
  )حاج حسنا وتترا (حرائق تلتهم غابات
  
اشتعلت النيران  ١٣/٠٦/٢٠٠٨عصر يوم الجمعة   

في منطقة  )حاج حسنا وتترا(في غابات قريتي 
الطبيعية البكرية والكثيفة وبسبب الرياح  ،عفرين

انتشرت بسرعة فيها مما استدعت استنفار مديرية 
الزراعة بحلب والمحافظة وبإسناد المديريات 

ى ومن أغلب المحافظات السورية لتباشر األخر
السبت إلى يوم عمليات اإلطفاء وقد أخمدت صباح 

حد كبير ، إال أنها تجددت مع الظهيرة واستمرت 
إلى ظهيرة يوم األحد لتنطفئ بشكل نهائي وتكون 

هكتار حسب / ٦٠/الحصيلة حرق مساحة ما يقارب 
  .المصادر الرسمية

لتي بذلتها دوائر يذكر أنه رغم الجهود الكبيرة ا   
الدولة في إخماد الحرائق ، تبين بوضوح سوء إدارة 

، وضعف  العملية والتنسيق بين الجهات المختلفة
اإلمكانات المتاحة ، من وسائط وآليات إطفاء حرائق 

، ئل االتصال والطرق ومصادر المياهجاهزة ، ووسا
وضعف أداء الحوامات الغير مجهزة أصالً لهذه 

 أفرزتهذه الحالة  أند السيد المحافظ أك(والمهام ، 
العديد من المالحظات التي تتطلب معالجة بالتعاون 
مع وزارة الزراعة حيث بات من الضروري العمل 

 أبراجعلى توسيع خطة فتح خطوط النار وبناء 
مراقبة وتأمين مناهل مياه ضمن الغابات وتنزيل 
الطرقات على الخرائط المساحية وزيادة آليات 

وتأمين منظومة السلكي تغطي كافة مناطق  فاءاإلط
تغطية شبكات الخليوي  أنخصوصاً  اإلحراج

جريدة الجماهير ... .ضعيفة في هذه المناطق
١٦/٠٦/٢٠٠٨( .  
للمواطن دور كبير في حماية الغابات واألشجار   

وعدم العبث أو االستهتار بها، تلك من تلك المصائب 
وطن ، كما على التي تشكل ثروة طبيعية كبيرة لل

السلطات أن التنسى هذه الكارثة ، وتتخذ إجراءات 
   .عاجلة لتفادي تكرارها

  
  )عفرين عبر العصور ( كتاب جديد 

صدر عن دار عبد المنعم للنشر وبموافقـة وزارة    
 ٩٧٢٤٩اإلعالم رقـم  

ــاريخ  تــــــــ
وتأشيرة ١١/١٢/٢٠٠٧

مديرية إعالم حلب رقم 
تــــــاريخ  ٥/٦٩
، للمؤلف ١٦/١/٢٠٠٨
وان بركـات كتـاب   مر

عفـرين عبـر   (بعنوان 
الكتاب عبارة  .)العصور

عن بحـث جيولـوجي   

 ٤٦٢وتاريخي وجغرافي وأثري موثق ومؤلف من 
وثمانيـة فصـول   ، صفحة مـن القطـع المتوسـط   
والمراجع الجيولوجية  باإلضافة إلى اإلهداء و توطئة

  .والتاريخية
  

  التسمية  -الموقع الجغرافي :   الفصل األول
دراسة جيولوجية لمنطقة عفرين :   الثانيالقصل 

 - الموقع الجيولوجي  :ويتضمن) جبل األكراد (
مراحل التطور  -مراحل التطور الجيولوجي 

التاريخ  - الجيولوجية  لمنطقة جبل األكراد
مكامن المواد المفيدة   - التكتونيك  -الستراتيغرافي

  .المياه الجوفية –
بشرية منذ حوض عفرين مهد ال:  الفصل الثالث

الناس القدماء  –الناس األوائل : مئات اآلالف السنين
  .كهف دودرية - إنسان النياندرتال  - 

عبر ) عفرين ( جبل األكراد :   الفصل الرابع
 – ةالفترة الحيثي: العصور التاريخية  ويتضمن 

 –الفترة الميدية  –الفترة الميتانية  –الفنرة الحورية 
 –الفترة الرومانبة  –قية الفترة االغريقية والسلو

الفترة  –الفترة السلجوقية  –الفترة االسالمية 
  .الفترة العثمانية  -المملوكية  

: االزداهية في جبل االكراد :  الفصل الخامس
 –أعيادها  –المراتب الدينية  –طقوسها  –تاريخها 

أماكن تواجد االزداهيين في  - القول  –مقدساتها 
   .جبل األكراد

بعض المواقع االثرية في منطقة :  السادسالفصل 
معبد تل  –) نبي هوري ( مدينة قورش : عفرين 

جبل شيخ  –) قلعة سمعان ( دير سمعان –عين دارا 
  .جبل بارساخاتون –بركات 

المناخ  –تطور الزراعة : الزراعة :  الفصل السابع
 –المنتوجات الزراعية  -التراب ومشكالتها –

   .لثروة الحيوانية ا –األشجار المثمرة 
منطقة جبل األكراد منطقة جذب :  الفصل الثامن

  .سياحي
ل المؤلف جهدا كبيرا وأغنى الكتاب بالمراجع لقد بذ

فالكتاب جدير ، كما وأغنى المكتبة الكردية، الموثقة 
  .بالقراءة

  
  الرفيق لقمان سيد أمين في ذمة اهللا

 
مـان  اثر نوبة قلبية مفاجئة توقف قلب الرفيق لق   

/ ١٠سيد أمين وانتقل إلى رحمته تعالى وذلك بتاريخ 
وبحضور حشـد كبيـر مـن رفاقـه      ٢٠٠٨/  ٦

وأصدقائه وذويه وري الثرى فـي مقبـرة قريتـه    
كـان الفقيـد يمتـاز    ، كيشكي التابعة لمنطقة ديريك

بحسن السيرة والمعاملة الحسنة مما حاز على احترام 
ألقى أحـد   وقد، رفاقه وأهل قريته والقرى المجاورة
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الرفاق كلمة حزبنا في مراسيم العزاء أشـاد فيهـا   
  .بخصال وأخالق وسلوك المغفور له

أحر التعازي القلبية ألسرته وذويه ولجميع أصدقاءه 
  ورفاقه

 
  وفاة الشخصية الوطنية الكردية

  عبد العزيز خلف 
  
ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ رحيـل الشخصـية     

زيز خلف اثر نوبـة قلبيـة   الوطنية الكردية عبد الع
، وهو من أهالي جل اغـا   ٢٠٠٨/  ٥/ ٣١بتاريخ 

ق الحميـدة  التابعة لمنطقة ديريك، فعرف عنه األخال
دور ايجابي وسلمي في  لفقيدلوالسيرة الحسنة، وكان 

حل الكثير من المشاكل االجتماعية، وكـان داعمـاً   
  .لحركته الكردية ومؤمناً بقضية شعبه العادلة

 الفقيد بواسع رحمته، وألهم أهلـه وذويـه   تغمد اهللا 
  الصبر والسلوان

 
  ندوة حوارية

  
أقامت منظمة عامودا لحزبنا ندوة حوارية بتاريخ    
عــن همــوم ومشــاكل المــرأة  ٢٠٠٨/  ٦/  ٢٨

والعوائق التي تعيق مسيرتها في مجتمعاتنـا بشـكل   
عام، حيث استضافت كـل مـن األخـوات سـعاد     

تيلو والشـاعرة نـارين   جكرخوين واآلنسة نسرين 
عمر، وافتتح الندوة الرفيق بافي شنو بالوقوف دقيقة 

/ ١٢/صمت على أرواح شهداء نـوروز وشـهداء   
 ألقىح الشاعر الكبير جكرخوين، ثم آذار وعلى رو

بافي شنو كلمة ترحيبية باألخوات الثالث وتحدث في 
كلمته عـن تمكـين المـرأة ومسـاواتها بالرجـل      

رة شؤون المجتمعات، كما في إداومشاركتها الفعلية 
ها دورا فـاعال فـي الوسـط العـام،     ءيجب إعطا

واالهتمام بها وذلك عن طريق وضع برامج متطورة 
وفي ختام الندوة شكر . النتشالها من واقعها المتردي

بافي شنو الحضور وتم توزيع الضـيافة والـورود   
   .عليهم

  من نشاطات منظمة الحسكة
   
ا فـي الحسـكة الشـاعر    استضافت منظمة حزبن  

د من لجنة النشاطات الثقافيـة فـي   وعبدالصمد محم
محاضرة عن أسباب قلة قراء اللغة الكرديـة وقـد   
ناقش الحضور في أسباب قلة قراء اللغة الكرديـة،  

كمـا  ، ودون مالحظاتهم ومقترحاتهم في هذا المجال
أجاب على أسئلة واستفسارات الحضـور، وأسـتمع   

  .لقيمة من الحضورإلى بعض المداخالت ا
  

  

  من نشاطات منظمة سري كانيه
أقامت منظمة سري كانيه للحزب ندوة سياسية عن   

أهمية عقد التحالفات، والتحالفات السياسـية القائمـة   
على الساحة الكردية السورية حيث توقف المحاضر 
مطوالً على أسباب األزمة في التحالف الـديمقراطي  

وضرورة إيجاد الحـل   الكردي، وكيفية حل اإلشكال
على الطاولة ال كما حصل فـي صـدور البيانـات    
والكتابات التي أساءت كثيراً إلى مصداقية التحالفات 
بشكل عام والتحالف الـديمقراطي بشـكل خـاص،    
ووقف على أهمية مشاركة الفعاليـات االجتماعيـة   

  .والثقافية في اتخاذ القرارات وبناء األطر
فية لمنظمة سري كانيـه  كما أصدرت اللجنة الثقا  

مجلة المحور العددين الثالث والذي يضم بين دفتيـه  
) مقاالت ومقابالت عن معنى المواطنـة  (مجموعة 

والعدد الرابـع هـو مجموعـة مقـاال ت لكتـاب      
وصحافيين عن تاريخ الحركة الكردية في سـورية،  

 .وخاصة المحطات التي مرت بها
  

  نشاطات منظمة حزبنا في دمشق
     

امت منظمة دمشق لحزب الوحدة الـديمقراطي  أق  
في شهر أيـار ثـالث   ) يكيتي (الكردي في سوريا 

ندوات سياسية في دمشق وريفهـا تناولـت آخـر    
المستجدات على الساحة السورية كما تم التوقف عند 
األزمة االقتصادية القائمة وانعكاساتها السلبية علـى  

عائالت واقع المناطق الكردية وهجرة العشرات من ال
اها إلى المـدن الكبـرى وخاصـة    من مناطق سكن

  . دمشق
   األمسيات أخبار
  دمشق في الكردية

  
، أحيا الكاتب مـروان   ٢٠٠٨أيار  ٣٠بتاريخ  -*

بركات أمسية قصصية ، في البداية قام مقدم األمسية 
أبو جومرد بتعريف المحاضر وإلقاء الضوء علـى  

المحاضـر  ثم قام . الكتابةبعض مساهماته في مجال 
بسرد بعض القصص من تأليفه باللغـة الكرديـة ،   
ومن ثم بدأ بشرح أسلوبه المتبع في تلك القصص  ، 
بعد ذلك فتح باب المناقشـة ، وقـد أغنـى بعـض     

 .المشاركين األمسية  بمداخالتهم وأسئلتهم
، أحيـا الفنـان    ٢٠٠٨حزيـران   ٢٧بتاريخ  -*

ألمسية دروست أمسية شعرية ، في البداية قام مقدم ا
األستاذ رشيد عباس بتعريـف المحاضـر وإلقـاء    

. الفن والشعرالضوء على بعض مساهماته في مجال 
ثم قام المحاضر بسرد بعض القصائد الشعرية مـن  
تأليفه باللغة الكردية ، بعد ذلك فتح باب المناقشـة ،  
وقد أغنى بعض المشاركين األمسـية  بمـداخالتهم   

 .وأسئلتهم
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  واعتقال مداهمة
 ، ماف -سوريا في اإلنسان حقوق منظمة علمت    
 في الدين ركن حي في الشرطة قسم من دورية أن

 يـوم  فجر من الثالثة الساعة تمام في قامت دمشق،
 ، كردية أسرة منزل بمداهمة ٢٠٠٨-٥-٢٩الخميس
 خمسة ،واعتقال دمشق في الدين ركن حي في تقطن
 ةأسـر  قبـل  من كيدي تقرير إثر العائلة، أفراد من

 درجـة  إلـى  األمر ،ووصل معها اختلفت قد كانت
 طريـق  عـن  االنتقـام  ذهنية إلى فلجأت ، الشجار
 بـأن  والقـول  والتخـوين  الملفقة والوشاية التزوير
 و أسلحةً وتمتلك ، تخريبية منظمة إلى تنتمي األسرة

 يتم أن يمكن ما آخر إلى ، السلطة رموز شتمت لقد
 الفساد، أنواع رأخط من وهو الضمير غياب في ّفعله

 قامـت  المعنيـة  الدوريـة  أن ورغم. !...... لألسف
 أيـة  علـى  الزعم بحسب تعثر ولم ، المنزل بتفتيش
 سياسية، منظمة أية إلى انتمائها عدم ورغم ، أسلحة
 أحمد:  هم و االعتقال قيد الخمسة أبناؤها يزال فال

 عبـدالرزاق  - سعدو آختي سعدو إبراهيم - سعدو
 35-25 بين تتراوح أعمارهم سعدو نضال - سعدو
  .عاما

  أمسية تأبينية
بمناسبة مرور أربعون يوماً على وفاة الشخصـية      

الوطنية محمد باقي الشيخ ، السكرتير السابق للحـزب  
أقيم حفل تأبيني من قبل . الديمقراطي الكردي السوري 

حزبه ، حيث شارك وفد من حزبنا في هذا الحفل بناءاً 
الموجهة لنا وكذلك العديد من األحـزاب  على الدعوة 

والقوى السياسية الكردية والعربية وحشد من أصـدقاء  
الفقيد ، كما ألقى الرفيق شيخ داوود كلمة باسم اللجنـة  

 محمد المناضل رحل نعم : ( ....السياسية ، جاء فيها 
 المناضـلين  مـن  وأمثاله ولكنه ـ جمال أبو ـ باقي
 الوطنية الحركة وذاكرة همرفاق ذاكرة في أحياء يبقون
  . الكردية
 غيـر  سـوريا  في الكردية الحركة واقع إن ........
 المسـتمرة  فاالنشـقاقات  ، المقـاييس  وبكـل  مقبول

 بـات  فقد.  بالمطلق مبرراً يعد لم المفرطة والتعددية
 وطني مؤتمر عقد خالل من كردية مرجعية إيجاد ملحاً
 السياسـية  والقـوى  األحزاب جميع فيه يشارك كردي
 شـرائح  يمثلون الذين المستقلين إلى باإلضافة الكردية
 فـي  مشـاركتهم  من تجعل ثقافية ومواهب اجتماعية
  ..... ) .مطلوبة وطنية حاجة الكردي القرار صياغة

  

  إحياء الذكرى السنوية األولى
  )كلش سيداي(للشاعر الكبير 

  
م حلت ٢٠٠٨- ٧ – ٤المصادف لـ  يوم الجمعة  

 لسنوية األولى لرحيل الشاعر الكردي الكبيرالذكرى ا
وبهذه المناسبة أحيى حزب المساواة ، سيداي كلش

في  , (wekhevi) الديمقراطي الكردي في سوريا
مدينة قامشلو وبحضور مجموعة من الكتاب والمثقفين 

، الحقوقية الكردية  ووفود عدد من األحزاب واللجان
قوف دقيقة صمت التي بدأت بالو، مراسيم هذه الذكرى 

الشهداء وعلى روح الشاعر الكبير سيداي  على أرواح
 بعدها رحب مقدم األمسية الشاعر دلداري، كلش 

ميدي بالحضور وبدء بتقديم الكلمات التي كانت تدور 
الشاعر سيداي  معظمها وتشيد بمناقب وحياة ونضال

 :كلش في خدمة شعبه وقضيته وكانت كالتالي
ألقاها  (wekhevi) اواةكلمة حزب المس -  – 1

 .األستاذ نعمت
الكردية في سوريا ألقاها  كلمة اإلصدارات -  – 2

 .األستاذ عبد الصمد محمود
في الجزيرة ألقاها  كلمة الكروبات الثقافية -   – 3

 .السيد رفعت
خاطرة وقصيدة شعرية جرت بين الراحل  -  – 4

  .والشاعر دلدار ميدي سيداي كلش
  .للشاعر خليل ساسونيقصيدة شعرية  – 5 -
جالدت بدرخان لتعليم اللغة الكردية  كلمة لجنة – 6 -

 .ألقاها السيد آرشك بارافي
  .الشاعر سيداي كلش ألقاها نجله كلمة عائلة -  – 7

نذكر  كما وصلت إلى اللجنة المنظمة عدد من البرقيات
   :منها

دة الديمقراطي الكردي في سوريا حزب الوح – 1 -
 .)يكيتي(

الديمقراطي الكردي في سوريا  الحزب – 2 - 
 .)البارتي(

لحزب  حزب آزادي ولجنة اإلعالم المركزي – 3 - 
  .آزادي الكردي في سوريا

  .)ماف( منظمة حقوق اإلنسان في سوريا  – 4 -
المنظمة الكردية للدفاع عن الحريات العامة  – 5 -

 .)داد( وحقوق اإلنسان 
  .نسانالكردية لحقوق اإل اللجنة -  – 6

 .طالب معهد الرسم في الحسكة – 7 -
والشخصيات والمواقع  عدد من الكتاب -  – 8

 .اإللكترونية الكردية
وفي نهاية المراسيم وزع أعضاء اللجنة المنظمة على  

عدد من أشعار الراحل  عليه ( cd ) سيدي، الحضور
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 ستقاللية المرأة من منظور الرجلا

  فارس شمسي
هوم استقاللية المرأة بـين المجتمعـات وفقـاً    يختلف مف 

ورغم . لدرجة تطورها االجتماعي والفكري واالقتصادي
االتفاق عليه كمصطلح تبقى مضامينه متفاوتة فالمسـاواة  
بالرجل واالبتعاد عن نظريـة الشـك والريبـة ودونيـة     
المعاملة معها هي من أولويات هذا المفهوم، إال أن الجدل 

مجتمعاتنا حول هذه المسألة، مما يجعلها  ال يزال قائما في
متأخرة على سلم األولويات كغيرها من القضايا المرميـة  

ولعل أكثر ما يخشاه الرجـل  . في أقبية األراشيف الحياتية
من استقاللية المرأة هو أن يدفعها نحـو الخـروج علـى    
سلطته والتعامل معه وفق عقلية الند، مما يجعلـه يشـعر   

كليف المنوط به كحامي لألسرة وقيم عليها بفقدان درجة الت
على عكس المرأة التي تجاهد بالتخلص من قيود فرضت 
عليها وكبلتها ومنعتها من التعبير عن المنهج الصحيح في 
التعامل األسري السليم تحت دواعي التكليف المبتورة من 

  .سياقها الصحيح
سجاالت كثيرة ومشكالت يومية بـين الرجـل وزوجتـه    

واالبنة أو األخ واألخت نابعة مـن هـذا اللغـط    واألب 
الحاصل في عدم استيعاب الصحيح للمفهوم يـنجم عنـه   
مشدات كالمية وضغوط نفسية تصل بعض األحيان إلـى  
نتائج كارثية على صعيد التعامل األسري الـداخلي مـن   
فوضى وتهكم بين أفراده والتي تبدأ من أبسـط األمـور   

والتي يكون توقيت بثهـا   كمشاهدة التلفاز وبعض برامجه
في نفس الوقت إلى أكبر هذه المسـائل كمسـألة التعلـيم    

  . ونوعيته واختيار شريك الحياة
  استقاللية منزلية فقط

فكر اجتماعي تحصل من خالل تراكم فكـري لنظريـة   
الدونية والريبة في التعامل مع المـرأة لعقـود طويلـة،    

يجب المساس  فشكلت أعرافاً أخذت هيئة القوانين التي ال
بها وتتوارث أباً عن جد ورسـخت قناعـات اسـتمدت    
أصولها من نزعة التسلط التي يرى البعض فيها عظمتـه  
وعنفوانه وهو يستمر في رؤية أن االستقاللية يجـب أن  
تكون محصورة ضمن الشؤون المنزلية المتعلقة بعملهـا  
داخل إطار البيت من األمور التي يجد فيها الرجل راحـة  

ومتعة وهو ينأى بنفسه مبتعداً عنها ويعطي لها بعداً  كبيرة
قانونياً مزينة بالفتات االستقاللية والحرية العظيمة وفيهـا  

  .من المنة ما قد يتسع لهضم أي شيء
غير ما أن تطرح مسألة الحوار والمحاورة فـي بعـض   
القضايا الحياتية حتى تبدأ صفارة الرجولة المطلقة باإلنذار 

عه في الحسبان إال النقاش والحوار فهي فكل شيء تم وض
ممنوعة على قسم كبير منهن وأن تم السـماع ألصـوات   
البعض منهن فإن ذلك يدخل من باب المراوغة والتحايـل  
إذ بتلك المفاهيم فهي قاصرة ال تملك من الطاقات الفكرية 

األمر الذي يمكن أن . تضعها في مستوى الجدال والنقاش
 تحمد عقباه بالنسبة إليه وتسبب أمور أخرى ال يصل إلى 

له منغصات أخرى كالمطالبة مثال بـالميراث أو تحقيـق   
وان (استقاللية مادية كفلها الشرع الحنيف والقوانين لهـا  

كان للرجل ضعف نصيب األنثى من الميراث فان الشرع 
عوضها من جانب آخر بأن منحها االسـتقاللية الماديـة   

إال أن ) مان عيش كريم لهاوأمر الرجل بالنفقة عليها وض
الخطأ في الفهم القصور عن استيعاب المحتـوى جعـل   
الكثيرين ينظرون لها على أنها وما تملك يدخل في إطار 

  .حيازته الشخصية
  استقاللية أم مجاراة للشكليات

ومن جانب آخر يجد الكثير ما يبرر تلك المخاوف مـن أن  
ة المرأة الظهور تكون االستقاللية على النمط الغربي فمحاول

ومجاراة النمط المقدم في المجتمعات األخـرى وأن حققـت   
أشواطاً متقدمة في إثبات ذاتها في المجال العلمي والفكـري  
والعملي فهي باعتقادهم تقفز فـوق ذلـك كلـه وتتمسـك     
بالشكليات االجتماعيـة خرقـاً للقـيم الفكريـة األخالقيـة      

ال تتعلق بالخروج واالجتماعية لمجتمعاتنا والقضية بنظرهم 
أو التعلم أو غيرها بل تتعدى محاولة التطبع بعادات وطرق 
التعامل والتفكير االجتماعي الغربي في بيئة مناقضـة لهـا   
ثقافياً وعقائدياً مما يحدث شرخاً اجتماعياً كبيرا خاصة فـي  

تطـور   ظل الفروقات بين البيئتين واالنبهار بما تحقق من 
  .جتمعاتحياتي وفكري في تلك الم

  قوانين شكلية 
ومن جانبها المرأة تدرك وجود قوانين وتشريعات تكفـل  
لها المساواة واالستقاللية من حق الـتعلم والعمـل إلـى    
المساواة في األجور وحق اختيار الزوج أو الرفض فكلها 
مبادئ تصون حقوقها إال ان األغلبية منهن تـرين فيهـا   

هـذه القـوانين   حبرا على الورق الن الوصي على تنفيذ 
كثيرا ما يجد لنفسه من المسوغات والمبررات الستخراج 
استثناءات تخدم رؤيته ومصلحته الذاتية إذ الرجل أخيـرا  
من يقرر حقها أو أهليتها للتعليم ونوع التعليم وصوال في 
اختيار شريك الحياة ففي حدود مجتمعاتنا كثيرا ما تسـاق  

  . ن الفتاةالمرأة إلى الرجل الذي اقنع الولي دو
استقاللية تجاهد المرأة لنيلها مـن منطلـق ان كـل مـا     
يعارضها هو نوع من المحاكمة والمحاسبة والعقاب لذاتها 
من قبل المجتمع مما يشعرها بالغبن والشـعور بساسـة   
الكيل بمكيالين فإذا كان القانون هو الذي يحاكم الرجل في 

سـه هـو   القضايا الحياتية الهامة فلماذا جعل الرجـل نف 
المشرع والقانون الذي تحاكم به المرأة في نفس القضـايا  

  .بعيداً عن القانون العام
استقاللية سيستمر اللغط حولها طالما استمر عـدم وضـوح   
الرؤية والقدرة على التعبير الصحيح عنها فالمشكلة ال تكمن 
في االستقاللية بل بتفسيرها األمر الذي يتطلب تضافر جهود 

االجتماعية سيما النخبوية والفكرية في تقـديم   مختلف الفئات
رؤى سليمة وصحيحة للمفهوم لالنطالق في فضاءات جديدة 
خاصة نحن متأخرون بسنوات طويلـة عـن المجتمعـات    
المتقدمة وما زلنا نناقش في بـديهيات األبجديـة البشـرية    
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