المهر 

العروس،  ألخ  بعروس  يحدد  أو  بارودة  أو 
حالياً بطلت جل هذه العادات وأصبح دفع المهر 
المقدم  هو  األول  شكلين،  على  النقدية،  بالعملة 
يكون حين  قد  الذي  المؤخر  هو  الثاني  والشكل 

الطلب او عند حاالت الطالق إن حدث.
)المال(،  ويسمى  الدين  مشايخ  أحد  يحضر 
ويسمع موافقة الفتاة بنفسه، ثم يلقي خطبة على 
مسامع الحاضرين، من ثم يجلس وكيل العروس 
وغالباً يكون والدها والعريس أيضاً ويتلو عليهم 
الشرعي  السؤال  يسألها  ثم  ومن  اآليات  بعض 
كل  العقد  أثناء  يبين  ثم  والقبول،  العرض  وعن 
الشهود من مؤخر ومقدم  التفاصيل على مسمع 
إلى ما شابه ثم تنهال المباركات على الطرفين ثم 

بعدها ينصرف الموجودون.

الجاز )الزهاب(

ويقسم الزهاب إلى قسمين يتولى كل طرف شيئاً 
وهي  بدلة  بشراء  يلتزمون  الشاب  فأهل  منه، 
مفتوح  رداء  وهو  والزبون  الثوب  من  مكونة 
والحذاء  والعباءة  طويلة  أكمام  وله  األمام  من 
الرأس،  لغطاء  الغترة  وتسمى  والمحرمة 

والهبرية لغطاء وجه العروس.

الذهب  من  الحلي  بشراء  يلتزمون  الفتاة  أهل 
صندوق  وهو  العروس،  صندوق  ويشترون 
العروس  تضع  لكي  ونصف  متر  طوله  خشبي 
العروس  أهل  يشتري  كما  أغراضها،  داخله 
المنزل والعطور وكل ما  النوم وأواني  فرشات 

قد تحتاجه العروس في حياتها اليومية.
طقوس الحنة والزفة

الحنة تكون قبل الزفاف ببضع أيام ولها طقوس 
مختلفة، حيث تجتمع الفتيات لدى بيت العروس 
ويخضبن أيديهن بالحناء، أما العروس فتخضب 
على  وتستلقي  رأسها،  وشعر  ورجليها  يديها 
ويقال  المنزل،  في  عمل  أي  تؤدي  ال  فراشها 
حينها أن العروس مخدرة أي أنها تأخذ قسطاً من 

الراحة استعداداً للزفة.
الشعر الستقبال  بيت  العريس بنصب  أهل  يقوم 
الضيوف المدعوين، الذين يجتمعون في الصباح 
فيعقدون  الزفة،  بموكب  االنطالق  قبيل  الباكر 
الخيل  سباق  وأهمها  الشعبية  األلعاب  بعض 
ونصب النيشان واالستماع إلى الشاعر الربابة، 
ثم بعد ذلك يذهبون بموكب لجلب العروس ويطلق 
الحداء  الزفة  وسط  يرددون  الزفافة،  اسم  عليه 
والهوسة، إضافة إلى ذلك زغاريد الفتيات، حتى 
بلوغ أهل العروس فتدخل الفتيات ويبقى الرجال 
خروج  لدى  الدحة  حلقة  يعقدون  وهم  خارجاً، 

العروس ترش أمها الماء خلف موكبها، تتفاءل 
بالخير فالماء رمز الخير والبركة، يعود الزفافة 
بعروسهم وسط األفراح والرقص والغناء حتى 

يبلغون منزل العريس.

الصبحة

ولدى وصول موكب العرس يقدم أهل العريس 
المعروفة  الصباحية  غير  وهو  الوليمة،  طعام 
طعام  واسمه  الشعوب،  من  كثير  تراث  في 
الظهيرة  الفالء عند  يقدم في  أنه  الصبحة، رغم 
ذلك الستبشار العرب الدائم في الصباح ومثلهم 
معبر  خير  تماسيهم(  وال  القوم  )صابح  الشعبي 
للعروسين  يستحب  لديهم، وال  المفهوم  هذا  عن 
األكل من طعام الصبحة، وإذا ما أكلت العروس 
منزل  ربة  تكون  لن  فإنها  الصبحة  طعام  من 

ناجحة.
حياة  تبدأ  والمراسم  المراحل  هذه  كل  بعد 

العادات من عشيرة  الجديدة، تختلف  العروسين 
لعشيرة، يمكن أن يضاف شيء أو ينقص تقليد، 
لكن تبقى هذه العادات هي األكثر ممارسة لدى 
أبناء المنطقة، رغم اختالف قراهم وعشائرهم، 
عادات  كل  يحترم  عرس  إلى  يأتي  من  أن  إال 
أهل العرس ويحاول االنخراط معهم ومجاراتهم 
العادات  لوكان ال يعرف جيداً  في فرحهم حتى 

السائدة.

ريجين خلف الصالح نعيمة محمود رمضان

 المرأة المطلقة
والمجتمع

نافذة المجتمع 

أمحد اليوسف

أوسطية  والشرق  العربية  المجتمعات  تشهد 
ارتفاعاً كبيراً بنسبة الطالق، حيث ُسّجل في عدد 
الطالق خالل  بنسبة  مستمراً  ارتفاعاً  البلدان  من 
ونسبة  تقريباً،  سنوياً   %2 بمعدل  سنوات  خمس 
بالطالق  تنتهي  الزيجات  من   %30 من  تقترب 
سنوياً، مع ارتفاع متزايد سنوياً في نسب الطالق، 

وهذا حال معظم مجتمعاتنا.
المعقدة،  وبعيداً عن أسباب ارتفاع نسب الطالق 
تواجه النساء المطلقات تحديات كبيرة بسبب نظرة 
النظرة  تحليل  ما يجعل  المطلقة،  للمرأة  المجتمع 
االجتماعية للمطلقة ومحاولة الوقوف على أسباب 
اجتماعية  ضرورةً  وخصائصها؛  النظرة  هذه 
االجتماعية  الوصمة  من  المطلقات  لحماية 

ومساعدتهن على بناء حياة طبيعية بعد الطالق.
للمرأة  السلبية  النظرة  البحث عن أسباب هذه  إّن 
المطلقة يقودنا إلى بعض االستنتاجات الرئيسية، 
ر هذا القلق االجتماعي من طالق المرأة،  التي تفّسِ
المطلقة  المرأة  لحصار  السعي  أيضاً  ر  وتفّسِ
ومراقبتها وإجبارها أحياناً على الزواج من أول 
االجتماعية  النظرة  هذه  أسباب  ومن  عريس! 
للمرأة المطلقة الموروث االجتماعي، فال شّك أن 
النظرة  بهذه  المطلقة  للمرأة  ينظرون  َمن  معظم 
وإنما  بدوافعهم،  قط  يفكروا  لم  المشينة  السلبية 
ورثوا هذه النظرة للمطلقة من األهل والمجتمع، 
إلى  وينقلونه  الموروث  هذا  عن  وسيدافعون 
يجدوا  أن  ودون  وعي،  دون  القادمة  األجيال 
ضرورة إلعادة التفكير في ظلمهم للمرأة المطلقة 

واألسباب الكثيرة التي تدفع المرأة للطالق.
هي  المجتمع  في  الذكورية  النزعة  أّن  نجد  كما 
السبب، ونحن ال نفشي سّراً عندما نقول إن هذه 
الذكور  سيطرة  من  تنشأ  المطلقة  للمرأة  النظرة 
من  الذكر  انتقام  وسيلة  تكون  وتكاد  االجتماعية، 
كل امرأة ترفضه وتهجره حتى وإن كان وحشاً، 
الذكورية  النزعة  أن رسوخ  هنا  بالذكر  والجدير 
شراسة  أكثر  النساء  بعض  يجعل  المجتمع  في 
بالدفاع عن الذكورية من الذكور أنفسهم، ونالحظ 
أّن النبذ االجتماعي والخوف على مؤسسة  أيضاً 

الزواج من أهم أسباب هذه النظرة.
تم اتباع نظام النبذ االجتماعي للسيطرة  فتاريخياً 
بها،  المرغوب  غير  االجتماعية  الظواهر  على 
جزءاً  إال  ليست  المطلقة  للمرأة  السلبية  والنظرة 
مقيتاً من النبذ االجتماعي، والقصد منه ردع النساء 
الظروف،  كانت  مهما  الطالق  عن  المتزوجات 
والحفاظ على استقرار مؤسسة الزواج من حيث 
الزوجات  بعض  تُمنع  ولذلك  األقل،  على  الشكل 
من التواصل مع امرأة مطلقة كما ذكرنا خوفاً من 
االنجرار وراءها، كما إن معركة استقالل المرأة 
أصبحت واقعاً في المجتمعات الحديثة، فتخوض 
المادي  االستقالل  على  للحصول  المرأة صراعاً 
بشكل رئيسي الذي يساعدها على استقاللها كامالً.

ونسائه  برجاله  الذكوري  المجتمع  أن  شك  وال   
يخشون من فكرة استقالل المرأة وامتالكها لقرار 
نفسها دون الحاجة لذََكٍر يأمرها وينهاها، والمرأة 
االستقالل  هذا  تحقيق  في  رغبة  أكثر  المطلقة 
ألنها تحتاج إعالة نفسها من جهة، وتحتاج اتخاذ 
تجربة  بعد  أخرى  جهة  من  الشخصية  قراراتها 
الزواج الفاشل، والخوف من استقالل المرأة يقود 
المطلقة إلى دائرة النبذ االجتماعي، وبسبب الدوافع 
المرأة  على  حرباً  المجتمع  يشن  ذكرناها  التي 
المطلقة، ومن مظاهر النبذ والرفض االجتماعي 
والنميمة  السمعة  تشويه  هو  المطلقة  المرأة  على 
على  المطلقة  المرأة  ومالحقة  بل  والقال،  والقيل 

أدق التفاصيل في حياتها بعد الطالق.
التي  األسباب  من  المطلقة  على  الناس  وكالم   
تجعل كثير من الزوجات تحتملن الظلم واإلهانة 
الزوجية  بيت  في  طويلة  لسنواٍت  واإلساءة 
الناس،  وكالم  العار  ووصمة  الطالق  من  هرباً 
»أصيلة  عنها  الناس  ليقول  حياتها  المرأة  فتفقد 

وصابرة«.
ويقود كالم الناس عن المطلقة إلى أزمات كثيرة 
في حياتها، من تشويه سمعتها وزيادة التوتر في 
الزواج  على  إجبارها  وربما  ذويها،  مع  عالقتها 
للتخلص من كالم الناس، فضالً عن اآلثار النفسية 
التي تعاني منها المطلقة بسبب كالم الناس، ما قد 
يدفعها أيضاً إلى زواج جديد بإرادتها للهروب فقط 
من كالم الناس، هذا الزواج الذي قد يكون أسوأ 

من األول، لكن الطالق فيه أصعب من األول!
ويجب على المرأة المطلقة أاّل تسمع كالم الناس ما 
دامت ملتزمة بمبادئها األخالقية وتصون نفسها، 
وال تقوم بما يجعلها تخجل بين الناس أو تطأطئ 
الصحيح.  إاّل  يصح  ال  األمر  نهاية  وفي  رأسها، 
معها  ليقف  وعياً  أكثر  يكون  أن  المجتمع  وعلى 

ال ضدّها.

الطبقة/ عمر الفارس - تعمل لجنة االقتصاد في الطبقة على دراسة وتنسيق المشاريع الخدمية والخطط االستثمارية 
الالزمة لعمل المديريات التابعة لها بشكل مستمر وذلك عن طريق مكاتبها ومن أهمها مكتب الدراسات الذي له دور 

كبير في تدقيق المشاريع ودراسة رخص الخطط التجارية.

الغابات 
االصطناعية حاجة 

وجمالية ـ2ـ

المطري  الهطول  معدل  انخفاض   
وما نجم عنه من أعراض الجفاف 
درجات  ارتفاع  إلى  أدى  المختلفة 
العواصف  وازدياد  الحرارة 
الغبارية وكذلك المناخ السيء نوعاً 
ما السائد وما تتعرض له التربة من 
خطر االنجراف وعدة مشاكل بيئية 
شمال  في  الهواء  كتلوث  أخرى 
الناجم عن عمليات  وشرق سوريا 
واألدخنة  البدائية  النفط  تكرير 
والمعامل  المصانع  من  المنبعثة 
المنشئة في اآلونة األخيرة أدت إلى 
التفكير بشكل جدي بضرورة إنشاء 
وبالسرعة  االصطناعية  الغابات 
المسطحات  من  بالقرب  الممكنة 

المائية كما في مزكفت. 
المائية،  المجاري  على ضفاف  أو 
»بغرس  اعتباطياً  يتم  ال  وذلك 
األشجار بشكل عشوائي أو بأنواع 
المتوافر  حسب  معينة  أشجار 
قبل  من  دراسات  خالل  من  وإنما 
الموقع  على  لالطالع  مختصين 
األنواع  وتحديد  تقسيمه  وكيفية 
فائدة  أكثر  تكون  التي  الشجرية 
المناخ  مع  تأقلماً  وأفضل  بيئية 
السائد واالحتياجات المائية المبدئية 
والجدوى  الغابة  لهذه  والمستقبلية 
إنشائها،  من  واالقتصادية  البيئية 
لهذه  االفتراضي  العمر  وتحديد 
الغابة والخطة من جعلها نظام بيئي 
تكوين  إعادة  على  قادر  متوازن 
على  قادر  ذاته  الوقت  وفي  نفسه 
منه،  المرجوة  األهداف  تحقيق 
واألهم هو توعية األفراد والمجتمع 
عليها  والمحافظة  الغابات  بأهمية 

واتخاذ التدابير الالزمة لذلك.
 الغابة ال تُعتبر فقط منظراً جمالياً 
أو مكاناً لالستجمام والنزهات وإنما 
معقد  المظهر  بسيط  بيئي  نظام 
الداخل )التركيب(، فهي نظام بيئي 
العناصر  جميع  مع  التداخل  شديد 

تقريباً يؤثر فيها ويتأثر بها.
فعلى سبيل المثال البحيرة المتشكلة 
في مزكفت، ال نلحظ على ضفافها 
أشجار  من  جداً  قليل  عدد  سوى 
الضفة  على  والسرو  الصنوبر 
الغربية لها وهذه األشجار على ما 
الخدمة  أعمال  ألدنى  تفتقد  يبدو  
الفراغات  ونالحظ  والنظافة 
الموجودة بين األشجار؛ نتيجة الفقد 
بسبب التعدي عليها وهذه األراضي 
يجب  بالبحيرة  المحيطة  الجرداء 
للحد  فيها  اصطناعية  غابة  صنع 
استقطاب  وكذلك  التصحر  من 
أنواع مختلفة من الطيور المهاجرة 
ستجد  التي  المحلية  أو  الموسمية 
والتي  للتكاثر  أكثر  مثالية  بيئة 
ستدخل في السلسلة الغذائية بالنسبة 
الحية مما يزيد من طول  للكائنات 
هذه السلسلة وقوتها، ومنع انجراف 
تلطيف  في  تساعد  وكذلك  التربة 
المستخدمة  المساحة  وزيادة  الجو 
لالستجمام من قبل السكان المحليين 

وتقليل التبخر من مياه البحيرة.

زراعة وبيئة 

حممد سعيد


