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أبناء يحافظون على الطابع 
التراثي لمحال آبائهم في سوق 

»عين ديوار« بديرك

بمراجعة  عاماً(   70( أحمد  محمد  ينشغل 
فواتيره في محله الصغير بسوق »عين ديوار« 

في مدينة ديرك بشمال وشرق سوريا.
عاماً   25 يتجاوز  السبعيني  الرجل  يكن  ولم 
في  اإللزامية  العسكرية  الخدمة  أنهى  عندما 
إذ  والده،  لدى  المحل  في  العمل  وبدأ  دمشق، 
عاد إلى ديرك بعد ثالثة أعوام وبدأ بمساعدة 

والده الذي كان يجهل القراءة والكتابة.
في  محله  آجار  أن  السبعيني  الرجل  ويذكر 
البداية كان يحتسب بالفرنك السوري، والحقاً 
400 ليرة سورية شهرياَ، ليتضاعف تدريجياً 
مع مرور األعوام حتى وصل إلى 150 ألف 

ليرة سورية هذا العام.
األسواق  أقدم  أحد  هو  ديوار«  »عين  وسوق 
المعروفة في ديرك وسمي بهذا االسم لوقوعه 
ديوار  عين  قرية  إلى  المؤدي  الطريق  على 

شمال المدينة.
وقديماً، كانت المحال في السوق تختص ببيع 
قبل  وأحذية،  ألبسة  جانب  إلى  الغذائية  المواد 
أن تتغير شيئاً فشيئاً لتختص معظمها باألدوات 
تمديدات  ومستلزمات  وخردوات  الزراعية 

مياه وكهرباء المنازل.

ومنذ نحو 55 عاماً، كانت عشرة محال تشكل 
باسم  لعائلة تُعرف  يعود  كبيراً  مجتمعة منزالً 
»المفتي« قبل أن يتم تحويلها إلى سوق تجاري 

توسط المدينة.
فقط  خمسة  إلى  عددها  انخفض  عقود  وبعد 
إذ  الحالي،  الوقت  في  للعمل  األبواب  مفتوحة 
توفي بعض أصحابها وأغلقت ألسباب أخرى.

ذكريات بائع

ويعود الرجل السبعيني بذاكرته إلى فترة عمله 
العسكرية،  الخدمة  أنهيت  المحل: »عندما  في 
رجعت إلى مدينتي وكان والدي حينها أستأجر 

هذا المحل مع شريك له«.
لوكالة  »أحمد«  يرويه  لما  وفقاً  المحل  لكن 
قليلة:  مواد  سوى  يضم  يكن  لم  برس  نورث 
»ومع مرور األعوام عملت على زيادة المواد 

وتطوير العمل«.
رفاقه  مع  واجتماعه  الماضي  البائع  ويستذكر 
من أصحاب المحال المجاورة، يشربون الشاي 
ويتبادلون األحاديث ويقص لهم »أبو شاهين« 

الحكايات.
واألحوال  مضت  األيّام  أن  بحسرة  يضيف 
القُدامى،  البائعين  معظم  توفي  حيث  تبدّلت، 
وأكمل أبنائهم خطا آبائهم في العمل في السوق. 

عن  مختلفون  الزمن  هذا  »بائعي  إن:  يقول 
عدم  إلى  منه  إشارة  في  السابقين«،  جيرانهم 

رضاه عن الباعة الشباب.
الذين  أصدقائه  أسماء  جميع  الرجل  ويردد 
وافتهم المنية ومنهم من ترك العمل في السوق 
يزال  ال  الذي  الوحيد  هو  وبقي  السن،  لتقدم 

يعمل في محله.
»سوق  تسمية  البعض  إطالق  سبب  وعن 
اليهود« على السوق، يقول »أحمد« إنها تسمية 
المستهلكين حين ال يرضون عن األسعار التي 

ترتفع، فيتهمون الباعة بأنهم السبب.
من  األولى  األعوام  في  »أحمد«  محل  وكان 
وأرز  سكر  من  غذائية  مواد  يضم  افتتاحه 
وأحذية  منزلية  وأدوات  ومالبس  ومكسرات 
أدوات  ببيع  يختص  حالياً  لكنه  وغيرها، 

كالخراطيم ودواليب السيارات والنايلون. 

استمرار املهنة

يوسف  إبراهيم  محل  يقع  السوق،  بداية  وفي 
من  الرغم  وعلى  اعتاد  الذي  عاماً(   80(
تقدمه في العمر على زيارة محله في الصباح 
والجلوس على كرسيه وقضاء بضع ساعات.

إبراهيم  نجل  وهو  عاماً(،   38( أحمد  ويقول 
يبيعون  كانوا  إنهم  حالياً،  المحل  يدير  الذي 
في البداية مواد غذائية ومادة السكر التمويني 
عن طريق القسائم الحكومية، لكنهم منذ أعوام 
باتوا يبيعون النايلون واألدوات الصحية ومواد 

أخرى.
وعلى الرغم من إدخال بعض التعديالت على 
محل »يوسف«، من حيث المواد التي يبيعونها 
زالوا  ال  أنهم  إال  والطيور  الصيد  لوازم  مثل 
للمحل  القديم  العمراني  الشكل  يحافظون على 

ولم يجروا تغييرات عليه.

يشير يوسف إلى أن ما يميز هذه المحال عن 
شكلها  على  تحافظ  أنها  السوق،  في  األخرى 
ويعمل  كذلك«.  تبقى  أن  »ونريد  التراثي: 
الشاب الثالثيني في المحل منذ نحو 20 عاماً 
في  ويرغب  والده،  يد  على  المهنة  تعلم  حين 
الحفاظ عليها، كما أنه بدأ بتعليم ابنه تلك المهنة 

أيضاً.
واعتاد بنكين محمد )66 عاماً( على المجيء 
من  يلزمه  ما  لشراء  ديوار  عين  سوق  إلى 
يقف  بينما  يقول  طفالً.  كان  أن  منذ  حاجيات 
الصف  في  كنت  عندما  »أتذكر  محل:  أمام 
السادس، جئت لشراء حاجياتي من هذا المحل، 
ومنذ ذاك الوقت حتى اآلن ما زلت أزور هذا 

السوق«.

ديبي بوكتشين: إزالة حزب العمال من قائمة اإلرهاب يحقُق السالم

لجنة التدريب في مؤتمر ستار.. الصوت 
الحر الذي ينادي بمجتمٍع ديمقراطي

طالبت الصحفية والكاتبة ديبي بوكتشين إزالة اسم حزب العمال الكردستاني عن »قائمة اإلرهاب«، وقالت:« العالم أجمع يعلم َمن الذي يقدم 
الدعم لداعش وإرهابه، وعلى أردوغان وحزبه اإلقرار، أنهم هم من يدعمون اإلرهاب، ويقدمون أشكال المساندة كافة لداعش وللمجموعات 

المرتزقة األخرى«...«5

يعمل مؤتمر ستار مع لجانه 
التدريبية على توعية المرأة، 

ومساعدتها في كشف قدراتها، 
فأقام العديد من الدورات 

التدريبية الخاصة بالرجال 
والنساء، على حدٍّ سواء؛ لبناء 

عائلة ديمقراطية مبنية على أساس التفاهم والحياة المشتركة...«2

اختطف مرتزقة العمشات عائلة يوسف مصطفى حسين، المكونة من ثمانية أفراد، من مقاطعة عفرين المحتلة؛ ألسباب وحجج واهية، بعدما 
أشهر على  الرغم من مرور خمسة  يزال مصيرهم مجهوالً، على  بحقهم، وال  التي موِرست  العنصرية  نتيجة  العمل  انعدام فرص  عانوا من 

اختطافهم...«4

في الذكرى السنوية الثانية لمجزرة تل رفعت.. 
مناشدات بمحاسبة المحتل التركي على جرائمه

في ذكراها الثاني�ة؛ ندد 
أهالي تل رفعت بمجزرة 
تل رفعت اليت ارتكبتها 

دولة االحتالل التركي 
وكذلك تهديداتها 

المستمرة على مناطق 
شمال وشرق سوريا، 

وناشدوا المجتمع الدولي 
بوقف إطالق النار 

في الشهباء، ووقف 
اعتداءات المحتل التركي 

وجرائمه...«4

خمسون عاماً في صيانة األدوات 
الكهربائية والحصيلة ذكريات عديدة

اختطفوا منذ خمسة أشهر وال زال مصيرهم مجهوالً

التعادل يحسم ديربي سيدات عامودا والخابور

لمقاطعة  التابعة  آغا  جل  ناحية  عن  الكيلومترات  عشرات  بُعِد  على 
صاحب  ليان  محمود  يتجه  دنا«  »كفري  قرية  من  وتحديداً  قامشلو 
صيانة  في  يعمل  حيث  لكي،  كركي  نحو  صباح  كل  في  عاماً  الـ65 
األدوات الكهربائية منذ أكثر من 50 عام، مهنة احترفها منذ نعومة 

أظافره تعلمها فطرياً دون تدريب بل ُحباً ُولِد معه لهذه المهنة...«3

افتتحت سيدات ناديي عامودا والخابور مبارياتهن في الدوري السوري لكرة القدم للسيدات بنسخته الثالثة بلقاء جمعهن 
على أرضية ملعب الحسكة البلدي، وكانت النتيجة سلبية دون أهداف...«10

أهالي الدرباسية يقدمون واجب العزاء 
لذوي الشهيد عكيد برو

من  وفد  يتقدمهم   - الدرباسية  روناهي/ 
قدم  الدرباسية؛  في  الشهداء  عوائل  مؤسسة 
أهالي مدينة الدرباسية الخميس 2021/12/2م 
من  برو،  عكيد  الشهيد  لذوي  العزاء  واجب 
استشهد  1990والذي  عام  الدرباسية،  مواليد 

في 2021/10/8، بمناطق الدفاع المشروع.
حيث توجه األهالي إلى خيمة العزاء، وهناك 
لروح  استذكاراً  صمت  دقيقة  األهالي  وقف 
كان  الكلمات،  من  عدد  إلقاء  تالها  الشهيد، 
ألقاها  والتي  الشهداء،  عوائل  لمجلس  أولها 
»محمد خطيب« حيث قال: »بدايةً نتقدم بأحر 
التعازي لعائلة الشهيد، ونقول لهم بأن الشهيد 
شعلة  لنا  شكلوا  الشهداء،  من  ورفاقه  عكيد 
نعاهدكم،  أننا  كما  النضال،  درب  لنا  تضيء 

ونعاهد الشهيد عكيد بأننا لن نحيد عن طريقهم، 
وسنكمل مسيرتهم النضالية حتى تحقيق النصر 

لشعبنا ولقضيتنا«.
ومن ثم ألقى صالح برو، عم الشهيد عكيد، كلمة 
عكيد  الشهيد  »إن  وقال:  الشهداء  عائلة  باسم 
للتحرر،  وحيداً  طريقاً  النضال  درب  اختار 
القضية،  هذه  لخدمة  حياته  جل  سخر  وبذلك 
الكردستانية  التحرر  بحركة  التحاقه  أن  كما 
الظلم  لمالحظته  نتيجة  كان   ،2009 عام  في 
الممارس بحق شعبه، حيث وبالرغم من صغر 
االلتحاق  على  الشهيد  أصر  الحين،  ذلك  سنه 
بصفوف المقاومة، إيماناً منه بأن الثورة بحاجة 
الثورة  مساندة  ألحد  يمكن  وال  المساندة،  إلى 
نقف  لم  الشهيد،  كعائلة  أننا  كما  شعبها.  إال 

عائقاً أمام التحاقه، ألننا نعلم بأن الدرب الذي 
سلكه هو الدرب الصحيح الذي سيُوصلنا إلى 

تحررنا الكامل«.
ختاماً تم قراءة وثيقة الشهادة الخاصة بالشهيد 
أبرز  على  الضوء  سلطت  والتي  برو،  عكيد 

محطات حياة الشهيد.

بعدسة: دعاء يوسف
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توجد عدة أنواع من فيروسات اإلنفلونزا التي 
تتغير من سنة إلى أخرى، ويؤثر بعضها بشكٍل 
كبير على كبار السن، في حين تستهدف أنواع 

أخرى الشباب والبالغين.
بلوس(  )كويداتي  مجلة  نشرته  تقرير  وفي 
إن  دياز  كوفادونغا  الكاتبة  تقول  اإلسبانية، 
كثيراً  تراجع  اإلنفلونزا  بفيروسات  االهتمام 
وباء  انتشار  بسبب  الماضي  الشتاء  فصل  في 
)كوفيد-19(، لكنها عادت مجدداً إلى الواجهة 

في الشتاء الحالي.
وحسب الكاتبة، توجد أربعة أنواع رئيسية من 
فيروسات اإلنفلونزا، بينها اثنان هما )إنفلونزا 
وقد  البشر،  بين  ينتقالن  بي(  و)إنفلونزا  إيه( 

يتسببان في انتشار األوبئة.
بوزارة  الوبائية  المراقبة  قسم  رئيس  ويقول 
البروفيسور  أستورياس  إقليم  في  الصحة 
الفيروسات  هذه  سلوك  إن  هويرتا  إسماعيل 
يتشابه في بعض النواحي، لكن هناك اختالفات 
الفيروسات  أنواع  تؤثر بعض  بينها،  جوهرية 
على كبار السن بشكٍل أكبر، في حين يستهدف 

البعض اآلخر الشباب والبالغين.
فسنتحدث  )إيه(  إنفلونزا  لفيروسات  وبالنسبة 
إن1(  )إتش1  هما  فرعيين  نوعين  عن 

)H1N1( و)إتش3 إن2(.
البالغين  الخنازير  إنفلونزا  تصيب  لماذا 

والشباب أكثر من المسنين؟
أحد  هي  إن1(  )إتش1  الخنازير  إنفلونزا 
على  تؤثر  والتي  )إيه(،  إنفلونزا  فيروسات 
ويعود  المسنين،  من  أكثر  والبالغين  الشباب 

ذلك إلى أن هذا الفيروس يتميز بتركيبة مشابهة 
لتلك التي تسببت في وباء عام 1918.

وفي الواقع، أصيب الكثير من كبار السن الذين 
وِلدوا في عشرينيات القرن الماضي باإلنفلونزا 
في  المناعة  من  نوعاً  أكسبهم  مما  اإلسبانية، 

مواجهة هذا الفيروس.
ويوضح البروفيسور هويرتا أن هذه الحصانة 
كبار  حماية  في  ساهمت  لكنها  كاملة،  ليست 

السن من هذا الفيروس باستثناء من يعانون من 
السرطان أو أمراض مزمنة أخرى تؤثر على 

مناعتهم.
على  أكبر  بشكٍل  يؤثر  إن2(  )إتش3  فيروس 
إلى  إن2(  )إتش3  فيروس  ينتمي  السن:  كبار 
)إيه(، وقد ظهر في  إنفلونزا  فيروسات  عائلة 
المسنين  ويصيب  الماضي،  القرن  ستينيات 
بتفشي  يرتبط  ما  وغالباً  غيرهم،  من  أكثر 

حاالت  بارتفاع  تتميز  التي  الخطيرة  األوبئة 
وحدات  في  واإلقامة  المستشفى  إلى  الدخول 

العناية المركزة ونسبة الوفيات.
بماذا تتميز فيروسات اإلنفلونزا )بي(؟

بالنسبة لفيروسات إنفلونزا )بي( ال يتعلق األمر 
بفيروسات فرعية، بل سالالت، وتحديداً ساللة 
فيكتوريا وساللة ياماغاتا وهي فيروسات يمكن 

أن تتسبب في موجات وبائية.

التي  الفيروسات  فيكتوريا هي نوع من  ساللة 
مر  على  الطفرات  من  الكثير  عليها  طرأت 
باستمرار ألن  تنتشر  يجعلها  ما  وهو  السنين، 
تنتقل  أن  يمكن  بها  أصيبوا  الذين  األشخاص 
تتغير  المقابل،  في  أخرى.  مرة  العدوى  إليهم 
تنتشر  وال  طفيف  بشكل  ياماغاتا  فيروسات 

بشكل كبير.

الفريوس املتوقع انتشاره يف 
الشتاء الحايل

بفيروس  التنبؤ  الصعب  من  أنه  هويرتا  يؤكد 
الفترة  في  ينتشر  أن  يمكن  الذي  اإلنفلونزا 
القادمة، ويضيف حدث انتشار نسبي لفيروس 
لكننا  أوروبا،  في جنوب غرب  إن2(  )إتش3 
ما زلنا ال نعرف إن كان سينتشر في إسبانيا، 
سلوك  على  كثيراً  اإلنفلونزا  موسم  سيعتمد 
عليهم،  المفروضة  القيود  وطبيعة  الناس 
بالتأكيد سيكون الوضع مشابهاً في جميع أنحاء 
أوروبا ألنه فيروس عالمي، إذا كان هناك تنقل 
أقل بين الدول فمن الصعب أن نشهد موجات 

وبائية كبيرة.
في  انتشر  قد  إن2(  )إتش3  فيروس  وكان 
إسبانيا خالل شتاء 2016/2017، وتم تسجيل 
والوفيات،  الخطيرة  الحاالت  من  كبير  عدد 
من  الفرعي  النوع  انتشر  التالي  الشتاء  وفي 

ساللة فيكتوريا.

القرفة  منها:  للقرفة  مختلفة  أنواع  هناك 
الّسيالنيّة التي تُعدُّ سيريالنكا موطنها األصلي، 
ولونها  تكلفة،  واألكثر  انتشاراً،  األقّل  وهي 
بجودتها  وتتميّز  للطهي،  وتُستخدم  فاتح،  بنٌي 
وقوامها، أّما النوع اآلخر فهو القرفة الصينيّة 
األكثر  وهي  الصين،  هو  األصلي  وموطنها 
وقوامها  داكن،  محمّر  بنٌي  ولونها  شيوعاً، 
أصلب من قوام القرفة السيالنية، وسنذكر في 

المقال فوائد هذه األنواع.
مثل  األكسدة:  على مضادات  القرفة  تحتوي  ـ 
متعدد الفينول، والتي تحمي الجسم من الضرر 
يقلل  مما  الحرة  الجذور  عن  الناتج  التأكسدي 

خطر اإلصابة بالعديد من األمراض.
لاللتهابات:  مضادّة  خصائص  القرفة  تمتلك  ـ 
في  القرفة  في  الموجودة  المركبات  تفيد  قد 
المرتبطة  االلتهابية  الحاالت  من  التخفيف 
األكسدة،  تحتوي على مضادات  فهي  بالعمر، 
ومن  لاللتهابات،  مضادّةً  خصائص  وتمتلك 
الجدير بالذكر أنَّ االلتهابات قد تُفيد في بعض 
الحاالت في مكافحة العدوى، وترميم األنسجة 
هذه  تكون  عندما  مشكلة  تُعدُّ  ولكنَّها  التالفة، 

االلتهابات مزمنة.
للبكتيريا  مضادة  خصائص  القرفة  تمتلك  ـ 
والفطريات: خصائص مضادة للبكتيريا: يمكن 
البكتيريا  أنواع  من  العديد  من  تُقلل  أّن  للقرفة 
بكتيريا  ذلك  في  بما  األمراض،  تُسبب  التي 
السلمونيال، واإلشريكية القولونية، والمكورات 

العنقودية.
للقرفة  يمكن  للفطريات:  مضادة  خصائص   
البيضاء والتي  المبيضة  تُقلل من فطريات  أن 
الفطرية،  المهبل  التهابات  أنواع  معظم  تُسبّب 
ومن  مخبرية،  الدراسة  هذه  زالت  ما  ولكن 
غير الواضح كيفيّة، أو إمكانيّة استخدام القرفة 

للتقليل من العدوى.

فوائد القرفة الصينية

ـ قد تقلل من مقدمات السكري إّن شرب القرفة 
السُّكر  نسبة  على  السيطرة  يُحّسن  ال  الصينية 
بمقدمات  المصابين  األشخاص  لدى  الدم  في 
جهة  ومن  ملحوظ،  بشكٍل  السُّكري  مرض 
أخرى، يمكن للقرفة الصينية أّن تخفّض نسبة 
السُّكر في الدم عند المصابين بمرض السُّكري، 
لذا يجب على مرضى السُّكري مراقبة عالمات 

عند  الدم  في  السُّكر  نسبة  انخفاض  وأعراض 
استخدام القرفة.

ـ قد تساهم في تنظيم الدورة الشهرية وتُساعد 
الشهرية،  الدورة  آالم  من  التقليل  على  القرفة 
النزيف، وألم  التخفيف من  لدورها في  إضافةً 
عسر الطمث وما يرافقه من أعراض كالغثيان 
والتقيؤ، كما تُساعد على التخفيف من أعراض 

متالزمة تكيس المبايض.
اللواتي  النساء  الحظت  ذلك  إلى  إضافةً  ـ 
انتظاماً  المبايض،  تكيس  متالزمة  من  يُعانين 
استهالكهنَّ  عند  وذلك  الشهرية،  دروتهنَّ  في 
لما يُقارب 1.5 غرام من القرفة يومياً مدة 6 
أشهر، ولكن لم تتغير مستويات هرمونات كل 

من األنسولين، واألندروجين لديهّن.
ـ قد تقلل من خطر اإلصابة بالسرطان أُجريت 
في  القرفة  تأثير  لمعرفة  الدراسات  من  العديد 
التقليل من خطر اإلصابة بالّسرطان، وتخفيف 
الدراسات  على  اقتصرت  ولكنَّها  أعراضه، 
على  تجري  التي  والدراسات  المخبرية، 

الحيوانات.
من  يُقلل  قدّ  القرفة  ُمستخلص  أّن  ُوِجد  وقد  ـ 
كما  وانتقالها،  السرطانية،  الخاليا  انتشار 

الذي  الوعائي  البطاني  النمو  عامل  يُثبط  أنَّه 
تؤدي زيادته إلى اإلصابة باألمراض، إضافةً 
الحتوائِه على مادة ألدهيد القرفة التي قد تقلل 
في  لدورها  وذلك  بالسرطان  اإلصابة  خطر 

تنشيط استجابة مضادات األكسدة.
ـ ومن جهة أُخرى فإنَّ القرفة الصينية تحتوي 
على كميّات وفيرة من مركب يُسّمى الكومارين، 
تطور  إلى  استهالكه  في  اإلفراط  يؤدي  وقد 
األورام السرطانية في كٍلّ من الكبد، والرئتين، 
والكلى، ومن المعتقد أنَّ هذا المركب قد يُسبب 
مرور  مع  الصبغي  النووي  الحمض  في  تلفاً 
بالسرطان،  اإلصابة  خطر  يزيد  مّما  الوقت، 
ومن الجدير بالذكر أنَّ الدراسات التي أُجريت 
حول هذا الموضوع مقتصرة على الحيوانات، 
الدراسات  من  المزيد  حاجة إلجراء  هناك  لذا 

لتأكيد هذا التأثير في البشر.
ـ قد تُحّسن من حاالت العجز الجنسي قد ساعد 
زيادة  على  الصينية  القرفة  زيت  استخدام 
النشاط الجنسّي لدى الفئران المصابة بضعف 

جنسّي وسكري.
تناول  ويُساعد  المفاصل  آالم  من  تخفف  قد  ـ 
 C-المتفاعل البروتين  من  التقليل  على  القرفة 
االلتهاب،  وجود  بفعل  مستواه  يرتفع  الذي 

أّن  لوحظ  كما  االلتهاب،  تقليل  وبالتالي 
المفاصل  التهاب  أعراض  من  قللت  القرفة 
الروماتويدي، مثل: انتفاخ المفاصل، ولكن ما 
الدراسات  من  المزيد  إلى  حاجةٌ  هناك  زالت 

لتأكيد ذلك.
المثانة  نشاط  فرط  حاالت  من  تحسن  قد  ـ 
التحسين  على  الصينية  القرفة  تناول  ساعد 
عن  الناتجة  المثانة  نشاط  فرط  أعراض  من 
اإلصابة بتضخم البروستاتا، كما أّن لها تأثيًرا 
دون  الإلرادي،  التبول  حالة  من  التحسين  في 

حدوث أي آثار جانبية محتملة.
 ـ قد تخفف من تشنجات العضالت قد يساعد 
ضمن  األعشاب  من  وغيرها  القرفة  تناول 
العضالت،  استرخاء  على  الغذائي  النظام 
ويشار إلى أّن 3 غرامات من القرفة والزنجبيل 
قد يُساعد على التقليل من آالم العضالت لدى 
الرياضية  التمارين  يمارسن  اللواتي  النساء 

بانتظام.
ـ قد تقلل من الغثيان والقيء وقد يُساعد تناول 
على التقليل من الغثيان والقيء الناجم عن آالم 

الدورة الشهرية دون أية آثار جانبية. 

فوائد القرفة السيالنية

السيالنية  القرفة  ذاتها  الهندية: هي  القرفة  تُعدُّ 
أو القرفة الحقيقية، حيث تعود في أصولها إلى 

ساحل ماالبار في الهند إضافة إلى سريالنكا.
بداء  المصابين  حاالت  من  تحّسن  قد  ـ 
المبيضات قد يُساعد استخدام زيت القرفة على 
التحسين من حالة المصابين بداء المبيضات أو 

ما يُعرف بالسفاد.
بمتالزمة  المصابين  حاالت  من  تُحّسن  قد  ـ 
مسحوق  تناول  يُساعد  قد  المبايض  تكيس 
األنسولين  مقاومة  من  التقليل  على  القرفة 
المصابات  النساء  لدى  ملحوظ، خاصةً  بشكٍل 

بمتالزمة تكيس المبايض.
ـ قد تقلل من خطر اإلصابة بعدوى السالمونيال 
قد يُساعد تناول القرفة السيالنية على التخفيف 

من عدوى بكتيريا السالمونيال.
قد  باإلنفلونزا  اإلصابة  خطر  من  تقلل  قد  ـ 
يُساعد تناول مستخلص القرفة على تثبيط نمو 
من  لمزيد  بحاجة  أننا  إاّل  اإلنفلونزا  فيروس 

الدراسات لتأكيد فعاليته كمضاد للفيروسات. 
ـ قد تخفف من آالم الحيض وعسر الطمث كما 
ذُكر سابقاً يُساعد تناول القرفة على التقليل من 
بعسر  المرتبطة  الجانبية  واآلثار  الحيض،  ألم 

الطمث، مثل: الغثيان، والتقيؤ.
ـ قد تقلل من مستويات السكر أشارت األبحاث 
يُقلل  ال  الّسيالنية  القرفة  استهالك  أنَّ  إلى 
األشخاص  لدى  الدم  في  السكر  مستوى  من 
ولكن  جيد،  بشكٍل  السكري  على  المسيطرين 
تُساعد  أن  ممكن  أنَّها  األدلة  بعض  أظهرت 
األشخاص غير المسيطرين على المرض، إاّل 

أنَّ هذه األدلة ضعيفة وغير مؤكدة.
لألكسدة  المضادة  اإلنزيمات  من  تُعزز  قد  ـ 
تعزيز  على  بقدرتها  الّسيالنية  القرفة  تمتاز 
جلوتاثيون  مثل  لألكسدة  المضادة  اإلنزيمات 
إزالة  في  تساهم  والتي  أس-ترانسفيراز، 
فوق  تُثبط  القرفة  أنَّ  كما  الجسم،  من  السموم 

أكسدة الدهون.
ـ قد تقلل من خطر اإلصابة بمرض الزهايمر 
بمرض  اإلصابة  خطر  من  القرفة  تقلل  قد 
الزهايمر حيث يقلل تجّمع جزيئات بروتين تاو 
الزهايمر،  بمرض  والمرتبطة  الطبيعية،  غير 
قد  للقرفة  الداخلية  المركبات  أّن  إلى  إضافةً 

تكون مفيدة للمصابين بمرض الزهايمر.

اتجهت العديد من النساء النازحات والمعيالت 
غياب  في ظل  الخياطة  مهنة  لتعلم  إدلب؛  في 
المتهان  المتاحة،  الوظائف  وقلة  الفرص، 
على  تعينهن  عمل  فرصة  واتخاذها  المهنة 

مواجهة ظروف حياتهن الصعبة.
واجهة  عاماً   )23( علي  حاج  فاطمة  تتأمل 
مدينة  في  النسائية  األلبسة  محالت  إحدى 
من  المعروضة  بالموديالت  وتتمعّن  سلقين، 
بعد  لزبوناتها  لها،  مشابهة  ألبسة  خياطة  أجل 

تعلمها مهنة الخياطة مؤخراً.
السبل  بي  »ضاقت  علي:  حاج  فاطمة  تقول 
فأصبحت  لي طفلين،  تاركاً  وفاة زوجي،  بعد 
علي  وكان  إعالتهما،  عن  الوحيدة  المسؤولة 
في  يساعدني  عمل  إليجاد  بسرعة،  التحرك 
تأمين احتياجاتهما، ويغنيني الحاجة والعوز«.

من  نازحة  وهي  علي،  حاج  فاطمة  وتضيف 
بلدة الفطيرة أنها سارعت لتعلم مهنة الخياطة 
سلقين،  مدينة  في  النسائي  التمكين  مركز  في 

أشهر؛  ثالثة  من  أكثر  تعلمها  استغرق  والتي 
ليتّم تخريجها مع أخريات، بعد إكمال تعلمهن 

فنون المهنة بكل خلفياتها.
فغدا حبها مهنة الخياطة منذ طفولتها، عنصراً 
مختلف  تخيط  وراحت  فيها،  اإلبداع  على 
الموديالت الحديثة، التي نالت إعجاب النساء، 
لخياطة  منزلها؛  إلى  يترددن  رحن  اللواتي 
والشتوية،  منها،  الصيفية  المتنوعة  الفساتين 
من  غدت  التي  علي،  حاج  فاطمة  وتتقاضى 
خياطة  أجرة  المنطقة،  في  الخياطات  أشهر 
الفستان مبلغ 40 ليرة تركية كحد أدنى، ماعدا 

سعر التكلفة.
النساء  لكل  الخياطة  مهنة  بتعليم  وتنصح 
الكثير  يتطلب  ال  فتعلمها  مهنة،  الباحثات عن 
إلى  بها  بالعمل  البدء  يحتاج  وال  الوقت،  من 
آلة  عن  عبارة  معداتها  فكل  كبير،  مال  رأس 

خياطة وبعض األقمشة والخيوط الملونة.
مهنة  على  النساء  من  الكثير  إقبال  ازداد 
أسعار  ارتفاع  مع  خاصةً  إدلب  في  الخياطة 
المالبس الجديدة الجاهزة بشكل خيالي، والذي 
إلى  النساء  من  العظمى  الغالبية  اهتمام  حّول 
الخياطات،  على  المالبس  تأمين  في  االعتماد 
اللواتي يصنعن األثواب وفق الطلب وبأسعار 

مقبولة ومنافسة.

» »تعلُّم املهنة رضوريٌّ

تسكن »رهام الكركي« )43( عاماً في إحدى 
والمنسية،  العشوائية،  سرمدا  مدينة  مخيمات 
مهنة  ممارسة  من  يمنعها  لم  هذا  ووضعها 
تأمين  في  عليها  تعتمد  راحت  التي  الخياطة، 
متطلبات عائلتها، المؤلفة من زوجها المريض 

بالكلى، وأطفالها األربعة.
هم  زبائنها  معظم  أن  الكركي  رهام  تقول 
المالبس  لهم  تخيط  وهي  المخيم،  قاطني  من 
المتنوعة، سواء الجديدة أو إعادة التدوير، لمن 

هم غير قادرين على شراء القماش الجديد.
وتعتمد رهام في عملها على آلة للخياطة، تعمل 

على ألواح الطاقة الشمسية، لذا تستغل ساعات 
مع  مساء  منه  لتنتهي  عملها،  إلنجاز  النهار 
غروب الشمس، حين تشارف بطارية الكهرباء 
المتواجدة لديها على النفاد، وتضيف: »صحيح 
ما،  نوعاً  قليلة  أجور  من  عليه  أحصل  ما  إن 
ولكنها تبقى أفضل من االحتياج للناس، فالغالء 
الذي ضيّق المعيشة، وقلة حيلة الناس في تأمين 
قوت أبنائها، قد جعال المعيشة صعبة، حيت إن 
عملي هذا ساندني كثيراً في أوقاتي الصعبة«.

مدربات  إحدى  عاماً   )45( المحمد  زهيدة 
إدلب،  في  المرأة  تمكين  مراكز  في  الخياطة، 

تقول إنه يفترض على النساء في الوقت الراهن 
الحرب  أن  وخاصةً  المهن،  تعلّم  إلى  االتجاه 
أتت على كل ما يملكونه، ووضعت معظمهن 

موضع المعيل والمسؤول عن العائلة.
ومن هنا فهي تنصح بتعلم مهنة الخياطة؛ كونها 
ممارستها  ويستطعن  للنساء،  مالئمة  األكثر 
حتى في منازلهن، فاألمر ال يحتاج إلى الكثير 

من التعقيدات كبقية المهن األخرى.
وتؤكد زهيدة المحمد، أن هنالك إقباالً كبيراً من 
قبل النساء على تعلم المهنة، التي باتت فرصة 
عمل الكثيرات لالعتماد عليها في ظل نزوحهّن 

وحاجتهّن للمعيل، وانعدام فرص العمل.
المهارة  المحمد،  زهيدة  انتباه  لفت  ما  وأكثر 
خالل  من  المتدربات،  أولئك  أظهرتها  التي 
والجميلة،  المميزة  الموديالت  وإبداع  ابتكار 
من خالل  الجميع،  إعجاب  محطَّ  والتي غدت 
التدريب،  مراكز  لهن  أقامتها  التي  المعارض 
والتي من خاللها حصلن على عروض عمل، 
وطلبات إلنجاز المزيد منها، سواء ألشخاص، 

أو لمحالت األلبسة الجاهزة.
وتحاول نساء إدلب التأقلم مع ظروف الحرب، 
واالستقرار في حياتهن بالشكل الطبيعي، رغم 
ويحاولن  وبعملهن،  بهن  المحدقة  التحديات 
قدر اإلمكان مساعدة عوائلهن بنفس ال تعرف 

اليأس من خالل االستمرار والمضي قدماً.

وكالة انباء املرأة
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لجنة التدريب في مؤتمر ستار.. الصوت الحر الذي 
ينادي بمجتمٍع ديمقراطي

أنواع فيروسات اإلنفلونزا

فوائد شرب القرفة

الخياطة مهنة ومصدر رزق النازحات في إدلب

ضم الهيكل التنظيمي لمؤتمر ستار لجاناً، يتم 
لتنظم  والمجالس؛  الكومينات،  تأسيسها ضمن 
لجنة  ولكل  كلها،  االجتماعية  الحياة  مجاالت 
لجنة  ومنها  وفقه،  عملها  تؤدّي  داخلي،  نظام 
التدريب واألكاديميات، ومهمتها بناء المجتمع 
األخالقي والسياسي، من خالل تطوير الثورة 
الذاتية  لإلدارة  المؤسس  الكادر  وتعدّ  الذهنية، 
الكياني،  الشكل  وإكسابها  للمرأة،  الديمقراطية 

كما تُِعدّ البرامج والمخططات التدريبية.
وخالل لقاء لصحيفتنا مع عضوة مجلس مؤتمر 
حدثتنا  يونس«  »بيريفان  التدريب  قسم  ستار 
عن أعمال لجنة التدريب: »ندّرب وباستمرار 
األمة  فكر  لنشر  والكوادر؛  األكاديميين، 
الديمقراطية، وأيضاً يوجد بكل قسم من أقسام 
)أكاديميات  كـ  خاصه  أكاديميات  المؤسسات 
خاصة بالعدالة ـ االقتصاد ـ القسم الدبلوماسي ـ 
األسايش(، ولدينا أكثر من 20 أكاديمية خاصة 

بالنساء، على مستوى شمال وشرق سوريا«.
من  الهدف  بيريفان  بيّنت  حديثها  خالل  ومن 
األكاديميات  هذه  »تعمل  األكاديميّات:  هذه 
على تنظيم النساء كحركة نسوية لمجتمع حر 
وأخالقي، وإنها تسعى للوصول لحياة تشاركية 
المهام  والمرأة  الرجل  بها  يتشارك  حرة، 
كما  العمل  تقسيم  وليس  الحياتية،  والواجبات 
هو متعارف حالياً، بأعمال مخصصة للرجال 

وأعمال مخصصة للنساء«.
ممارسة  أسباب  على  أتت  فقد  لذلك  وإضافة   
الفكر  »مازال  قولها:  في  الذكوري  الفكر 
األنظمة  نتيجة  ويمارس  منتشراً  الذكوري 
االستعمار  نظرة  وفي  االستبدادية،  السلطوية 
الذي مازال يشن هجماته )كـ االحتالل التركي( 
على مناطقنا في شمال وشرق سوريا، فيعاني 

فيها الرجال والنساء، وفئات المجتمع كافة من 
هذه األعمال، التي تمارس ضد حياة مجتمعية 

يكون فيها الرجل والمرأة على حد سواء«.

صعاب تواجه لجان التدريب

الثانية  الطبقة  المرأة،  إن  يُقال  ما  وحول 
بيريفان:  شرحت  فقد  الرجل  لخدمة  المسخرة 
نهج  على  نمشي  فيه  ولدنا  الذي  اليوم  »من 
اللواتي ترسّخت في عقولهّن  وأمهاتنا،  جداتنا 
الفكر الذكوري، وفي المناهج المدرسية تحتل 
الجنس  المجتمع،  في  الثانية  الطبقة  المرأة 
وهكذا  األولى،  الطبقة  لخدمة  المسّخر  اآلخر 
تقتنع المرأة بدورها كطبقة ثانية وجارية، تحت 

الهيمنة الذكورية«. 
التدريب،  لجنة  واجهت  التي  الصعاب  ومن 
إخراج المرأة من شرنقتها، التي حاكتها لنفسها، 
وشرح معنى الحياة لها، وأنها في سواسية مع 
من  النساء  بتخليص  صعوبة  »يوجد  الرجل: 
هذه الفكرة، وأنها قادرة على القيام بالكثير من 

المهام الحياتية ومشاركة الرجل بها«.
كمثال:  المنزلية  األعمال  بيريفان  وأعطت 
النساء،  على  محتكرة  المنزلية  األعمال  »إن 
الكبائر،  ومن  المعيب  من  أنه  الرجل  ويرى 
والكثير من  له،  يومي  احتياج  أو  بعمل  قام  إذ 
األعمال المنزلية احتياجات يومية، للرجل كما 

هي للمرأة«. 
المرأة على  يساعد  ما  هو  والتوعية  فالتدريب 
خطوة  أول  فكانت  وقدراتها،  حقوقها  فهم 
في  بيريفان  لنا  بيّنتها  كما  المرأة،  تدريب  من 
ذات  كانت  فقد  المرأة،  تاريخ  إلى  الرجوع 
األعمال  من  بالكثير  القيام  واستطاعت  إرادة، 
بيريفان  وعلقت  الرجل،  جانب  إلى  الحياتية 
على األمر: »فبمعرفة المرأة لتاريخها تستطيع 

صنع مستقبلها«.
دور  إلى  بيريفان  أشارت  السياق  وبهذا 
الطريق  أنرن  اللواتي  والمقاتالت،  الشهيدات 
قوة  الحي على مدى  المثال  ذلك  للمرأة، وكّن 
االجتماعية،  أمورها  إدارة  المرأة على  وقدرة 
تموز،   19 وثورة  المرأة،  »ثورة  وأردفت: 
المرأة من جديد،  األساسية إلحياء  اللبنة  كانتا 

وإعادة روح المجتمع الطبيعي«.

دورات تدريب للرجال

المجتمع  عن  دروساَ  المتدربون  ويتلقى 
المرأة  تاريخ  الجنسوي،  التعصب  الطبيعي، 
الشخصية  جنولوجيا،  المرأة،  تحرر  ومبدأ 
حيث  المشتركة،  اإلدارة  نظام  الديمقراطية، 
إداريات وعضوات في  الدروس  تُشرف على 

مؤتمر ستار.

قالت  للرجال،  الدورات  افتتاح  أهداف  وحول 
التدريب  قسم  ستار،  مؤتمر  مجلس  عضوة 
خطوة؛  تُعد  الدورات  »هذه  يونس:  بيريفان 
منذ  الممتدة  المتسلطة  الذكورية  الذهنية  لتغير 
إيجابياً على  آالف السنين، وسيكون لها تأثيراً 
المجتمع، وتساعد في التعرف على فكر القائد 
بين  المساواة  على  والعمل  أوجالن،  هللا  عبد 
على  والتعرف  المجتمع،  في  والرجل  المرأة 

حقيقة دور المرأة على مر العصور«.
لبناء  القدرة  لنا  »أصبحت  بيريفان:  وأضافت 
العوائل الديمقراطية، المبنية على أساس التفاهم 
اإلنسان  يكن  لم  إذا  ولكن  المشتركة،  والحياة 
حراً كرجل أو امرأة، ال نستطيع أن نبني حياة 
حرة، فبدايةً على المرء أن يفهم معنى الحرية 

بشكلها صحيح«.
يعتمد  أسس  ثالثة  له  الديمقراطية  األمة  وفكر 
أيكولوجي  مجتمع  لبناء  اإلنسان،  عليها 
ديمقراطي، بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، 
بالرجال،  يتعلق  وفيما  المرأة،  حرية  وتحقيق 
الذين شاركوا في هذه الدورات، قالت بيريفان: 
الديمقراطية،  األمة  فكر  على  أطلعوا  »لقد 
األمة  لفكر  الثالث  باألسس  يؤمنوا  أن  ويجب 

يتلقونها  التي  التدريبات،  الديمقراطية، وكانت 
هّن  النساء  أن  وخاصه  مشتركة،  تدريبات 

المنظمات للدورات«. 
التي  الدورات  عدد  على  بيريفان  وأطلعتنا 
نُظمت للرجال: »بعفرين المحتلة قمنا بدورتين 
خاصة للرجال، ودورة العام الماضي بكوباني، 
ومازالت مستمرة، وفي الثامن من آذار كانت 
دورة  وأيضاً  الجزيرة،  إقليم  في  دوره  هناك 
الخمس  يقارب  ما  أي  العدالة،  لرجال  خاصة 
وشرق  شمال  مستوى  على  للرجال،  دورات 

سوريا«.
أعمالها،  لزيادة  التدريب  لجان  وتسعى  هذا   
حديثها:  بيريفان  اختتمت  التوصية  وبهذه 
أكثر،  تدريبية  دورات  لفتح  نسعى  »نحن 
في  أساسية  التدريبية  الدورات  تكون  وأن 
خاصة  كانت  إن  والنساء،  للرجال  الكومينات 
أو مشتركة، ونعمل على استمرارية الدورات؛ 
لرفع مستوى المدربين بكيفية إعطاء الدروس، 
والعمل على إنشاء بروشورات خاصة ببعض 
أكثر  تدريبية  ودورات  ومحاضرات  المواد، 
للجان التدريبية الموجودة باألقاليم على مستوى 

شمال وشرق سوريا«.

المرأة،  توعية  التدريبية على  لجانه  قامشلو/ دعاء يوسف - يعمل مؤتمر ستار مع 
ومساعدتها في كشف قدراتها، فأقام العديد من الدورات التدريبية الخاصة بالرجال 
التفاهم والحياة  لبناء عائلة ديمقراطية مبنية على أساس  والنساء، على حدٍّ سواء؛ 

المشتركة.
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خمسون عامًا في صيانة األدوات الكهربائية 
والحصيلة ذكريات عديدة

الكردستانيون في ستراسبورغ يوجهون رسالتهم 
بتسع لغات لمجلس أوروبا

إيران... مطالب حقوقية باإلفراج عن أربعة 
دراويش مسجونين منذ أربع سنوات

حد الفقر في تركيا يتجاوز 
13 ألف ليرة

عشرات  بُعِد  على   - محمد  أمل  آغا/  جل 
التابعة  آغا  جل  ناحية  عن  الكيلومترات 
»كفري  قرية  من  وتحديداً  قامشلو  لمقاطعة 
عاماً  الـ65  صاحب  ليان  محمود  يتجه  دنا« 
يعمل  حيث  لكي،  كركي  نحو  صباح  كل  في 
من  أكثر  منذ  الكهربائية  األدوات  صيانة  في 
أظافره  نعومة  منذ  احترفها  مهنة  عام،   50
معه  ُولِد  ُحباً  بل  تدريب  دون  فطرياً  تعلمها 

لهذه المهنة.
تنقّل محمود ليان خالل سنوات عمله الخمسين 
من محل آلخر بين ناحية جل آغا وكركي لكي 
مع أدواته التي قضى معها عمراً في االعتماد 
عليها في مزاولة مهنته والتي تُعد مصدر رزقه 
صيانتها  على  تناوب  كثيرة  أجهزة  الوحيد، 
اكسبته  سنوات  عدة  مدار  على  وتصليحها 
خبرة إضافية. في محله الصغير وبين أدوات 
كهربائية معطلة وأخرى لم يجد أصحابها لها 
األجهزة  ليُعيد  وقته  ليان  محمود  يقضي  حالً 
المعطلة لسابق عهدها ويرسم بسمة على شفاه 

الزبائن الوافدين طلباً لخبرته.

تطور األدوات مل يقف حاجزاً 
أمام مهنته

كل شيء يتغير مع مرور الوقت نجد اختالفاً 
وبين  اليوم  الكهربائية  األدوات  بين  كبيراً 
عن  ليان  محمود  حدثنا  سنوات  عدة  قبل  تلك 
والتطور  الكهربائية  األدوات  بين  االختالف 
الذي طرأ على األجهزة الكهربائية خالل فترة 
أقوم  كنت  التي  األجهزة  السابق  »في  عمله 
بتصليحها تتجلى في مذياع وتلفاز وبعض من 
األجهزة  غزت  اليوم  ولكن  اليدوية  المصابيح 
الكهربائية األكثر تطوراً األسواق مثل أدوات 
تسخين الطعام وأفران ومكانس كهربائية وذلك 
بسبب التطور الحضاري الذي يشهده العالم«.

األجهزة  كافة  صيانة  »أستطيع  وتابع: 
تصليحها  عن  أعجز  التي  وتلك  الكهربائية 
العطل،  سبب  لمعرفة  إضافياً  وقتاً  أقضي 

النظر  بمجرد  العطل  سبب  معرفة  بإمكاني 
مجال  في  أكتسبها  التي  الخبرة  بفضل  وذلك 

العمل منذ خمسين عاماً«.

»أدوايت رفيقة دريب«

األجهزة  أسعار  في  به  الُمبالغ  االرتفاع   
الكهربائية الصغيرة منها والكبيرة دفع باألهالي 
إلى العودة لمحالت الصيانة لتصليح أجهزتهم 
رغبةً منهم في عدم شراء أخرى جديدة والتي 
األزمة  »بعد  المال  من  الكثير  تكلف صاحبها 
مناطقنا  ومنها  العالم  غزت  التي  االقتصادية 
يعد  لم  ألنه  الزبائن  من  الفتاً  إقباالً  وجدت 
بمقدورهم شراء األجهزة الجديدة لذا يتوافدون 
مقارنةً  القليل  يكلفهم  وهذا  إلصالحها  للمحل 

بشراء أدوات جديدة«.
وكما لفت محمود ليان إلى أن حبه لمهنته هو 
مهنة  أُزاول  »لم  فيها  اإلبداع  في  دفعه  الذي 

بين  هنا  نفسي  أجد  المهنة  هذه  سوى  أخرى 
في  أنجح  مرة  كل  في  المعطلة،  األدوات  هذه 
إصالح جهاٍز ما أشعر بأنني أعدت الروح له، 
أدواتي التي قضت معي عمراً ليست جماداً بل 

هي رفيقة دربي ال يمكنني االستغناء عنها«.

توريث مهنته ألوالده

وعاد ليان بالزمن للوراء إلى يومه األول في 
أحتفظ  زلت  ال  األول  »يومي  التصليح  مجال 
إلى  فاخر  خالي  مع  ذهبت  مخيلتي،  في  به 
خبرتي  إلى  خبرته  من  أضيف  وبدأت  محله 
المتواضعة شيئاً فشيئاً أصبح خالي يعتمد عليَّ 
في الصيانة حتى غدوت من أصحاب الخبرة«.
هذا وأكد محمود ليان أنه لن يتوقف عن العمل 
حتى آخر يوم من عمره »مرت سنوات عديدة 
منذ يومي األول في العمل ولكن هذا لن يمنعني 
من المواصلة واالستمرار، ال أجد نفسي بعيداً 

وعائلتي  أنا  اليوم  وأحبتني  أحببتها  مهنة  عن 
مزاولتها  عن  أتوقف  ولن  بفضلها  نعيش 
وسأعلمها ألوالدي حتى يسيروا على خطاي«.

في  أوروبا  مجلس  أمام  الكردستانيون  احتج 
لجنة  قيام  أثناء  الفرنسية،  ستراسبورغ  مدينة 
في  الوضع  بتقييم  أوروبا  مجلس  وزراء 

إيمرالي وأوضاع حقوق اإلنسان في تركيا.
اإلنسان  لحقوق  األوروبية  المحكمة  قضت 
السجن  رفع عقوبة  عام 2014 بضرورة  في 
المؤبد المفروضة على القائد عبد هللا أوجالن، 
منذ  القرار  هذا  التركي  االحتالل  يطبق  ولم 
سبع سنوات، وقد دخل هذا الوضع في جدول 
أعمال اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا بعد سبع 
سنوات، تركز لجنة الوزراء على وضع القائد 
»الحق  سياق  في  آخرين  ومحتجزين  أوجالن 
في  الوزارية  اللجنة  اجتماع  بدأ  األمل«،  في 
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كانون األول الجاري.
وقفة  القائد  أجل  مبادرة حرية من  أطلقت  كما 

احتجاجية لمدة 17 يوًما أمام مبنى المجلس منذ 
وقت  »حان  حملة  إطار  الماضي ضمن  العام 

الحرية«.
أوروبا  مجلس  مبنى  أمام  الكردستانيون  توافد 
اليوم  في  هناك،  خياما  ونصبوا  الصباح  في 
المجتمع  نشطاء  من   100 شارك  التالي، 
الديمقراطي الكردي - سويسرا في االحتجاج.

وعلق النشطاء الفتات كبيرة ُكتِب عليها »القائد 
عبد هللا أوجالن معتقل في سجن إيمرالي منذ 
أي  على  الحصول  يتم  ولم  شباط 1999   15
مبنى  أمام  لغات  بتسع  ورفعت  معلومات، 

المجلس.
المشتركة  الرئيسة  سورر،  سلمى  وأدلت 
سويسرا   - الكردي  الديمقراطي  للمجتمع 
ولفتت  االحتجاج  في  ببيان   ،)CDK-S( عاًما  23 استمرت  التي  العزلة  إلى  االحتالل االنتباه  أن  سلمى  وأوضحت  إيمرالي،  في 

التركي ال يلتزم بالقانون الدولي، وأن األسلحة 
الكيماوية تستخدم ضد الكريال والدولة التركية 

ترتكب جريمة أخرى.
للمجتمع  المشترك  الرئيس  أعرب  كما 
 ،)CDK-S( سويسرا   - الكردي  الديمقراطي 
صمت  من  استيائه  عن  كارداش،  اسماعيل 
الدول األوروبية وطالب بتنفيذ قرارات المحكمة 

.)DMME( األوروبية لحقوق اإلنسان
بعد  أوروبا  مجلس  مبنى  إلى  النشطاء  وتوجه 

مؤتمر صحفي.
المنظمات  ممثلو  يشارك  أن  المقرر  ومن 
من  والشباب  والنساء  والسياسيون  الكردية 
مختلف أنحاء البالد في الوقفة االحتجاجية كل 
يوم وستستمر حتى 17 كانون األول كما أكدته 

وكالة فرات لألنباء.

كسرة  عن  لإلفراج  الفيديو  حملة  تتواصل 
مقدم  شريفي  ومحمد  عبدي  نوري ومصطفى 
منذ  مسجونين  دراويش  أربعة  دهقا،  وعباس 

أربع سنوات دون يوم عطلة واحد.

في غضون ذلك، دعت الرابطة العالمية لحماية 
حقوق اإلنسان، في رسالة وجهها إلى جوزيف 
باالتحاد  الخارجية  السياسة  منسق  بوريل 

األوروبي، إلى االنتباه إلى وضع الدراويش.

وطالبت الجمعية جوزيف بوريل بإثارة قضية 
النووية  البرامج  جانب  إلى  اإلنسان  حقوق 
والصاروخية كمحور ثالث في المفاوضات مع 

سلطات الجمهورية اإلسالمية.
المسجونون هم من  األربعة  الدراويش  هؤالء 
بعد  اعتقالهم  تم  دراويش   400 من  أكثر  بين 
تم  السابع؛  جولستان  باسم  المعروفة  األحداث 
تنظيم مسيرة احتجاجية لدراويش جون أبادي 
علي  نور  منزل  حول   2006 شباط   20 في 
شارع  في  الحاكمة،  األسرة  مركز  تابنده، 
جولستان السابع في منطقة باسداران بطهران، 
وقد قاطعه عمالء وقوات بمالبس مدنية بعنف.
طالب رئيس جامعة طهران، محمود نيلي أحمد 
الطالب  نوري؛  كسرة  عن  باإلفراج  أبادي، 
بالجامعة، في 20 أيلول، قائالً إنه قضى نصف 

مدة عقوبته وأنه يخضع لإلفراج المشروط.
المسجونين  الدراويش  أحد  محجوبي،  بهنام 
وصف التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض 
له في ملفات صوتية بعد إرساله إلى مستشفى 
أمين آباد لألمراض النفسية، وتوفي أخيًرا في 

السجن في 16 شباط 2010.
وكاالت

األزمات  إلى  االقتصادية  لألزمة  استمراراً 
التحاد  خاص  بحث  وفي  تركيا  في  الداخلية 
األعمال العام المتحد فقد تجاوز حد الجوع في 

تركيا 3 آالف ليرة، والفقر 13 ألف ليرة.

وحدة البحث والتطوير التابعة التحاد األعمال 
العام المتحد، قامت بحساب حد الجوع، ووفقا 
ليرة  بمقدار 182  الفقر  حد  ارتفع  فقد  للنتائج 

تركية في تشرين األول.
حد الجوع يتم احتسابه على أساس كمية الطعام 
التي يجب أن تستهلكها أسرة مكونة من أربعة 
غذائي  نظام  على  الحصول  أجل  من  أفراد 
متوازن وصحي، والنفقات التي يجب أن تفي 

باحتياجات أخرى باإلضافة إلى الغذاء.
الجوع  حد  ارتفع  عندما  األول،  تشرين  وفي 
اإلنفاق  تسجيل  تم  ليرة،   890 آالف   3 إلى 
 9 على  الغذائية  غير  لالحتياجات  المطلوب 

آالف و207 ليرة.
وبذلك ارتفع حد الفقر إلى 13 ألفاً و97 ليرة 
األحد  في  ليرة   1910 قدرها  إجمالية  بزيادة 

عشر شهراً األولى من العام.

تدريجياً  انخفاضها  التركية  الليرة  وتواصل 
عدة  مظاهرات  المنطقة  شهدت  إثرها  وعلى 
متهمين  الواحد  الرجل  نظام  بإسقاط  تطالب 

أردوغان بسرقة ثرواتهم.
وكاالت

روناهي/ قامشلو ـ 
افتتحت سيدات ناديي 

عامودا والخابور 
مبارياتهن في الدوري 

السوري لكرة القدم 
للسيدات بنسخته الثالثة 

بلقاء جمعهن على 
أرضية ملعب الحسكة 
البلدي، وكانت النتيجة 

سلبية دون أهداف.

التعادل يحسم ديربي سيدات عامودا والخابور

الفيفا ُيعلن مواعيد مباريات كأس العالم لألندية

سام ستوسر: قصة بينغ مرعبة
تحديد مكان نهائي كأس 

العالم للسيدات 2023

الناديين  سيدات  بدأت  شهر  حوالي  ومنذ 
االستعدادات وسط غياب للمباريات التجريبية 
معسكر  دخلن  عامودا  نادي  سيدات  وكانت 
كنَّ  الخابور  سيدات  بينما  عامودا،  في  مغلق 
بدنية  لياقة  لتمارين  باإلضافة  للمران  يخرجن 

بمدينة قامشلو.
األولى  النسخة  لقب  يحملن  عامودا  سيدات 
على  للسيدات  القدم  لكرة  السوري  للدوري 
 ،2020 ـ   2019 موسم  المكشوفة  المالعب 
اللقب  صاحبات  فهن  الخابور  سيدات  بينما 

للنسخة الثانية موسم 2020 ـ 2021.
السابق  الموسم  في  الناديين  سيدات  وتقابلت 
الذهاب  نتيجة  وانتهت  السوري  الدوري  من 

واإلياب بالتعادل اإليجابي بهدف لهدف.
والتي  الناديين  سيدات  مباريات  افتتاح  وفي 

تقابلَن سوياً في الملعب البلدي بالحسكة لم يفلح 
أي من الفريقين بتحقيق الفوز، وانتهت المباراة 

بنتيجة سلبية بدون أهداف.
بين  المباراة  مجريات  على  يسيطر  وبالعادة 
الناديين الحذر وذلك بسبب خوف الناديين من 
الهزيمة، هذه حقيقة ال مفر منها، والدليل ثالث 

مباريات بين سيدات الناديين انتهت بالتعادل.
سوريا  صعيد  على  نجمات  الناديان  ويضم 
حققن ألقاب فردية في الدوريات السابقة أمثال 
سيدات  من  علي  آلين  والحارسة  محمد  آية 
الخابور، وكذلك سمر الشيخ بكر ومنال حاجي 

من سيدات عامودا.
أيام،  بعد  الناديين  سيدات  مباريات  وتستكمل 
الجدول  بحسب  عامودا  سيدات  تلعب  حيث 
الصادر من االتحاد السوري لكرة القدم التابع 

كانون  شهر  من  السابع  في  دمشق  لحكومة 
األول الجاري مع سيدات جرمانا، بينما يتقابلن 
الثامن  سيدات الخابور مع سيدات العربي في 
من شهر كانون األول الجاري، وإليكم جدول 
بحسب  الذهاب  مرحلة  في  الناديين  مباريات 
»العربي«  االتحاد  من  أُصِدر  جدول  آخر 

السوري لكرة القدم:
ـ عامودا × جرمانا ـ 2021/12/7.
ـ الخابور × العربي ـ 2021/12/8.

ـ م. حمص × عامودا ـ 2021/12/10.
ـ الوحدة × الخابور ـ 2021/12/11.

ـ عامودا × ع. السويداء ـ 2021/12/13.
ـ الخابور × فيروزة ـ 2021/12/14.
ـ العربي × عامودا ـ 2021/12/16.

ـ جرمانا  × الخابور ـ 2021/12/17.
ـ عامودا × الوحدة ـ 2021/12/19.

ـ الخابور × م. حمص ـ 2021/12/20.
ـ فيروزة × عامودا ـ 2021/12/22.

ـ ع. السويداء × الخابور ـ 2021/12/23.
نالحظ  كما  وعامودا  الخابور  ناديي  سيدات 
في  يلعبن  المباريات سوف  برنامج  من خالل 
ظرف أقل من شهر سبع مباريات، ويعد ذلك 
الناديان  ولكن  الالعبات  على  كبيراً  ضغطاً 
مجبران على التحمل، ألن السبب هو الظروف 
المادية للناديين لذلك يتم ضغط المباريات ولكن 
من  الماضيتين  النسختين  لقبي  حققا  ذلك  رغم 

الدوري.
السويداء  وعمال  العربي  أندية:  وستتنافس 

وحمص وجرمانا والوحدة وفيروزة والخابور 
وعامودا، على لقب النسخة الثالثة من الدوري، 
علماً كما ذكرنا النسخة األولى للموسم 2019 
عامودا،  سيدات  نصيب  من  كانت   ،2020 ـ 
ـ  موسم 2020  الثانية  النسخة  لقب  كان  بينما 

2021، من نصيب سيدات الخابور.
الخابور  ناديي  سيدات  بأن  ذكره  الجدير 
إقليم  نوادي  من  هن  الالعبات  جل  وعامودا 
على  دوري  أول  فيه  أقيم  والذي  الجزيرة 
المالعب المكشوفة ما بين شهري تموز وآب 
وحققت  نوادي،  ستة  بمشاركة  الماضيين، 
بدأت  بينما  اللقب،  األسايش  نادي  سيدات 
منافسات السيدات لكرة القدم ككل عام 2017 

على المالعب المغطاة في إقليم الجزيرة.

كشف االتحاد الدولي »فيفا« عن مواعيد مباريات 
في  إقامتها  المقرر  لألندية،  العالم  كأس  بطولة 

اإلمارات خالل شهر شباط المقبل.
ويشارك الثالثي العربي األهلي المصري، الهالل 
السعودي والجزيرة اإلماراتي في مونديال األندية 
المقبل، إلى جانب تشيلسي اإلنكليزي، بالميراس 
البرازيلي، أوكالند سيتي النيوزيلندي ومونتيري 

المكسيكي.
وإليكم مواعيد بطولة كأس العالم لألندية:

يوم  سيتي،  أوكالند  الجزيرة ضد  فريق  يلتقي   -

والنصف  الثامنة  تمام  في  شباط،   3 الخميس 
بتوقيت اإلمارات.

يوم  المكسيكي،  مونتيري  مع  األهلي  يلعب   -
السبت 5 شباط في تمام الثامنة والنصف بتوقيت 

اإلمارات.
وأوكالند  الجزيرة  من  الفائز  مع  الهالل  يلتقي   -
والنصف  السادسة  في  األحد 6شباط  يوم  سيتي، 

مساء بتوقيت اإلمارات. )المباراة رقم 3(
- يلعب بالميراس مع الفائز من األهلي ومونتيري، 
والنصف  الثامنة  تمام  في  شباط   8 الثالثاء  يوم 

بتوقيت اإلمارات.
- تقام مباراة تحديد المركز الخامس، يوم األربعاء 
9 شباط في الخامسة والنصف بتوقيت اإلمارات.
من  الفائز  مع  شباط   9 يوم  تشيلسي  يلتقي   -
والنصف  الثامنة  تمام  في   )3 رقم  )المباراة 

بتوقيت اإلمارات.
 12 السبت  الثالث  المركز  تحديد  مباراة  تقام   -
المباراة  تُلعب  بينما  الخامسة،  تمام  في  شباط 
والنصف  الثامنة  بتمام  اليوم  نفس  في  النهائية 

بتوقيت اإلمارات.

قالت سام ستوسر بطلة فرنسا المفتوحة 
سابقاً إنها تأمل أن تكون العبة التنس 
وبخير  أمان  في  شواي  بينغ  الصينية 
سيتضح  ما  ينتظرون  الالعبين  وإن 

من هذه »القصة الفظيعة«.
بينغ،  مكان  حول  دولي  جدل  وثار 
منافسات  في  عالمياً  األولى  المصنفة 
ثالثة  خالل  سابقاً،  السيدات  زوجي 
أسابيع تقريباً بعدما كتبت على مواقع 
رئيس  نائب  أن  االجتماعي  التواصل 
الوزراء الصيني السابق تشانغ قاولي 

اعتدى عليها.
وطالبت العبات حاليات وسابقات مثل 
نعومي أوساكا وسيرينا وليامز وبيلي 

جين كينغ بالتأكد من سالمة بينغ.
المصنف  ديوكوفيتش  نوفاك  وقال 
الغريب  إنه سيكون من  األول عالمياً 
يتم  لم  إن  الصين  في  بطوالت  تنظيم 

حل الموقف »المخيف«.
إعالم  وسائل  ستوسر  سام  وأبلغت 
مرعبة،  قصة  »إنها  أسترالية 
بطوالت  في  بينغ  ضد  كثيراً  لعبت 
المحترفات ويعرفها الجميع، إنها من 

وكانت  الكبرى  بالبطوالت  الفائزات 
المصنفة األولى عالمياً في الزوجي«.
الالعبين  نظر  وجهة  »من  وأضافت 
والبطوالت نريد فقط أن تكون بمأمن 
بخير.  شيء  كل  يكون  أن  ونتمنى 

ستتكشف أشياء ويجب أن ننتظر«.

اتصاالً  الماضي  الشهر  بينغ  وأجرت 
رئيس  باخ  توماس  مع  الفيديو  عبر 
اتحاد  لكن  الدولية  األولمبية  اللجنة 
إنه  قال  المحترفات  التنس  العبات 
للتقليل من المخاوف بشأن  ليس كافياً 

حالتها وصحتها.

قال االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( إن سيدني 
للسيدات   2023 العالم  كأس  نهائي  ستستضيف 
في 20 آب بينما تنطلق البطولة بستاد إيدن بارك 

في أوكالند بنيوزيلندا قبل ذلك بشهر واحد.
الدور قبل  وتستضيف سيدني وأوكالند مباراتي 
الثمانية  النهائي باإلضافة إلى مباراتين في دور 
ومباراتين في دور الستة عشر، مع مباراتين في 

دور الثمانية في برزبين وولنجتون.
وقال االتحاد األسترالي إن البالد ستستضيف 11 
كما  المغلوب  خروج  أدوار  في  مباراة   16 من 

يلعب المنتخب على أرضه.

وقال جيمس جونسون رئيس االتحاد األسترالي 
في بيان »نحن سعداء بجدول المباريات من عدة 

أوجه«.
وتابع »منح أستراليا العدد األكبر من المباريات.. 
مدن  في خمس  مباراة  من 64  ستقام 35  حيث 
أسترالية منها أول مباراة للمنتخب في سيدني في 

أول يوم من المنافسات«.
أول  قبل  االفتتاح  حفل  إيدن  ملعب  ويستضيف 

مباراة لنيوزيلندا.
وقال الفيفا إنه سيعلن عن مواعيد المباريات في 

وقت الحق.
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مركز األخبار ـ في ذكراها الثانية؛ ندد أهالي تل رفعت بمجزرة تل رفعت التي ارتكبتها دولة االحتالل التركي وكذلك تهديداتها المستمرة على 
مناطق شمال وشرق سوريا، وناشدوا المجتمع الدولي بوقف إطالق النار في الشهباء، ووقف اعتداءات المحتل التركي وجرائمه..

مرّبو الخيول في سوريا يحافظون على الساللة العربية بعناء

»التجديد الفني في الرواية السورّية 1990 ـ 2010«.. عن التجريب واإلبداع والتغيير

عوائل سجناء إمرالي السياسيين: من الضروري اللقاء مع أقاربنا في إمرالي

في الذكرى السنوية الثانية لمجزرة تل رفعت.. مناشدات 
بمحاسبة المحتل التركي على جرائمه

اختطفوا منذ خمسة أشهر وال زال 
مصيرهم مجهواًل

اختطاف أربعة مدنيين بينهم 
امرأة وطفلها في كري سبي

متجدد  قديم  عشٌق  سوريا  في  الخيول  تربية 
فمربّو  والعراقيل،  األزمات  بسبب  يموت  وال 
الخيول العربية األصيلة يزيدون من التحديات 
التي ذاع صيتها  الحفاظ على هذه الساللة  في 
في أنحاء العالم بجمالها وسرعتها، وهم اليوم 
يواجهون العقوبات الغربية التي عطلت تصدير 

خيلهم وتمنع استيراد اللقاحات واألدوية.
يعتبر الجواد العربي األصيل من أقدم سالالت 
إلى  نشأته  تاريخ  يعود  إذ  العالم،  في  الخيل 
بجماله  ويتميز  الميالد  قبل  سنة  آالف  ثالثة 
أنظار  وقوته وشجاعته ووفائه ما جعله محط 
العالم قديماً وحديثاً القتنائه وتحسين السالالت 

األخرى.
وسوريا واحدة من الدول العربية الرئيسية التي 
ولعبت  األصيلة  العربية  الخيول  بتربية  تهتم 
عبر  العربي  الجواد  تطور  في  أساسياً  دوراً 
الخيول  لتربية  مزارع  فيها  وتنتشر  التاريخ، 
جهوداً  مربّوها  ويبذل  األصيلة،  العربية 
بها  تمر  التي  الظروف  مضاعفة في ظل هذه 
البالد من أجل المحافظة على هذه الساللة من 

الخيول.
حمص  من  ينحدر  الذي  جعفر  معين  والشاب 
وهو من مربّي الخيل، يتحمل حالياً عبئاً إضافياً 

التي  األصيلة  العربية  الخيول  على  للحفاظ 
تمتلكها عائلته خاصةً خالل الحرب المستمرة 
على سالمتها  ويعمل جاهداً  منذ 10 سنوات، 

ونقاء ساللتها.
يفخر  55 حصاناً  حالياً  وتضم مزرعة جعفر 
بامتالكها، حيث تُعرف الخيول العربية بجمالها 
أقدم  من  وهي  وسرعتها،  تحّملها  وطاقة 

سالالت الخيول في العالم.
وأبناء  إخوته  مع  بالخيول  جعفر  ويعتني 
في  األطراف  مترامية  المزرعة  في  عمومته 
بحرية  الركض  للخيول  يمكن  حيث  حمص، 

ودون قيود.
وقال جعفر لوكالة أنباء )شينخوا( خالل وجوده 
الخيل  على  حافظنا  »لقد  الخيل:  مزرعة  في 
من خالل نقلها من مكان إلى مكان آخر أكثر 
مضيفاً  الحرب«،  سنوات  خالل  وأمناً  هدوءاً 
وأجدادنا  ألهلنا  شغف  هي  المهنة  »هذه  أن: 
كل  من  الرغم  على  المشوار  نتابع  أن  وأردنا 

الصعوبات«.

الحصان رفيق للعائلة العربية

العقوبات  أن  إلى  الخمسيني  الرجل  وأشار 
على  المفروضة  األميركية  وخاصةً  الغربية 
وتصدير  استيراد  أمام  عائقاً  شكلت  سوريا 
مؤكداً  لها،  الالزمة  اللقاحات  وتأمين  الخيول 
الخيول  إلى سالالت  الغربية بحاجة  الدول  أن 
أنساباً  يمتلكون  العرب  ألن  األصيلة  العربية 

أصيلة منها.
تركت  الغربية  »العقوبات  إن:  جعفر  وتابع 

أثراً سلبياً علينا وعلى مربّي الخيول، إذ نفتقر 
إلى بعض اللقاحات، إضافة إلى ارتفاع أسعار 
حوالي  يكلفنا  الحصان  أن  لدرجة  األعالف 
ولقد اضطررنا  أميركي شهرياً،  دوالر   200
إلى بيع بعض الخيول ألننا لم نتمكن من توفير 

الطعام لها ألن سعر العلف باهظ الثمن«.
إن  جعفر  قال  ذلك،  كل  من  الرغم  وعلى 
أنه  مضيفاً  خيولهم،  يحبون  زالوا  ما  المربين 
بغض النظر عن المبلغ الذي يتقاضونه مقابل 
مقارنةً  قليلة  تزال  ال  األسعار  فإن  الخيول، 

بالقيمة الفعلية للخيل.
وأضاف أن: »الخيول ثمينة للغاية بالنسبة إلينا 
ألننا نعتبرها من أفراد األسرة، لهذا فهي غالية 

علينا ونهتم بها ونرعاها«.
الخيول أصبح أقل  وبين جعفر أن عدد مربي 
مما كان عليه قبل نشوب األزمة بسبب الحرب 
التي نشبت في البالد منذ عشر سنوات، مشيراً 
إلى أن: »سباقات الخيول ظلت مستمرة رغم 
أجدادنا  رياضة  ألنها  الصعبة  الظروف  كل 

وأهلنا وسنستمر بها وندعمها«.
يصدّرون  المربون  كان  األزمة  نشوب  وقبل 
الخيول إلى دول أخرى تريد تربية خيولها من 

أجل نقاء سالالت الخيول السورية المحلية.
الخيول  تربية  تأثرت  الحرب  سنوات  وخالل 
مرتزقة  سيطرة  مع  خاصةً  األصيلة،  العربية 
البالد،  من  واسعة  مناطق  على  مسلحون 
من  األصيلة  السالالت  من  اآلالف  وسرقة 
حماة  ريف  في  والعامة  الخاصة  المزارع 
قيام  إلى  إضافة  الزور،  ودير  وحلب  ودمشق 
جداً  كبيرة  أعداد  بتهريب  المسلحة  الجماعات 
عبر  قيمة  وأكثرها  الخيول  أنواع  أفضل  من 

تركيا  في  منخفضة  بأسعار  وبيعها  الحدود، 
والدول المجاورة.

الخيول  لمؤسسة  العام  المدير  قال  جانبه  ومن 
سوريا  في  الخيول  مزادات  لتنظيم  التجارية 
خالل  إنه  الشايب  غياث  محمد  المهندس 
فقدت  األزمة  من  األولى  الخمس  السنوات 
عدد  على  أثر  مما  حصان،   3000 سوريا 

الخيول العربية المسجلة في البالد.

هيبة الحصان جزء ال يتجزأ من 
هيبة صاحبه

وقال الشايب إن ما ساعدنا في استعادة بعض 
أعناقها  على  الموضوع  الوشم  هو  الخيول 
والذي يحتوي على رموزها الدولية والتعرف 

على أصحابها من خالل الكود.
 2014 عامي  »بين  أنه:  الشايب  وأوضح 

عن  كتب  تسعة  نُصدّر  أن  استطعنا  و2020 
 5000 إلى  يصل  ما  وتسجيل  الخيل  أنساب 
الشعر  مطابقة  خالل  من  أصيل  عربي  جواد 
والدم ونسبها في ألمانيا«، مما ساعد في إعادة 
الطبيعي  إلى وضعها  في سوريا  الخيول  عدد 

قبل الحرب.
الصعوبات  إحدى  أن  إلى  الشايب  وأشار 
في  الخيول  يربون  من  تواجه  التي  الرئيسية 
مما  العلف،  تكلفة  ارتفاع  الحاضر  الوقت 
بأسعار  خيولهم  من  البعض  بيع  إلى  يدفعهم 

أرخص نسبياً.
وأضاف أن قلة تصدير الخيول بسبب العقوبات 
العناية  الغربية أثرت على قدرة المربين على 
الجيدة بها، حيث كانت الصادرات تمنح المربي 

دخالً جيداً لرعاية الخيول.
مسابقات  عودة  في  أمله  عن  الشايب  وأعرب 
في  والقدرة  التحمل  وعروض  الخيل  جمال 

سوريا مع تحسن الوضع.

الحلح  نوال  السورية  والباحثة  الكاتبة  ترصد 
في كتابها »التجديد الفني في الرواية السورية 
في  التجريب  مالمح   »)2010  -1990(
خالل  الصادرة  السورية  الروائية  األعمال 
األول  والعقد  الثانية  األلفية  من  األخير  العقد 
على  مؤلفيها  قدرة  محلّلة  الثالثة،  األلفية  من 
اإلبداع وابتكار أساليب فنية جديدة مختلفة عن 

التجارب السابقة.
وتحدد الباحثة الهدف الرئيس من دراستها بأنه: 
على  الروائية  التجربة  قدرة  مدى  »اكتشاف 
خلق مناخ روائي قلق ومتوتر ومشحون بهموم 
اإلنسان  وبأزمات  والحرية،  والمصير  الهوية 
مقدمة  في  ما ورد  المعاصر« بحسب  العربي 

الكتاب.
لها من  بدّ  الهدف، كان ال  إلى هذا  وللوصول 
البحث عن إجابة للسؤال: إلى أي مدى تمكنت 
الفترة من امتالك  تلك  السورية خالل  الرواية 
أفق  بناء  خاللها  من  استطاعت  تقنية  أدوات 
جمالي مبتكر يجمع بين وضوح الفكرة وعمقها 
جهة  من  القارئ  عند  التلقي  ومتعة  جهة،  من 

أخرى
موضوعة  على  مقدمتها  عبر  الحلح  وترّكز 
والتقيّد  للتحليل  منطلقاً  منها  جاعلة  الذائقة، 
األعمال  تجعل  التي  بالتفاصيل  تهتم  بمنهجية 

ممتعة ومدهشة سواء عند القّراء أو النُقّاد.

التجديد يف الرواية السوريّة قبل 
1990

فصول  خمسة  على  الدراسة  الكتاب/  اشتمل 
موزعة على 268 صفحة، جاء الفصل األول 
الفني  التجديد  »إرهاصات  عنوان  تحت  منها 
في الرواية السورية قبل عام 1990« وتناول 
عقدّي  خالل  الصادرة  الروايات  عن  الحديث 

السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
وترى الباحثة أن أبرز ما ميّز رواية السبعينيات 
واقعيّة  من  االنتقال  تدّرج  هو  والثمانينيات 
إلى  مألوفة،  تقنيات  ضمن  ُمقدمة  مباشرة، 
رواية تنضح من الواقع، لكنها وقبل أن تسكبه 

نسبيًا،  واقعيته  عن  تتخلى  الرواية  قالب  في 
جديدة  ُعدّت  تقنيات  فتستخدم  فنيته،  لحساب 
بخلخلة  يتعلق  ما  منها  آنذاك،  الرواية  على 
الزمن وإدراج مقاطع من الصحف في الرواية 
)التناص(، وطرح األسئلة دون تقديم إجابات، 
في  أسهمت  الهزيمة  أّن  هذا  كّل  في  والالفت 
الساحة  عن  المباشر  السياسي  الخطاب  تحييد 
الروائيّة التي بدأت باستكشاف طرائق مبتكرة، 
للناس  المعاش  اليومي  الواقع  توصيف  مثل 
فعل  كما  مختلفة،  نظر  وجهات  من  العاديين 

هاني الراهب في )ألف ليلة وليلتان(.
أو عن طريق الغوص في الذات وتجميد الزمن 
يحدث  ما  على  الوقوف  بهدف  الخارجي، 
وجوديّة  صراعات  من  اإلنسان  وعي  في 
صدى  بمجموعها  هي  نفسيّة،  وتناقضات 
للعطب الخارجي الذي سبّبه الجهل، والتخلف، 
والفساد في المجتمع والسياسة، كما فعل »حيدر 
الموحش(  و)الزمن  النار(  )مرايا  في  حيدر« 
و)وليمة ألعشاب البحر(، أو عن طريق ثالث 
إلى إضاءة حالة  بغرائبيّة، تسعى  التحليق  هو 
الال انتماء التي يعاني منها األفراد والجماعات 
)وضع الكرد في سوريا مثاًل( في بالدهم، أو 
بما يشبه روايات  فيها،  تشتتوا  التي  البالد  في 
الواقعيّة السحريّة، كما فعل »سليم بركات« في 

)فقهاء الظالم(.
ما جمع هؤالء الروائيين هو اهتمامهم بالشكل 

االهتمام  من  أكثر  الروائيّة،  والتقنيات  الفني، 
الذي أواله لها سابقوهم ومعاصروهم، ما جعل 
بداية  المرحلة  تلك  روايات  في  يرون  النقاد 

أسلوب روائي جديد.

الزمن الروايئ

أما الفصل الثاني »التجديد في استخدام الزمن 
رئيسة:  عناوين  ثالثة  فتضّمن  الروائي«، 
و«تحييد  زمنية«  لوائح  إلى  الزمن  »تكسير 
الزمن وتجميده« و«التناسخ والتشابه الالنهائي 
في الزمن الدائري«. ولفتت الكاتبة فيه إلى أن 
بطريقة  الزمن  تناولت  التي  الروايات  غالبية 
بفن  متمّرسون  روائيون  كتبها  قد  تجريبية، 
كتابة الرواية، وأن هؤالء الروائيين لجأوا إلى 
التجديد في البنى الزمنية بعد أن مرَّ عليهم زمن 
طويل من االلتزام والتعامل بصورة تقليدية مع 

عنصر الزمن.

الغرائبية يف الرواية ودور الهزمية

موضوع  الدراسة  من  الثالث  الفصل  وتناول 
وتمييز  تعريفه  عبر  والعجائبية،  الغرائبية 
بين  العالقة  تطور  رصد  ثم  أواًل،  عناصره 

التي يُوظَّف بها  الواقعي والمتخيل، والطريقة 
الغرائبي في رصد الواقع والتعبير عنه.

التي بدأت تتسلل  الغرائبيّة  الكاتبة أن  وتصف 
إلى روايات تلك المرحلة؛ فتحت تأثير الهزيمة، 
ال  العالم  هذا  أّن  الروائي  شعر  األمل.  وخيبة 
يقوده العقل، وال المنطق، وال العدالة السماويّة، 
والتحالفات  المطلق،  الجنون  هو  يقوده  ما  بل 
األفراد  حساب  على  الكبرى  الدول  بين 
في  أنفسهم  الروائيون  هؤالء  وجد  شين.  المهمَّ
موقف »كافكا« حين شعر بأّن الدولة وقوانينها 
وتسلطها على األفراد، قد ألغت اإلنسان الكامن 
تحول  وقد  حشرات،  إلى  وحولتهم  داخلهم، 
ال  مسخ،  إلى  الظروف  هذه  بسبب  اإلنسان 
ورغم  المظهر،  حتى  شيئًا  بشريته  من  يمتلك 
بين  التحول  لهذا  أدّت  التي  األسباب  اختالف 
بلداننا العربية وبلد كافكا، إال أّن مجمل الظرف 
العربي قد مسخ إنسانيّة اإلنسان، وهذا التغيير 
لم يطل فقط الشعب بل إنّه حّول الزعماء أيًضا 

إلى مسوخ.

تأثري الرواية العاملية عىل لغة 
الرواية السوريّة

اللغة،  موضوع  على  الرابع  الفصل  وسلّط 
فتطرق إلى التجديد في استخدامها، وخصائص 
فيها،  األجناس  وتداخل  وتنوعها  نسيجها 
والحوار.  والتهكم  السخرية  في  وتوظيفها 
ورأت الباحثة أنه كان للرواية العربية والعالمية 
تأثير مهم في توجيه الروائي السوري وتحديد 
وذلك  عليها،  اطالعه  بعد  اللغوية  خياراته 
العالم بعد ازدهار وسائل  بسبب االنفتاح على 
في  والمسموعة  والمكتوبة  المرئية  االتصال 
الربع األخير من القرن الماضي؛ وقد ساند هذا 
االنفتاح انتشار الكتاب بين أيدي الناس وازدياد 

عدد المتعلمين.

السحر األديب والدهشة املمتعة

حوار  الخامس  الفصل  تناول  حين  في 

النصوص، وحلَّل حضور التناص في الرواية 
النص  تتناول  التي  النقدية  واآلراء  السورية، 
الروائي، وتُعرية السرد الروائي للرواية ذاتها، 
مداخل  هي  التي  النصية  العتبات  ثم موضوع 
خاللها  من  يمكن  التي  وأبوابه  األدبي  النص 

الولوج إليه.
من  أكثر  على  دراستها  في  الباحثة  استندت 
وروائية  روائياً  عشر  لسبعة  رواية  عشرين 
من سوريا، ورأت أن كل نص أدبي هو ثمرة 
الموهبة والخبرات التي يمتلكها كل كاتب، كما 
تصهر  التي  الخاصة  الكاتب  ثقافة  يمثل  أنه 
الروائي،  عمله  بنيان  في  اآلخرين  تجارب 
ن سواه. واعتمدت  وتسهم في تفّرد أسلوبه عمَّ
والمقارنة  التحليل  أسلوب  ذلك على  في سبيل 
إيصال  »طرائق  وصفته:  ما  إلى  للوصول 
وآليات  األدبي،  السحر  بثوب  المقنَّعة  المعرفة 
إثارة تلك الدهشة الممتعة التي يوصلها األدب 

إلى المتلقي«.

روايات مّهدت للتغيري

المحاوالت  هذه  »بقيت  الكاتبة:  تقول  وختاماً 
تشكيل  على  قادرة  غير  زمنها  في  الروائيّة 
لكنها  نوعي،  تغيير  إلحداث  كمي  تراكم 
أرهصت للتغيير الذي بدأت تتوالى نماذجه في 
الروايات السوريّة، خاصةً في فترة التسعينيات 
في  مثاًل  يزبك«  »سمر  يد  على  بعدها  وما 
)وّراق  في  صويلح«  و«خليل  )صلصال(، 
الحب(، و«فواز حداد« في )المترجم الخائن(، 
من  يهودي  )يوميات  في  الجبين«  و«إبراهيم 

دمشق(.. وغيرهم«.
يرتبط  الرواية  في  التجديد  أن  يؤكد  ما  هذا 
بالرؤية المختلفة للواقع ولألدب، وتلك الطفرات 
كل  في  موجودة  القول،  جاز  إن  التجريبيّة، 
عدد  في  تزايدًا  نشهد  بتنا  لكننا  ومكان،  زمان 
الخاصة  أنماطها  تشّكل  أخذت  التي  الروايات 
أثناء كتابتها، وتبقى الميزة األساسيّة للروايات 
التجريب«  »روايات  نسميه  ما  أو  المجددة 
هي التفّرد والخصوصية في ابتداعها لتقنياتها 

وتجديد مضموناتها.

القائد  عائلة  من  كل  أصدر   - األخبار  مركز 
عبد هللا أوجالن وعوائل السجناء السياسيين 
أمام مجلس  اآلخرين في سجن إمرالي، بياناً 
المعنية  المؤسسات  فيها  طالبوا  النواب، 
للقيام بالمسؤوليات والواجبات التي تقع على 

عاتقهم في عقد لقاء مع أقاربهم المعتقلين.
عقدَ كل من عائلة القائد عبد هللا أوجالن وعوائل 
السجناء السياسيين عمر خيري كونار، هاميلي 
إمرالي،  سجن  في  آكتاش  وويسي  يلدريم 

مؤتمراً صحفياً في مجلس النواب.

مل نتمكن من الحصول عىل أيّة 
معلومات عن السجناء

وانضم الى المؤتمر الصحفي كل من البرلماني 

في   )HDP( الديمقراطي  الشعوب  من حزب 
مدينة رها الكردستانية، عمر أوجالن، وشقيق 
أمين  كونار،  خيري  عمر  السياسي  السجين 
كونار، وشقيقة السجين ويسي آكتاش، صبيحة 
آكتاش والمحاميين من مكتب العصر الحقوقي 

اوزكور فائق وسرباي كوكلو.
حزب  من  البرلماني  أوجالن  عمر  وأوضح 
الشعوب الديمقراطي في مدينة رها إن السلطات 
التركية لم تسمح لعائلة القائد أوجالن من دخول 
المجلس وقال: مررنا بالعشرات من الحواجز 
للوصول إلى هنا، نريد إعالم الرأي العام مع 
أصدقائنا، لكن هوِجمنا بشكٍل ال أخالقي، كما 
البرلمانيين  أمام  عراقيل  السلطات  وضعت 

وضيوفهم للدخول إلى مجلس البرلمان.
الحصول  من  نتمكن  لم  أوجالن:  عمر  وتابع 
عمر  أوجالن،  القائد  عن  معلومات  أية  على 

يلدريم  وهاميلي  آكتاش  ويسي  كونار،  خيري 
المعتقلين في سجن إمرالي ذو الحراسة الشديدة 
منذ 25 آذار من عام 2012 وحتى اآلن؛ كان 
االتصال األخير مع القائد في 25 آذار، وذلك 
المزاعم  بعض  نشر  تم  أن  بعد  الهاتف  عبر 
مواقع  بعض  على  أوجالن  القائد  حياة  حول 
التواصل االجتماعي في 14 آذار، وحينها تم 
قطع االتصال ألسباب مجهولة لم نعرفها، كما 
كان االتصال مع السيد يلدريم مختصراً جداً، 
بالتحدث  لهم  يُسمح  لم  اآلخرين  السجناء  أما 
بالعزلة  تنديدهم  عن  واإلعراب  الهاتف  عبر 

المفروضة عليهم.

قطع االتصال مع السجناء
 مصدر قلق لنا

وأكد القائد أوجالن خالل حديثه المختصر مع 
المفروضة  العزلة  ظروف  بأن  حينها  شقيقه 
اللقاء  في  بحقه  وطالب  مرفوضة،  عليهم 
حيال  والمواثيق  القوانين  وتطبيق  بمحاميه 

االنتهاكات التي تُنفذ ضد السجناء السياسيين.
االتصال  قطع  إن  أوجالن:  عمر  وأشار 
يزيد  أمر  إمرالي  في  السياسيين  بالسجناء 
بذل  لقد  بقوله:  السجناء  حياة  على  مخاوفهم 

القائد أوجالن جهوداً جمة حيال الحل السلمي 
العزلة  نعدُّ  لهذا  والديمقراطي في كل فرصة، 
ضد  مفروضة  عزلة  هي  بحقه  المفروضة 
فرصة السالم والديمقراطية؛ في الوقت نفسه، 
نشهد أن الفوضى والعنف الممارس في إمرالي 

ينتشر في جميع أنحاء البالد.
باسم  قائالً:  حديثه  أوجالن  عمر  واختتم   
عن  نعبّر  إمرالي،  سجن  في  السجناء  عوائل 
قلقنا حيال صحة السجناء السياسيين في سجن 
على  الحصول  من  تمكننا  عدم  جراء  إمرالي 
الفوضى  إنهاء  نريد  لهذا  تخصهم،  معلومات 
للسجناء،  القانونية  إمرالي والحقوق  في سجن 
بمسؤولياتهم  للقيام  المعنية  المؤسسات  وندعو 
الرأي  ندعو  كما  فوري،  بشكٍل  وواجباتهم 
العام لتسليط الضوء على هذه االنتهاكات التي 

تمارسها السلطات التركية في سجن إمرالي.

يصادف الثاني من شهر كانون األول، الذكرى 
االحتالل  جيش  ارتكبها  التي  للمجزرة  الثانية 
بحق  رفعت  تل  ناحية  في  ومرتزقته  التركي 
عشرة أشخاص بينهم ثمانية أطفال من مهّجري 

عفرين.
وبهذا الصدد؛ تجّمع العشرات من أهالي ناحية 
واالتحادات  المجالس  وأعضاء  رفعت  تل 
المجزرة، وألقوا  المدنية، حاملين صور شهداء 
أهالي عفرين والشهباء،  فيه: »باسم  بياناً؛ جاء 
نستذكر شهداءنا األبرار عامة وشهداء مجزرة 
تل رفعت خاصة، التي قام بها االحتالل التركي 
في 2-12- 2019، حيث قصف المدنيين العزل 
عشرة  ضحيته  راح  الذي  األبرياء  واألطفال 
اللحظة  هذه  وحتى  أطفال،  منهم  ثمانية  شهداء 
وتمارس  مستمرة،  التركية  التهديدات  زالت  ما 
والتغيير  القسري  التهجير  الوسائل؛  بشتى 
الحتالل  المنطقة؛  لسكان  الممنهج  الديمغرافي 

مناطق أخرى من شمال وشرق سوريا«.
إلى  وتابع البيان: »نحن أهالي المهّجرين قسراً 
ونستنكر  ندين  والعرب  الكرد  من  رفعت  تل 
العبارات،  بأشد  التركي  االحتالل  هجمات 
وخاصة هذه المجزرة التي دُونت في صفحات 
التاريخ، وأضيفت إلى المجازر المرتكبة من قبل 
السبل  بكل  يحاول  الذي  والتنمية  العدالة  حزب 
غير المشروعة والعدوانية توسيع احتالله على 
بعد  وخاصة  دولي،  رادع  ودون  العالم،  مرأى 
احتالل مدينة عفرين وسري كانيه وكري سبي، 
حيث يقوم بأبشع االنتهاكات، من إبادة بحق أهلنا 
في مناطق احتالله، ويرتكب جرائم حرب يندى 
لها جبين اإلنسانية؛ بهدف إمحاء الكرد وجميع 
مكونات شمال وشرق سوريا، وضرب مشروع 
األمة الديمقراطية الذي يهدف إلى أخوة الشعوب 
والحفاظ على السيادة الوطنية السورية والتعايش 

المشترك بين كافة األطياف واإلثنيات«.

في  بالوقوف  الروسية  القوات  البيان  وطالب 
وجه االحتالل التركي الغاشم الذي ال يعرف إال 
الدمار وسفك الدماء، وأضاف: »لذا يجب علينا 
أن نتكاتف في وجه هذه الهجمات والعمل على 
وحدة الصف الكردي من أجل قطع الطريق أمام 
مخططات الدولة التركية التوسعية واالحتاللية، 
واعتبار  الشهداء  دماء  قدسية  حول  نلتف  وأن 
شهداء جميع األحزاب الكردية هم شهداء روج 

آفا«.
واختتم البيان بمطالبة المجتمع الدولي بالضغط 
اعتداءاتها  لوقف  والتنمية  العدالة  حكومة  على 
المنظمات  وكافة  الدولي  المجتمع  »نناشد 
الشهباء،  في  النار  إطالق  لوقف  الحقوقية 
لوقف  والتنمية  العدالة  حكومة  على  والضغط 
تتعرض  التي  اإلجرامية  واألعمال  اعتداءاتها 

لها كافة مكوناتها«.

العمشات  مرتزقة  اختطف  ـ  األخبار  مركز 
من  المكونة  حسين،  مصطفى  يوسف  عائلة 
المحتلة؛  عفرين  مقاطعة  من  أفراد،  ثمانية 
ألسباب وحجج واهية، بعدما عانوا من انعدام 
موِرست  التي  العنصرية  نتيجة  العمل  فرص 
على  مجهوالً،  مصيرهم  يزال  وال  بحقهم، 
الرغم من مرور خمسة أشهر على اختطافهم.
العقد  في  حسين،  مصطفى  أحمد  يحاول 
شيه  ناحية  أهالي  ومن  العمر،  من  الخامس 
)الشيخ حديد( التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، 
منذ ما يقارب الخمسة أشهر، التواصل مع كل 
الجهات إليجاد أخيه وأفراد عائلته المختطفين 

في مقاطعة عفرين المحتلة لكن دون جدوى.

االستخبارات الرتكّية واملرتزقة 
ميارسون العنرصية

فأشار  هاوار  لوكالة  تحدث  جرى  ما  وحول 
اختطفوا  العمشات  فصيل  مرتزقة  أن  إلى 
عائلته،  وأفراد  حسين  مصطفى  يوسف  أخيه 
يقارب  ما  منذ  مجهول،  مكان  إلى  واقتادوهم 
هي  المختطفين  وأسماء  أشهر،  الخمسة 
عز  عاماً(،   60( حسين  مصطفى  )يوسف 
الدين يوسف حسين )19عاماً(، حسين يوسف 

حسين )21 عاماً(، إلى جانب كل من مصطفى 
محمد حسين )23 عاماً(، وعبد الرحمن محمد 
كوليا، أما النساء، فهن زينب أوالشلي وميديا 

أوالشلي وجيهان أوالشلي.
أخيه  عائلة  أفراد  عن  حسين  يعرفه  ما  جّل 
أوضاعاً  يواجهون  كانوا  أنهم  المختطفين 
لهم  توفر فرص عمل  لعدم  اقتصادية صعبة، 
بقوله:  وتابع  الكرد  من  ألنهم  المقاطعة،  في 
أنواع  أبشع  يمارسون  وعوائلهم  المرتزقة  إن 
العنصرية تجاه الكرد، وبعد أن قاموا بنهب كل 
وذلك  بالعمل،  حتى  لهم  يسمحون  ال  أمالكهم 

بتوجيهات من االستخبارات التركية.
وهذه الممارسات تُصنّف ضمن سياسة التغيير 
الديمغرافي التي تهدف إلى إفراغ المقاطعة من 
سكانها األصليين، بدءاً من تغيير أسماء القرى 
والبلدات مروراً بفرض اللغة التركية وصوالً 
إلى نهب الممتلكات ومنع السكان األصليين من 

المطالبة بلقمة العيش.
النساء موجودات بسجن معراته سيء الصيت

على  بالعمل  قاموا  أنهم  إلى  حسين  وأشار 
أقربائهم  إلى  إلرساله  مال  من  أمكن  ما  جمع 
على  لمساعدتهم  المقاطعة،  في  الموجودين 
تجاوز محنتهم هناك، أوالد أخي اُختطفوا أثناء 
الستالم  الحواالت  مراكز  أحد  إلى  توجههم 
بتهمة  أقربائهم،  من  إليهم  المرسل  المبلغ 

في  تفجيرات  إلحداث  األموال  يتقاضون  أنهم 
المقاطعة المحتلة.

أوالد  اختطاف  من  يومين  بعد  حسين:  ونوه 
أخي، قاموا باختطاف أخي أيضاً من مكان عمله 
في إحدى محالت بيع الفروج، وعند استفسارنا 
عن الجهة الخاطفة عبر التواصل مع صاحب 
المحل، قال األخير لنا إن االستخبارات التركيّة 
هي من جاءت وأخذته، وال نعرف شيئاً عنهم 

اآلن.
إنهن  حسين:  قال  المختطفات  النساء  وعن 
اختُطف  الذي  نفسه  اليوم  في  أيضاً  اختُِطفن 
أنهن  إنهم استطاعوا معرفة  فيه أخوه، ويقول 
موجودات في سجن معراته، السيء الصيت، 
أو  مكانهم  يعرف  أحد  فال  العائلة  رجال  أما 

مصيرهم إلى اآلن.
وأنهى المواطن أحمد مصطفى حسين حديثه، 
والمنظمات  المعنية  الجهات  كل  بمناشدة 
أفراد  مصير  كشف  على  العمل  اإلنسانية 
عائلته وإخراجهم من سجون االحتالل التركي 

ومرتزقته.
عفرين  لمقاطعة  األصليين  السكان  أن  ويُذكر 
نهب  من  الجرائم،  ألسوأ  يتعرضون  المحتلة 
وخطف وقتل منذ احتالل المقاطعة عام 2018 
التركي  االحتالل  لسياسات  خدمةً  اآلن،  وإلى 

في تغيير ديمغرافية المنطقة.

مركز األخبار ـ تستمرُّ عملياُت االختطاِف في 
كافَِّة مناطق الّشمال السورّي المحتلة، ابتداًء 
إلى  وصواًل  الشرقية  الشماليَِّة  المناطِق  من 
المناطِق الشماليَِّة الغربية، على يِد استخباراِت 
التابعة  اإلرهابيِة  والفصائِل  التركي  االحتالل 
سياسٍة  في  ُمسبقاً  وُمدبَّرٍة  واهيٍة  بحجٍج  له، 

ممنهجة.
أنَّ  أفادت،  المدينة  من  محليَّةٌ  مصادُر 
استخباراِت االحتالِل التركّي داهمت منزالً في 
واختطفت  سبي،  كري  بريِف  الحويجة  قرية 

لزوِجها  باإلضافِة  الرضيَع  وطفلَها  امرأةً 
العربية  المشهور  عشيرة  أبناء  من  ووالده 
كري  مدينِة  في  مقراتها  أحِد  إلى  واقتادتهم 

سبي، دوَن معرفة األسباب.
لحقوق  السوريُّ  المرصدُ  قاَل  جهتِه  من 
اإلنسان، إنَّ عناصَر من “لواء الشمال وفرقة 
وجهاِء  أحدَ  اختطفوا  اإلرهابييِن  الحمزة” 
كانيه  سري  بريف  العربيّة  الغرانجة  عشيرة 

المحتلّة بشماَل وشرق سوريا.
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لبة نفكُّ العزلة  شهرزاد الجاسم: بإرادتنا الصُّ
ونكسر جدار إمرالي

ديبي بوكتشين: إزالة حزب العمال من قائمة 
اإلرهاب يحقُق السالم

الُهوية ونداءات التقانّية الرقمّية الجديدة.. والمدّمرة!

تجّمع نساء زنوبي، شهرزاد  أعربت عضوة 
التعسفية،  لإلجراءات  رفضها  عن  الجاسم، 
بحق  التركي  االحتالل  دولة  تفرضها  التي 
القائد عبد هللا أوجالن، وقالت: »سنقف بحزم 
في وجه كل من يقوم بمحاربة القائد أوجالن، 
وقد  حريتها،  المرأة  منح  الذي  النيِّر،  وفكره 
عبد  القائد  على  المفروضة  العزلة  أدانت 
التعسفية  اإلجراءات  رافضة  أوجالن،  هللا 
من  حتى  تمنعه  والتي  بحقه،  المفروضة 

المشي داخل سجنه«.
الخصوص  بهذا  التركية  السلطات  فرضت 
إجراءات جديدة، بحق القائد عبد هللا أوجالن، 
تقضي: بمنع لقائه مع المحامين لمدة ستة أشهر 
أخرى، وذلك من 12 تشرين األول الماضي، 
فيما  أشهر،  ثالثة  لمدة  العائلة  لقاء  من  ومنعه 
األول  تشرين  في  أفادت  قد  معلومات،  كانت 
قد فرضت  إمرالي،  إدارة سجن  أن  الماضي، 
أوجالن  عبد هللا  القائد  على  تعسفية  إجراءات 

عام 2018 بذريعة ممارسة رياضة المشي.

ال للعدوان الرتيك، نعم للمقاومة

تجمع  عضوة  تحدثت  الموضوع،  سياق  وفي 
هاوار  لوكالة  الجاسم،  شهرزاد  زنوبيا  نساء 
منع  هو  العزلة،  من  تركيا  هدف  »إن  فقالت: 
والضغط  أوجالن،  هللا  عبد  القائد  فكر  انتشار 
علينا وعلى مشروع األمة الديمقراطية، لكنها 
تحيكها ضد  التي  المؤامرة،  تنجح في هذه  لن 

ومشروع  الديمقراطية،  األمة  وفكر  القائد 
اإلدارة الذاتية«.

نقف،  النساء،  »نحن  شهرزاد:  وأضافت 
للمقاومة  نعم  التركي،  للعدوان  ال  ونقول: 
والنضال، وسنواجه هذه العزلة بكل إصرار، 
لما قدمه القائد عبد هللا أوجالن من أجل حرية 
المرأة، فتركيا في هذه األثناء، تحاول الضغط 

علينا، ولكننا نتحد ونقف في وجه كل من يقوم 
بمحاربة القائد عبد هللا أوجالن، وفكره النير، 
والذي منح المرأة حريتها، وحثَّها على اكتساب 

حقوقها والدفاع عنها«.  
دير  نساء  باسم  الجاسم،  شهرزاد  دعت  فقد 
المجتمع  زنوبيا خاصة،  نساء  وتجّمع  الزور، 
بإيقاف  اإلنسان  حقوق  ومنظمات  الدولي، 

االنتهاكات والجرائم، التي ترتكبها تركيا بحق 
شعوب المنطقة، وإنهاء العزلة عن القائد عبد 

هللا أوجالن وبشك فوري. 

سترشق شمس الحرية آجالً
 أم عاجالً

زنوبيا شهرزاد  نساء  تجمع  واختتمت عضوة 
موعد  حان  »اآلن  قائلة:  حديثها،  الجاسم 
دير  قلب  ومن  جديد،  فجر  وانطالق  الحرية 
الزور، ستشرق شمس الحرية، وسنفك العزلة 
شاءت  إن  أوجالن،  القائد  على  المفروضة 
تركيا، أم أبت، وسنكون في الصفوف األولى 
النسوة،  نحن  وعلينا  والمقاومة،  النضال  من 
أن نثبت أهمية الحرية، التي اكتسبتها المرأة، 
شمس  حجب  تستطيعي  لن  لتركيا:«  ونقول 

الحرية«.
التركي  االحتالل  دولة  إن  الصدد:  بهذا  وننّوه 
تفرض عزلة مشدّدة على القائد عبد هللا أوجالن 
العائلة  لقاء  من  وتمنعه   ،2019 آب  منذ 
والمحامين، وكان آخر لقاء مع القائد، قد جرى 
ونوروز  ساريجا،  ريزان  محاميه،  قبل  من 
كان  فيما   ،2019 آب  من  السابع  في  أويسال 
آخر تواصل له مع العالم الخارجي في 25 من 
الماضي، خالل اتصال هاتفي مع شقيقه  آذار 

محمد أوجالن.
الضغط  بفعل  جرى  قد  االتصال  هذا  وكان 
وصحته،  القائد  على  لالطمئنان  الجماهيري؛ 
عقب االدعاءات، التي نشرتها وسائل التواصل 
التي  القائد،  حول صحة  التركية،  االفتراضي 
ما  العالم،  حول  من  شعبية  فعل  ردود  أثارت 
اضطر السلطات إلى السماح باتصال مع شقيقه 
ثم  فقط،  دقائق  خمس  دام  فقد  أوجالن،  محمد 
كافية  معلومات  معرفة  دون  االتصال  قُطع 

حول صحته.

طالبت الصحفية والكاتبة ديبي بوكتشين إزالة 
»قائمة  عن  الكردستاني  العمال  حزب  اسم 
َمن  يعلم  أجمع  العالم  وقالت:«  اإلرهاب«، 
وعلى  وإرهابه،  لداعش  الدعم  يقدم  الذي 
أردوغان وحزبه اإلقرار، أنهم هم من يدعمون 
كافة  المساندة  أشكال  ويقدمون  اإلرهاب، 

لداعش وللمجموعات المرتزقة األخرى«.  
حزب العمال الكردستاني ومنذ اإلعالن عنه، 
وعن  الكردي،  الشعب  عن  الدفاع  هدفه  كان 
األجزاء  مستوى  على  المغتصبة،  حقوقه 
يوما  هدفه  يكن  ولم  األربعة،  الكردستانية 
يده  كانت  ودائماً  التركي،  الشعب  إيذاء  ما، 
ممدودة للحكومات التركية المتعاقبة، والتحاور 

للوصول إلى حل منطقي للقضية الكردية. 
أردوغان يتحّمل مسؤوليّة عرقلة الّسالم

والكاتبة  الصحفية،  تحدثت  السياق  هذا  ضمن 
ديبي بوكتشين لوكالة هاوار قائلة: »نشيد بجهود 
مع  التفاوض  إلى  الساعية  الكردي  الشعب 
تركيا، من أجل الحل السلمي، الرئيس التركي 
أردوغان يتحمل المسؤولية الكاملة عن عرقلة 
الحرية  تحقيق  الضروري  ومن  الجهود،  هذه 
حزب  اسم  وإزالة  أوجالن،  للقائد  الجسدية 
العمال الكردستاني من »قائمة اإلرهاب« لبدء 

عملية السالم المعلقة من جديد.«
وتعليقاً على جرائم الدولة التركية، تحدّثت ديبي 
لألسلحة  التركية  الدولة  »استخدام  بوكتشين: 
عار  ووصمة  حرب،  جريمة  هي  الكيماوية، 
الصمت،  تلتزم  التي  كلها  الدول  جبين  تلطخ 
وعلى هذه الدول عدم السكوت حيال ما يجري 

في الداخل التركي وخارجه«.
الساعية  الجهود  بوكتشين  ديبي  وقيّمت 

»قائمة  عن  الكردستاني  العمال  حزب  إلزالة 
اإلرهاب«، وجرائم الدولة التركية، فقالت: إن 
إلى  أشارت  القضائية،  المؤسسات  من  العديد 
حزب  أن  إلى  الدائمة  الشعب  محكمة  جانب 
من  مشروعاً  نضاالً  ينفذ  الكردستاني  العمال 

أجل حقوق اإلنسان«. 

أوجالن قائد يدافع عن 
حقوق الكُرد

المشددة  العزلة  بوكتشين:«  ديبي  وأشارت 
المفروضة على القائد أوجالن، تخطت القوانين 
بالسجناء  الخاصة  كافة،  الدولية  والمواثيق 
يخضع  أن  دون  أوجالن  اعتُقل  السياسيين، 

المؤبد،  بالحكم  عليه  وُحكم  عادلة،  لمحاكمة 
أكثر  انفرادية، منذ  يُحتجز داخل زنزانة  وهو 
من 22 عاماً، ووفقاً لألمم المتحدة، فما يجري 

يعدّ شكالً من أشكال التعذيب«.
المفكر عبد هللا  إن  ديبي بوكتشين:«   وتابعت 
قائداً  يعدّ  مانديال،  نيلسون  مثل  مثله  أوجالن 
الشعب  حقوق  عن  للدفاع  شرعيٍة  لحركٍة 
الهيئات  من  العديد  قررت  لهذا  الكردي، 
التي  الدائمة،  الشعب  محكمة  بينها  القضائية، 
وجان  راسل،  بيرتراند  الفيلسوف  أّسسها 
التي  الحرب،  جرائم  في  للتحقيق  سارتر  بول 
فإن  المعنى  وبهذا  فيتنام،  في  أمريكا  ارتكبتها 
نضاالً  يخوض  الكردستاني  العمال  حزب 

مشروعاً من أجل حقوق اإلنسان«.
تحاول  »تركيا  بوكتشين:  ديبي  وأوضحت 
الشعب  ووجود  وهوية  الذاتية،  اإلدارة  عرقلة 
السياسية،  الحياة  إلى  وانضمامه  الكردي، 
والمفوضية  للبالد،  والثقافية  واالقتصادية، 
السامية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، 
وكانون   2015 تموز  بين  الفترة  في  حققت 
2016 ، فوثّقت جرائم الدولة التركية، ويمكن 

محاسبة تركيا على أساس ذلك«. 
الشعب  محكمة  أن  بوكتشين:«  ديبي  وبينت 
نضال  أن  واضح،  بشكل  أظهرت  الدائمة، 
مسألة  ليس  اإلنسان  حقوق  أجل  من  الكرد 
قتاالً  بل  أردوغان،  يدّعي  كما  »إرهاب« 
الدولي  القانون  يحكمه  دولي  غير  مسلحاً 
الدفاع  إطار  في  مشروع  حق  ألنه  اإلنساني، 
عن النفس، إن المحكمة البلجيكية العليا، قبلت 
هذا األمر، وحسب المعايير الدولية، يجب أال 
يتم التعامل مع هذا األمر، وفقاً لتشريع قانون 

مكافحة اإلرهاب«.

العدالة والتنمية الداعم
 األّول لإلرهاب

حزب  »دعم  بقولها:  بوكتشين  ديبي  وأردفت 
المجموعات  ولباقي  لداعش،  والتنمية  العدالة 
يدعم  الذي  الحزب،  أن  يظهر  المرتزقة، 
العدالة  حزب  هو  علني،  بشكل  اإلرهاب 
منظمة  كشفت  فقد  أردوغان،  بقيادة  والتنمية 
بشكٍل  األخرى،  والمنظمات  الدولية  العفو 
على  المرتزقة  هؤالء  هجوم  كيفية  موثٍق 
تدل  بطريقٍة  آفا،  روج  في  الكردي  الشعب 
خطفوا  حيث  لهم،  تركيا  ودعم  الكيدية،  على 
ونهبوا  المدنيين،  وقتلوا  واغتصبوهن،  النساء 
المنازل والممتلكات، وهّجروا أكثر من 300 
ألف شخص من منازلهم، وديارهم، من خالل 

عمليات التطهير العرقي«.
الشعب  »إن  بوكتشين:  ديبي  واستطردت 
حٍل  إلى  التوصل  عدة،  مرات  حاول  الكردي 
التركية  السياسات  ولكن  تركيا،  مع  سلميٍ 
أن  فباعتقادي  ذلك،  دون  حالت  االقصائية، 
أردوغان، هو المسؤول الوحيد عن عرقلة هذه 
الوقوف  الدولي  المجتمع  وعلى  المحاوالت، 
الهجمات على  بوجه هذه االنتهاكات، وإيقاف 
التركية  الدولة  فاستخدام  الكردي،  الشعب 
وال  حرٍب،  جريمة  هي  الكيماوية،  لألسلحة 
يمكن تسميتها بغير هذا االسم، وكل دول الناتو 

كلها التي تلتزم الصمت، تعي هذه الحقيقة«. 
بوكتشين  ديبي  والكاتبة  ُحفية،  الصُّ واختتمت 
العملية  لبدء  الوقت  حان  »لقد  قائلة:  حديثها، 
عن  اإلفراج  يجب  ولهذا  جديد،  من  السلمية 
حزب  اسم  وإزالة  أوجالن،  هللا  عبد  لمفكر  ا 
العمال الكردستاني من قائمة اإلرهاب؛ ألنه ال 
يمكن تحقيق السالم من دون هذين الشرطين، 
ومن واجب زعماء العالم، ومن واجبنا أيضاً، 
وفقاً لحقوق اإلنسان األساسية المطالبة بحرية 
أوجالن، وبدء االجتماعات السلمية بين تركيا 
وحزب العمال الكردستاني من جديد، كما يجب 

على تركيا االنسحاب من سوريا والعراق«.

ِب،  قد يَبدُو العُنوان فِيه شيٌء من الغَرابَِة والتَّعَجُّ
الشَّخِص بوصفه  بين  نِصَل  أن  يمكُن  إذ كيف 
 Digital كائن حّي َعاقل، وبين التِّقنيَّة الرقميّة
Technology بوصفها آلَة »جامدة« ال حياة 
ُهِويَّة  نضع  أن  يمكُن  أننا  َصحيح  وهل  فيها؟ 
أن  حتى  أو  الجديدة؟  التقنيات  أمام  الشَّخص 
نفكر في المقارنِة بينُهما؟ أليست التقنيات كلها 
ومنتجاته؟  اإلنسان  ُمبتكرات  باب  في  تدخل 
دُون  ِمن  َحْضرتَِها  في  الوجود  يكتمُل  وهل 
في  ه  َمّسِ حتى  أو  اإلنسان،  بُهوية  االضرار 
ي بـ  كينُونته؟ وهل هويتنا ثابتة في عصر ُسّمِ
التكنولوجيا  أليست  المعلُوَماتي«؟  »االنهماك 
شكل  من  وتغيّر  إدراكاتنا؟  تشكل  الرقميّة   -
على  تعمل  إنما  بذلك  وهي  كذلك؟  أدمغتنا 
طريقه  آخذٌ  طرف  أي  هوياتنا،  مالمح  تغيير 
التكنولوجيا-  أم  )اإلنسان(  الهوية  النهاية:  إلى 

الرقميّة )اآللة(؟

يف تعريِف الهويِة

سماٍت  جملةُ  هي  د:  المجرَّ معناها  في  الهوية 
وخصائص من أنواعِ مختلفة، تميّز بها الذاِت 
الذاُت وتذوُب في اآلخر،  عن اآلخر، وتغيُب 
وبالمقابل  والسماِت،  الخصائص  هذه  بغياِب 
الهوية  إنَّ  القول:  ويمكن  بحضورها.  تحضر 
أو  ذواتهم  بها  الناُس  ف  يُعَّرِ التي  الكيفية  هي 
تهم، وتُتَّخذ اللغة والثقافة والدين أشكاالً لها؛  أُمَّ
لتأخذَ  األحاديّة،  بطبعها عن  تنأى  فهي  ولذلك 
توحيد  عامل  وتكون  تكامليّاً،  تعدديّاً  منحًى 
النتيجة  فتكون  المجتمعيّة،  البنية  وتنسيق 
التطور والنماء، أو تأخذ منحى صداميّاً بإساءة 
التنازع،  محّرض  وتصبح  واستغاللها،  فهمها 
تعريُف  المجتمع.  بينة  وتمزيق  تفكيك  وعامل 
الهوية، يتضمُن اإلجابة على سؤال: من نحن؟  
لألصِل  إدراٍك  حالِة  من  اإلجابة  تتضمنه  بما 
اإلثنية،  أو  الدين،  أو  الثقافة،  أو  المشترك، 
األخرى  الخصائص  تشارك  أو  الخبرات،  أو 
ووعي  جهة،  من  اآلخرين  المجتمع  أفراد  مع 
التي  األخرى،  المجتمعات  عن  االختالِف 
تتضمن اإلجابة على سؤال مقابل »من هم؟« 
الهوية  بعبارة أخرى تمثل  المقابلة.  الجهة  من 
الشعور العام داخل مجموعة بشريّة ما، ضمن 
عبر  بالتجانس  معينة  ومعالم  جغرافيّة،  حدود 
والتي  والسياسة،  واللغة،  والثقافة،  العادات، 
فتقوُم على  المجموعات األخرى،  تميّزها عن 
عن  الحديث  يمكن  ال  ولذلك  الوعي،  أساس 
اإلدراكّي،  البعِد  عن  بمعزٍل  الوطنيِّة  الهويِة 
داخل  الفرد  لدى  بالمشترك،  والشعوري 
وفق  للوطن  كذلك  وإدراكه  الوطنّي،  المجتمع 
عوامل عدة كالجغرافيا، ومنظومة القيم، التي 
وشعور  المجتمع،  داخل  األفراد  يتشاركها 
المواطن بالفاعليّة والدور في تأسيس أو الحفاظ 

على هذا المشترك.

تَـفاُعـل الـُهـويَّة والتِّكُنولُوجيا

صلة  في  الُهويَّة  نضع  يجعلنا  ما  أّن  َغْرَو  الَ 
التفاُعل  هذا  هو  التكنولوجيا،  مع  مباشرة 
تقدُّم  فمنذ  بينهما؛  اليْوَم  الحاِصل  الُهِويَّاتِي 
بكثير  الشخُص  معها  تعامل  الرقميِّة  التِّقنياِت 
جديدها،  مواكباً  فيه،  الُمبالغ  االهتماِم  من 

العالِم  تغييِر  في  القوية  صرختها  ومتتبعاً 
خالل  من  إليه  ونظرتنا  وصورته،  وشكله، 
السهولِة والبساطِة والسعادة، التي تستعرضها، 
الوجود،  تشاركنا  عاقلة  كائنات  خالل  من  ال 
اآللة  أّن  بمعنى  نفسها؛  هي  خاللها  من  ولكن 
أو  نفسها،  اآللة  خالل  من  قوتها  تستعرُض 
أخرى،  بآلة  اآللة  نقيس  إننا  تقدير،  أبعد  في 
رغم  قديم  وهذا  حديث،  هذا  بينهما:  نقارن 
كونهما ينتميان إلى العصر نفسه، لكن اآللة – 
أجيالها وترتيبهم،  التِّقانية تفرض علينا أسماء 
ينافس  آخر  أمام جنس  وكأننا  جيل،  بعد  جيالً 
الجنس البشرّي في أسمائه وصفاته!.. ومع هذه 
التِّقنيات عرف الشخص مجموعة من التغيرات 
النفسيَّة، والعََصبيَّة، والدماغيّة، التي ميّزته عن 
وضعه البشرّي قبل قرن مثال، ما نتج عن ذلك 
إعادة النظر فلسفياً، فيما يميّز الشخص بوصفه 
التعريفات  وبالتالي  وجوده،  وماهية  مفكراً، 
جون  مع  الذاكرة  مثال:  يته،  لُهوَّ مت  قُدِّ التي 
الشولي، التفكير مع رينيه ديكارت من خالل 
الكوغيتو )أنا أُفّكر، إذن، أنا موجود(، الشعور 
أو  الالشعور  لوك،  جون  مع  اإلحساس  أو 

التي  النفسية،  الحياة  طبيعة  بوصفه  الالوعي 
فرويد..  سيغموند  مع  )الشخص(  الفرد  تميز 
باإلضافة إلى فلسفاِت الوعي، أو الدماغ، التي 
تعريف  مجالت  في  عديدة  انقالبات  أحدثت 
العُصبُونات  من  كْوَمة  إالّ  يُعَدّ  فلم  الشخص، 
ومن  الَخارجّي،  العالم  مع  تفاعلهُ  تحدد  التي 
دماغه  تحول  التي  الرقميّة  التقنيات  جملته 
إلى »دماغ إدمانّي« فتمّزق ذاكرته وتركيزه، 
وانسجامه النفسّي؛ وتشير عديد من الدراسات 
الرقميّة )خاصة  الشاشاِت  مع  التعامَل  أّن  إلى 
الشخِص  على  تُفسدُ  الذكية(  الهواتف  شاشات 
ديكارت  عنه  تحدث  الذي  العمق،  ذلك  عمقهُ، 
إجابته  فكانت  إذن؟  أنا  شيء  أّي  سأل  عندما 
الواضحة ›أنا شيء مفكر. وما الشيء المفكر. 
ويُثبت،  ويَتصور،  ويفهم،  يشّك  شيء  إنّه 
غير  أيضاً‹  ويُحسُّ  ويَتخيل،  ويُريد،  ويَنفي، 
من  كلها  الَخصائِص  هذه  تُكوَن  أن  مستغرٍب 
رة، فكانت النتيجة أنه قال: فبديهي  طبيعتِه المفّكِ
كّل البداهة أنني أنا الذي أشك، وأنا الذي أفهم 
إلى شيء لزيادة  وأنا الذي أرغب، وال حاجةَ 
نتحقق  اليوم  أنَّنا  هذا  معنى  فهل  اإليضاح، 
بتلك الخصائص، التي تميّزنا بوصفنا كائنات 

مفّكرة، أم أّن التقنيات الرقميّة تميز هويتنا عنّا، 
من  وتعيد  بأدمغتنا،  تتالعب  يجعلها  ما  شيء 
خاللها تشكيل ذاكرتنا فال نفكر بالطريقة نفسها 

التي كنا عليها من قبل.

وُخ الُهوية أمام منطق الرَّقَمنة ُشُ

قد بيَّن انتقال المنطق من مجاله الصورّي إلى 
مجاله غير الصورّي شرخاً في هويِة اإلنساِن 
وقيم  والحقيقِة  الحّقِ  عن  الباحث  العاقِل، 
المنطق  يعدّ  فلم  والكرامة؛  والحرية  الجمال، 
في  بل  الخطأ،  من  تعصمه  التي  العقل،  آلة 
مقابل ذلك صار الحديث عن المغالطات، التي 
يمارسه،  الذي  والخداع  نفسه،  العقل  ينتجها 
واالستيالب،  أفكاره،  تتسلق  التي  واألوهام 
والمنطق  التضليلية،  الخطابات  تمارسه  الذي 
الغائم أو الضبابي )بريادة عالم المنطق، لطفي 
زاده( الذي تمارسه الخطابات، وتم تطبيقها في 
التكنولوجيا الجديدة، فجلها يُعيد تعريف اإلنسان 
بما هو كائن يِقُف جنباً إلى جنب مع اآللة، فيَتمُّ 

ماغ، فأبدعت  الحديث عن التخطيط الرقمّي للدِّ
مفاهيم جديدة، مثل الشَّخص الرقمّي، أو الجيل 

الرقمّي، أو الُهويَّة الرقميّة!
االنترنيت صنعناهُ بأيدينا فتحول – بعد حين - 
إلى كائن آخر، يتحكم فينا ويصنعنا، بل يمكُن 
أن يدمر علينا حياتنا، إن لم نتنبّه إلى صراعه 
أوان  آن  فهل  وحولها،  حياتنا  في  المركزي 

التحالف مع الرقمنة - التقنية قبل أن تدمرنا؟
إنه ألمر مربك أن يكون طوفان التقنيات الرقميّة 
تكون  أن  أكثر  يربكنا  ما  بل  فيه،  غير متحكم 
الحمقى،  من  فيالق  يد  في  التكنولوجيات  تلك 
بيوت  يخربون  الذين  والالمبالين،  والمجانين، 
الناس، أو في يدّ أعداء السالم، الذين يدمرون 

كل مشروع سالم ممكن بين البشرية.
قد يقول قائل، وإن يكن، فما يربطنا بالتِّقَنِيات 
عنها  نقطعه  الكهربائي،  التيار  هو  الرقميّة، 
وننهي األمر؟ وحسبي أّن هذا غباء شديد، وإالّ 
فمعنى ذلك أننا نلغي الحضارة واإلنسان معاً، 

كيف نمضي واالتجاهات كلها ُمرقمنة تقنياً!

الهوية الرقمّية.. بناء جديد!

الذكاء  عن  حديثنا  إن  ذلك،  من  أكثر  بل   
فمن  وبالتالي  للنظر،  ملفت  اليوم  الصناعي 
يكون  وأن  للهوية،  مفهومنا  يتغير  أن  البديهي 
لألشخاص،  الرقميّة  الهوية  عن  حديث  هناك 
خرافات،  البعض  عند  المفهوم  هذا  يبدو  وقد 
البشري  للفكر  مؤسسة  أخرى  أساطير  أو 
المعاصر، لكن المفارقة أن عملية بناء الهويات 
خالل  من   – أوجهها  من  وجه  في   – تتم 
»واقع  هي  هذه  البناء  فعملية  فِعال؛  االنترنت 
من  سريعاً  يتزايد  لعدد  ملحة  وقضية  ملموس 
كلها  الراشدة  حياتهم  عاشوا  الذين  الناس، 
بلس،  وغوغل  فيسبوك،  في  بالفعل  منغمسين 
ويوتيوب،  والمدونات،  وتويتر،  إن،  ولنكد 
يرون  الناس  وهؤالء  ذلك.  وغير  وفليكر، 
التساؤل عن هوياتهم الشخصيّة على اإلنترنيت 
على  مع شخصياتهم  ويتعاملون  طبيعيّاً،  أمراً 
لتشكيلها  يوميّاً  ويجتهدون  التطوير،  قيد  أنّها 

وتحديثها«.

إننا اليوم نعيش بين جيل جديد، تزداد اهتماماته 
اهتماماته  من  أكثر  يوم،  كل  الرقميّة  بهويته 
بهويته الواقعية، أو إن شئنا بوصف دقيق يهتم 
بهويته الرقميّة، ظناً منه أنه يهتم بهويته الواقعية 
تويتر  أو  فيسبوك  خالل  فمن  اهتمام؛  أحسن 
الذاتية،  آرائه  تدوين  عبر  التدفق  في  يستمر 
ونشر لحظاته الشخصية، وتجاربه اليومية، بل 
إنه يشارك تفاصيل حياته الحميمية، ما يعكس 
إفراطاً في »االنشغال بالذات«، وتدفقاً للهوية، 
التي تتخفى أو تظهر في تدوينات عبر وسائل 
التواصل االجتماعي، نحن نعلُن هوياتنا للعالم 
من خالل الرقمّي- االجتماعي من جهة، ومن 
ُهِويَّاتية  كفضاءات  قمنة  الرَّ تعلننا  ثانية  جهة 
وهنا  البعض،  بعضها  مع  ومتفاعلة  متشابكة، 
يجعلنا  الذي  االجتماعي،  التشبيك  خطورة 
الماء..  لبة في  الصُّ ادة  المَّ تَْنَصِهر  ننصِهُر كما 
اإلنسان وهويته من جديد،  تعريف  يتم  وهكذا 
وقانونه  السبرنيتيقي  العالم  مع  يتناسب  بما 

الجديد.
مشكلة الهوية في وسائل التواصل االجتماعّي 
أنّها متصلة دائماً، ال تُبنى من خالل تاريخها، 
أو مجالها التداولّي فقط، بل إنّها تُبنى من خالل 
 ،LIVE والاليف   ONLINE األُونالين 
أخرى،  هويات  أمام  مفتوحة  فهي  وبالتالي 
تَتَفاعل معها من خالل الصور والتعليقات، أو 
ما يسمى بالسرديات الجزئيّة، بمعنى أن حياة 
اإلنسان أصبحت حياة متصلة ONLIFE  تعيد 
تشكيَل القيوِد والمحددات، وتتيح قدرات جديدة 
وتعيد  الواعي،  واكتسابها  هوياتنا،  تكوين  في 
للذات«،  والجمعّي  الشخصّي  فهمنا  تشكيل 
الدينّي  شعورنا  تشكيله،  يمكن  ما  جملة  ومن 
السياسيّة،  أو  المذهبيّة  أو  العقديّة  انتماءاتنا  أو 
أم تدمرهُ، ويتم ذلك – طبعاً- في سياق  تشّكلهُ 
عالئقّي رقمّي- واقعّي بين الذوات؛ إنّه رقمّي 
ألنَّ مجال التواصل أو البوح أو التعبير الحر 
المنطلقات  ألنَّ  واقعّي  وهو  االنترنيت،  هو 
واقعيّة والنهايات واقعيّة أيضاً، فغالباً ما تعودُ 

هوياتنا الشخصيّة إلى الواقع محملة بأفكار أو 
يظهر  و»هكذا  جديدة،  عواطف  أو  هواجس 
منطق العالئقية أكثر حسماً من منطق الهوية في 
استعمال الشبكات االجتماعية، ألن هم التمييز 
هم  إلى  ودائماً  أيضاً  يستند  اآلخرين  بشأن 
أصالة صورته، وأذواقه من طرف أمثاله ]...[ 
المنظور  ذلك  في  إذن  تكون  الرقميّة  فالهوية 
الذات،  لبناء  عاكس  حقيقي  لمشروع  نتيجة 
الذي يحتاُج إلى االعتراف والتأييد من الطرف 
االستخدام  آخر،  بمعنى  التام.  لإلنجاز  اآلخر 
عام،  بشكل  يتم  االجتماعية  للشبكات  المكثف 
وفق ثالثة أشكال أساسية: التعبيرية، والمنطق 

العالئقي، والبحث عن االعتراف«.

تكنولوجيا الذات.. »عامل جديد 
يناديكم« أو يدمركم!

فإن  سرديات،  وفق  نتشكل  هويات  أننا  وبما 
من  معقد  نظام  أنها  على  إليها  يُنظر  الذات 
تفاعالت  تركيبتها  في  تتدخل  المعلومات، 
فنحن  وبالتالي  وحكايات،  وذكريات  واعية 
لسنا إالَّ معلومات خاصة بنا »وألنَّ تكنولوجيا 
تؤثر  أن  يمكنها  واالتصاالت،  المعلومات 
بعمٍق في هذه األنماط المعلوماتيّة، فهي حقيقة 
تكنولوجيات نافذة إلى الذات«، المثير لالهتمام 
وسائل  في  المعلومات  تبادل  كيفيات  هو  هنا: 
التواصل االجتماعّي، وإذا علمنا أن هذا التبادل 
يكون في وجٍه من أوجهه، عبر تفاعل المواقف 
واآلراء حول موضوعات مختلفة من جملتها 
أن  االستنتاج  من  تمكنا  والسياسيّة،  الدينيّة 
البحث  إلى  سيميل  التبادل  كيفيات  في  البحث 
ألن  والُمَحاَجَجة،  واإلقناع  التبليغ  كيفيات  في 
هذا سيدلنا على طبيعة الهوية عند األشخاص 

في وسائل التواصل االجتماعي.
اإلنسان  الرقميّة  التكنولوجيا  زاحمت  أن  بعد 
بحاسوب  أشبه  الحياة  معه  وصارت  وجوده، 
كبير، ال فرار من تشغيله حتى تستأنف مسيرتها 
، هل يمكُن للنهايات  وحركتها ونشاطها اليوميَّ
أن تطل بعنقها من جديد؟ نهاية اإلنسان وموته، 
نهاية التاريخ ومصرعه خاصة وأّن هذا النوع 
الوجود  مصلحة  ضد  يوظف  التكنولوجيا  من 
َهجمات  من  يحدث  وما  وحياته،  البشرّي 
مسبوق  غير  حد  إلى  ووُصولها  ِسيبرانيّة 
الثقافيّة،  بخصوصياته  العالم  أّن  يؤكد  اليوم، 
تِقَانية  نداءات  يعرُف  والدينيّة  والحضاريّة، 

رقميّة جديدة.. ومدمرة!
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فرن حوامة االحتياطي يفتح أبوابه أمام المواطنين 
في ريف دير الزور الشرقي

االستبداد الذي جعل األّمة عموداً يابسًا

»أنا كافر« لصقًا ووشمًا!

الثروة الحيوانية في مناطق حكومة دمشق بخطر

ضربة للسياحة العالمية.. أوميكرون ُينهي آمال صناعة السفر بالتعافي

تلبيةً لمطالب األهالي في بلدة هجين والمناطق 
التابعة لها، فتح فرن حوامة االحتياطي أبوابه 
أمام أهالي الريف الشرقي لدير الزور، تحت 

إشراف بلدية الشعب في هجين.
الخاصة  األفران  شهدتها  التي  لألزمات  نظراً 
بلدية  افتتحت  الشرقي،  الزور  دير  ريف  في 
الشعب في هجين، فرن حوامة االحتياطي الذي 

يُعتبر األول من نوعه في المنطقة.
على  هجين  ببلدة  حوامة  حي  في  الفرن  ويقع 
الطريق العام، ويخدم من 35 -40 ألف نسمة 
وكانت  المجاورة.  والمناطق  البلدة  سكان  من 
أعمال بناء الفرن قد بدأت بتاريخ 9/1/ 2020 

تحت إشراف بلدية الشعب في هجين.

وفي هذا السياق، قال الرئيس المشترك لبلدية 
الشعب في هجين هتيمي اللوحة: »إن المشروع 
 400 حوالي  أرض  قطعة  األهالي  بتقديم  بدأ 
متراً،   )250( البناء  مساحة  وأخذت  متر، 
بتكلفة نحو )27( ألف دوالر، وقد تأخر افتتاح 
وارتفاع  االقتصادية  األزمات  نتيجة  الفرن؛ 
إلى  باإلضافة  األساسية،  البناء  مواد  أسعار 

جائحة كورونا«.
وأضاف: »بعد االنتهاء من أعمال البناء، قدمت 
المعدات  الزور  دير  العامة في  الخدمات  هيئة 
الالزمة من اآلالت والمحركات، باإلضافة إلى 

العّجانات بتكلفة )40( ألف دوالر«.
 2021 عام  في  المشروع  من  االنتهاء  وتم 

الخطة  بعد  لالفتتاح  جاهزاً  وأصبح  الحالي، 
من  الطحين  كمية  تخصيص  وبعد  التجريبية، 
قبل اإلدارة الذاتية والتي تقدر بـ 2 طن يومياً، 
افتتح منذ أسبوع، الفرن الذي يعتبر األول في 

ريف دير الزور الشرقي.
الساعة  من  يومي،  بشكٍل  الفرن،  عمل  ويبدأ 
مادة  توزيع  ليتم  الليل،  منتصف  بعد  الثانية 
الخبز ابتداًء من الساعة الخامسة صباحاً حتى 
الساعة 11 ظهراً، تحت إشراف البلدية وعمال 
 11 عددهم  البالغ  الشهداء  وعوائل  أبناء  من 

شخصاً. 
وكالة هاوار

أحمد ديبو

عربية«  »أمة  عبارة  استنتاج  بسهولة  يمكن 
في  عليه  كانت  مّما  التباساً،  أشد  اليوم  باتت 
األوقات السابقة كلها، لغة ال معنى لها، داٌل ال 
مدلول له، واسم ليس له معادل مادي، ولعّل من 
الواقعي أن يُقال أنقاض أمة إذا كان ثمة حاجة 
لذكر كلمة »أمة«، ولّما لم يُقدّر لها أن تصبح 
حالة  في  تكون  أن  حقها  من  فإن  بالفعل،  أمة 

انتظار »غودوي« يتراءى حتى اآلن.
مضى،  فيما  أمة  العرب  تمثّل  إذا  نعرف  ال 
األرجح أنهم ما كانوا عليها، إذ ال علم بدراسة 
علمية، قالت ذلك سوى تلك الدعاوى الحزبية 
القومية، التي ظلت شعارات بال تحقق، والحق 
قد  تتحقق،  لم  التي  الكامنة،  األمة  تلك  أن 
ُغدرت. أمة مغدورة، غدر بها حكامها ودعاتها 
العقيد  من  األشاوس  فدعاتها  وأخيراً،  أوالً 
والسالطين  بالملوك  مروراً  والبطل،  والملهم 
قوة  إلى  رفعوها،  التي  الشعارات  حولوا  فقد 
بسببهم  غدت  وتالياً  القهقرى.  تركض  سلبية 
هذه الشعارات ذات معطيات معكوسة بالكامل، 
بل  قبائل،  بات  كأمة،  يُوجد  أن  له  ينبغي  فما 
باألحقاد  مبلولة  شعاراتهم  وأضحت  عائالت، 
والعسف والفرقة، وبهذه الرؤية باتت الجغرافيا 
التنظير  يعني  بما  الفكر  زواريب  بل  مناطق، 
العلمي والتخطيط: ُعِزل، واستُبِدل باستشاريي 
عن  عربي  كبديل  الشورى  البالطات، 
للتعبير  األمة  باب  هي  التي  »الديموقراطية« 
عن ذاتها، بُني فوقه حائط الشخصانية المتفردة 
المستبدة بالقرار، وهؤالء حولوا »األمة« التي 
ما  تحت  مطمورةٌ  أمة  فصيّروها  بعثها،  يُراد 
هو عكسها، ثم، إن إحدى أقوى الدالالت على 
وجود األمة بالفعل، قدرتها على الحرب وعلى 
بالتأكيد، وعلى  الدفاعية  الحرب  السالم، على 

خندق  في  أجمعين  العرب  سقط  هكذا  السالم، 
الال سياسي،  الاّل: )الاّل حرب والال سلم،  ل« 
الال  وبالتأكيد  اقتصادي،  الال  ثقافي،  الال 
العرب هو الالغد، وحين  استراتيجي، إن غد 
معها  يحضر  العربية«  »األمة  عبارة  تخرج 
كاذبة  األولى  العبارة  فتبدو  أمة،  الال  نقيضها: 

مضحكة ومبكية بالتأكيد(. 
حين ينطق بايدن أو بوتن أو ماكرون أو رئيس 
ندرك   »NATION« بكلمة بريطانيا  وزراء 
بوجوده  ونشعر  المسّمى،  معنى  الحال  في 
المحقق، فال نواجه إخفاقاً حسياً أو تعارضاً بين 

الرؤساء،  بها  ينطق  حين  لكن  واسمه،  الواقع 
والملوك، والسالطين، واألمراء العرب كلهم، 
فإننا بال شك نشعر بالوهم والنفاق، والتعارض 
اختزلوا  فهؤالء  والمسمى،  االسم  بين  الشديد 
كلها  والمسميات  األسماء  واختزلوا  األمة، 
هم  بل  مريض،  تأليهي  نحو  على  بشخوصهم 
من قاموا بتدمير منظم واستثنائي لمعنى األمة، 
عبر تدمير تعبيراتها الطبيعية، فاألمة، بال شك 
والال  شخصانية  الال  هي  نقاش،  أو  لبس  أو 
الحاكم،  استبداد  ترفض  جوهرها  في  قبلية، 
فال  الحكم،  في  التداول  ضرورة  على  وتؤكد 

وهذه  إدارة،  بل  »قيادة«  تسمية  معها  تصح 
تّم  ما  إذا  الراهن،  الزمن  األخيرة، خاصة في 
بداية  ستكون  بها،  والسعي  ضرورتها،  وعي 
إن  الكامن،  األمة  جسد  تظهير  إلى  الطريق 
األوحد  حاكمها  عن  غنى  في  بالمطلق  األمة 
األبدي، ألنه يعارض طبيعتها واسمها، فحين 
توضع  أمة،  قيادة  في  الحاكم  هذا  مثل  يوجد 
هي في طريق تحللها وزوالها، فالشخص الذي 
يدّعي تمثّل األمة فيه، يعلو عليها، ويدفع إلى 
إلى  حماقة  بفعل  ذهب  فإذا  وتقزيمها،  نسيانها 
إلى  بها  دفع  تاريخي،  خطأ  إلى  أو  مغامرة، 

فاألمة  بخير  هو  طالما  أنه  موهوماً،  هناك 
بخير حتماً. 

أو  أمة  وجود  مسألة  يحسم  ما  أن  ريب  ال 
داخل  الحروب  حدوث  إمكان  هو  عدمه، 
بالفعل،  المحقَقة  فاألمة  الواحد،  جسدها 
أي  تحت  مكوناتها  بين  الحروب  ترفض 
حجة، إنها تضع فكرة الحرب الداخلية وراء 
ظهرها، وتنطلق بلسانها وعقلها وقلبها إلى 
المشاركة والتفاعل مع الحضارة اإلنسانية، 
وسياسيوها  اطمئنان،  حالة  في  دائما  شعبها 
ثروتها  العامة،  لشؤونها  نزيهون  إداريون 
للتنمية والتقدم والتطور، ومدنها تفتح أبوابها 

للمستقبل، فتراه حتى يراها.
اختزال  هو  للجنون  مبلغ  أقصى  إن  أخيراً، 
»سوريا  يقال  كأن  شخص  في  ما  أمة 
األسد«، وحين يتم ذلك على مستوى القيادة 
يتم  مجنونة،  كلّها  األمة  تغدو  المزعومة، 
بالحيوان  تمثاّلً  والجنون  الحيونة  تنظيم 
وعدّه  قبوله  يتم  وبذلك  الملهم،  والمجنون 
ومستشرف  الحكمة،  ورأس  العقل،  عين 
لروح  الباعث  األمجاد،  وصانع  المستقبل، 

األمة وجبروتها؟!!!...
تلتقي  كيف  يسأل  أن  يجرؤ  أحد  وال 
العقل  الدكتاتورية مع الحكمة، وكيف يلتقي 
والتخلف  الهزيمة،  مع  والمجد  الالعقل،  مع 
يحدث  ؟!!.  أمة  خير  مع  والحضاري  العلمي 
واالنبهار  بل  معه،  والتعايش  قبوله  ويتم  ذلك 
والجواب  كله،  المخيف  بالتناقض  والتغني 
هؤالء  حكم  ظل  في  األمة  ألن  كالماء،  بسيط 
قاحلة،  صحراء  في  يابٍس  عموٍد  إلى  تتحّول 
مستقبالً،  وال  أحالماً،  وال  أزهاراً،  تُنبُت  ال 
صحراٌء للرمال، والسحالي، والسياط، والعبيد، 

والمومسات.

بشار جرار / واشنطن
 

 - ا  ُمقرًّ فأعاجل  بتكفيري،  أحدٌ  يُسارعنَّ  ال 
شريك  ال  وحده  باهلل  بإيماني   - وعالنية  سراً 
له وبأنبيائه ورسله كافة، الذين حفظوا وصاياه 

العشر، ولم يخالفوها ال تشريعاً وال سيرة. 
أما بعد، فهذه قصة »أنا كافر« كما شهدتها بأّم 
عيني -وتعني كما يفهم الجميع، توكيدا لشهادتي 
يتهمني  الناس ممن  شخصيا- فقطعا سيضحك 
بادعاء القول، إن لعيني أما أو أبا! قبل أن أنبس 
ببنت شفه، فال بدّ من مقدمة سأسوقها بإيجاز. 

نونا!  كان  الحرف  بحرف،  بدأت  الحكاية 
صعقت كما األمريكيون، وخاصة المنحدرون 
من أصول شرق أوسطية، برسم حرف النون 
انقرضوا  وقد  »نصارى«  لكلمة  اختصارا 
تاريخيا، فليس بيننا نصارى، وإنما مسيحيون 
وأناجيل  وبشارته  المسيح،  بالسيد  يؤمنون 
نحو  عبر  لحقهم،  ما  اختالف  على  رسله 
في  وتأويلية  فكرية،  مدارس  من  عام  ألفي 
القديم  بعهديه  المقدس،  الكتاب  نصوص  فهم 
يوحنا،  األربعة،  الرسل  وأناجيل  والجديد، 
القديسين  ورسائل  ومرقص،  ولوقا،  ومتى، 

الرسوليين بطرس وبولص، 
بـ«كلمة«  الحكاية  هذه  في  يكن  لم  »البدء« 
جرى  ما  هول  نعلم  كلنا  النون،  بحرف  وإنما 
بابها  على  ُرسم  التي  البيوت،  أهالي  بحق 
العتيق حرف النون، تعذيب، وتقتيل، وتشريد، 
أخوة  تداعى  للممتلكات،  وسرقة  واغتصاب، 
على  بالرد  العالية  والهمم  الضمائر  ذوي  من 
ذلك الرسم، المقيت المرعب، بوسم حمل الرسم 
نفسه: نون وباللغة العربية، كثير من السيارات 
كانت تصادفني في الطريق من ضواحي بيتي 
في واشنطن، إلى مركز عملي، حملْت ملصقا 
على هيكل السيارة، أو زجاجها بوسم »النون« 
العراقيين،  بالمسيحيين  لحق  ما  مع  تضامنا 
من  اإلثنيات  مختلف  ومن  السوريين،  وكذلك 
داعش  بأيدي  تارة  واضطهاد،  إبادة  عمليات 
الجدد  العثمانيين  خليفة  مرتزقة  أخرى  وتارة 
أردوغان، ال تختلف »نون« الموصل وسهلها، 
عن حلب وحماة، وحمص وأريافها، وحواكير 
بيوتها، لم يسرق إرهاب مضطهدي »النون« 

منازل أهالي نينوى وحدها، وإنما مصانع حلب 
وزيتون عفرين وآثار تدمر. 

ضاربا  مرور،  إشارة  على  يوما  كنت  وفيما 
بأسداس، )واألرقام طبعا ال تضرب،  أخماس 
وإذ  البشر(،  كما  تجبر،  وال  تكسر،  وال 
سيارة  »فان«  جانب  إلى  رباعي  دفع  بسيارة 

عليها  األخيرة،  هذه  عائلية،  الحجم  متوسطة 
الصق »نون«، فيما ذات الدفع الرباعي تحمل 
مجموعة من العالمات الالصقة على زجاجها 
مسدسات  رشاش،  أمريكية،  أعالم  الخلفي: 
وطلقات، بأعيرة مختلفة يتوسطها عبارة باللغة 
الشارة من  تحّولت  كافر«.  »أنا  تقول  العربية 
حمراء إلى خضراء في غمضة عين، وافترقت 
بنا السبل، بين »نون«، و«أنا كافر«، وكاتب 
»اقتناص«  محاولتي  رغم  السطور،  هذه 
بالعدسة  اقتناص  )طبعا  النقّال  بهاتفي  صورة 

وليس بالطلقة(!
الصدمة، سارعت فور وصولي  وتحت وطأة 
)فعل  “غوغلة«  إلى  البيت  في  مكتبتي  إلى 
غوغل(  األمريكي  البحث  محرك  من  مشتق 
»أنا كافر« فإذ به »وسم« تناقله من خدموا في 
عمليات محاربة اإلرهاب في الشرق األوسط، 
ممن  امتعاضهم  عن  تعبيرا  العراق،  خاصة 
الختالف  سوى  لشيء  ال  بالكفار،  يصفونهم 
في فهم العقائد، أو ما نظنه حقائق، وليس منا 
صاحب حق في ادعاء احتكار الحق والحقيقة. 
قبعه  يمكن  ما  على  مقتصرا  كان  األمر  ليت 
بعد لصقه، فثمة من بلغ فيه الحماس )ال عالقة 
»أنا  وشم  حد  الموضوع(  في  حماس  بحركة 
كثيرا  أن  للنظر  الالفت  زنده!  على  كافر« 
ممن أعرف، يقينا أنهم من »جماعة التقية« ال 
يجرؤون على اإلتيان بأي فعل حتى وإن كان 
االستيضاح!  لغايات  االستهجان  إبداء  مجرد 
هي القوة األمريكية بأدواتها الناعمة والخشنة، 
التي تحول دون تحول الكثيرين من الكامنين، 
هذه  مفترسة،  ذئاب  إلى  فقط،  النائمين  وليس 
هؤالء  منفردة،  ذئاب  أو  نائمة  خاليا  ليس 
إرهابيون ال يضعون الصقا وال يحملون وشما، 
تسللوا باسم ما »يكفرون به« إلى حيث سبقهم 
قبل  زمان  األوائل،  المهاجرين  من  ضحاياهم 
ظهور بوكو حرام، والنصرة وداعش، وحتى 
والحرابّي  األفاعي  أم  أبناء  فجميعهم  القاعدة، 

»جماعة اإلخوان المسلمين«. 
من  به،  يؤمنون  بما  نكفر  الذين  نحن  جميعنا 
إشارة »نون«.  علينا  وإرهاب، رسمت  تكفير 
ال يقيمون – هداهم هللا وأراحنا منهم- احتراماً 
دول، وال  لحدود  وال  قانون  لسيادة  ال  لشيء، 
مقبرة »لملح  تعرضت  فباألمس  للموت.  حتى 
األرض ونور العالم« في إحدى البقاع الطاهرة 
في »بالد العرب أوطاني« في مشرقنا المكلوم، 
إلى التخريب تحت جنح الظالم، ما آلمني كثيرا 
وأوحى لي بهذه المقالة، تعليق ورد من أخ لي 
في الرسالة، قال ما حرفه: هاجرت من زمان 

ولم يسلم قبر أبي أيضا«..
الفعلة  هذه  اقترف  بمن  كافر  بأني  إقرار  هذا 

أم تعتيما -  النكراء – فعال، تحريضا، تبريرا 
أيا كانوا فهم ال يعبدون إال أصناماً  وطواغيت 
اقترفوا  ما  واإلرهاب،  والتطرف  الكراهية 
أو  اليهود،  أو  المسيحيين،  من  موتانا  بحق 
المسلمين، وغيرهم مما وهب هللا- الحق- روح 

الحياة وكراماتها. 
الزور، وقد  حقا »الساكت عن الحق« كشاهد 
حق   صيحة  عبر  النكراء  الفعلة  بهذه  علمت 
وتعني   – األردنية  باللهجة  كركية  لـ«نشمية« 
»سربست« بالكردية و«حرة شجاعة« بلسان 
الضاد )وال يوجد للحرف لسان كما تعلم »أمة 
لها  يندى  التي  الكارثة  لهذه  تصدت   - اقرأ«( 
الجبين، جبين النون أيضا.. وذاك معنى أتركه 

لمن يهمه األمر.. لرعاة الخراف تحديداً.. 

تقارير  كشفت  االقتصاد،  في  ضعف  وسط 
إعالمية أن الثروة الحيوانية في البادية السورية 
وباقي مناطق حكومة دمشق، تعاني من مشاكل 
كبيرة قد تؤدي لخطر التراجع في هذه القطاع 

إلى حد كبير.
الحيوانية،  الثروة  مشاكل  مؤخراً  وازدادت 
القدرة  دمشق  حكومة  فقدان  مع  تزامناً 
نفوذها،  مناطق  في  المربين  لدعم  االقتصادية 

وفق التقارير.
يأتي ذلك إلى جانب فقدان األمن بسبب فوضى 
دفع  الذي  األمر  البالد،  في  المندلعة  الحرب 
بالكثير من المربين إلى ترك المراعي والهجرة 

أو حتى التفكير بأعمال أخرى.
التابعة  الزراعة  وزارة  بيانات  على  وبناًء 
الثروة  أعداد  تراجعت  فقد  دمشق،  لحكومة 
الحيوانية في سوريا من نحو 25 مليون رأس 
غنم سنوياً قبل 2011، إلى أقل من 10 ماليين؛ 
ذلك بعد أن كانت الثروة الحيوانية في سوريا 
تساهم بشكٍل كبير في األمن الغذائي. كما كانت 

وتأمين  الدخل  في  كبيراً  اقتصادياً  دوراً  تلعب 
العديد من  في  منتجاتها  العمل، وتدخل  فرص 

الصناعات النسيجية الرائدة.

أسباب أخرى للرتاجع

أخرى  أسباب  هناك  أن  إلى  التقارير  أشارت 
لتراجع الثروة الحيوانية في سوريا، إلى جانب 
تراجعت  إذ  االقتصاد.  وتدهور  األمن  فقدان 
الثروة الحيوانية بسبب الجفاف ونقص المياه، 
فضالً عن مشكلة نقص المراعي التي تترافق 
إضافةً  للمربين.  دمشق  حكومة  إهمال  مع 
“القطعان”،  لها  تتعرض  التي  األمراض  إلى 
وعدم إمكانية تأمين األدوية لها. وبالتالي، بات 
مربو المواشي أمام خيارين، إما بيع قطعانهم 
بالخسارة، أو الهجرة إلى المدن للعمل في مهن 

أخرى.
ونصف  مليون  العلف  سعر  تجاوز  مؤخراً، 
مليون ليرة سورية لطن الشعير الواحد، بينما 

تجاوز سعر طن التبن نصف مليون ليرة. في 
حين، يحتاج كل خاروف في اليوم الواحد إلى 

غذاء بقيمة تتجاوز الـ 7 آالف ليرة.

تراجع بسبب الرسقة والتهريب

في وقت سابق، كشفت وزارة الزراعة التابعة 
انخفضت  الحيوانية  الثروة  أن  لحكومة دمشق 

بنسبة تتراوح بين 50 ـ60 في المئة.
الفتةً إلى أن ذلك يعود إلى أسباب عدة، أبرزها 
كان  كما  العشوائي.  والذبح  والتهريب  السرقة 
تجار ونقابيون في جمعية اللحامين السورية قد 
عمليات  بوجود  مناسبة،  من  أكثر  في  أشاروا 
تهريب كبيرة من األغنام إلى الدول المجاورة.

من  غطاء  تحت  يجري  ذلك  أن  إلى  منوهين 
نقل األغنام من  إذ تكون عبر  حكومة دمشق. 
تحت  حدودية،  محافظات  إلى  دمشق  ريف 
الجمارك  بها  تسمح  التي  “التسمين”  حجة 

التابعة لحكومة دمشق.
بالمئة  أن 40  اللحامين  تقدر جمعية  في وقت 
من السوريين باتوا غير قادرين “نهائياً” على 

شراء اللحوم.
وكاالت

بعد أن بدأت في التحسن النسبي، وّجه متحور 
جديدة  كورونا ضربة  فيروس  من  أوميكرون 
لصناعة السفر العالمية بعد القيود الجديدة التي 
فرضتها الدول لمكافحة انتشار المتغير الجديد.
وعلى الرغم من تخفيف القيود الحدودية خالل 
وقت سابق من هذا العام في الواليات المتحدة 
أن  إال  الدول،  من  وعدد  األوروبي  واالتحاد 
التطعيم غير  ومعدالت  الجديد  المتغير  ظهور 
المتكافئة ال تشجع على السفر في أجزاء كثيرة 
الصناعة  خبراء  يقول  اتجاه  وهو  العالم،  من 
المقبل  العام  حتى  يستمر  أن  المرجح  من  إنه 

وربما بعده.
إن  جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة  وتقول 

ظهور متغير الفيروس الجديد المعروف باسم 
الصحة  منظمة  وصفته  والذي  »أوميكرون« 
العالمية على أنه »مثير للقلق«، زاد من ضرر 
قطاع السفر والسياحة بعد فرض الدول لقيود 

إضافية على السفر الدولي.
النمسا  ذلك  في  بما  األوروبية،  الدول  وكانت 
وهولندا وبلجيكا، وضعت قيوداً صارمة بسبب 
حيث  الخريف،  في   19- كوفيد  حاالت  زيادة 
اإليطالية  المدن  في  للتجوال  حظر  فرض  تم 
الواقعة على الحدود مع النمسا، وألغيت أسواق 
عيد الميالد للعام الثاني على التوالي في ألمانيا.
مستوى  على  الوافدين  السياح  عدد  وانخفض 
العالم بنسبة 76 بالمئة خالل يناير إلى سبتمبر 

قبل  نفسها  بالفترة  مقارنةً   2021 عام  من 
الدوليين  الوافدين  أعداد  بلغت  حيث  عامين، 
مليار   1.47 عند   2019 عام  في  ذروتها 
عام  في  مليوناً   674 عن  مرتفعاً  شخص، 
العالمية  السياحة  لبيانات منظمة  2000، وفقاً 

التابعة لألمم المتحدة.

ماليني الوظائف املفقودة

وفي هذا السياق، قال مكتب اإلحصاء الوطني 
للسياحة  حدودها  فتحت  البالد  إن  إسبانيا  في 
قبل الصيف، لكنها لم تستقبل سوى نصف عدد 

السائحين األجانب الذين استقبلتهم قبل الوباء.
شهور،  منذ  السياح  عاد  البهاماس،  جزر  في 
 60 بنسبة  انخفض  الخارج  من  الوافدين  لكن 
 ،2019 عام  عن  وسبتمبر  أغسطس  بالمئة 

بحسب األرقام الحكومية.
السياحية  الجزيرة   – بالي  كانت  عامين،  قبل 
في إندونيسيا - تستقبل عدداً هائالً من السواح 
المحليين أصبحوا  السكان  أن  لدرجة  األجانب 
في  حالياً  األجانب  جحافل  لكن  ثراء،  أكثر 

مستوى هو األقل.

تراجع السياحة

وخالل األشهر التسعة األولى من العام الحالي، 

لم يزر الجزيرة اإلندونيسية سوى 43 مسافراً 
من الخارج، مقارنةً بـ 6.3 ماليين سائح أجنبي 

في عام 2019، وفقًا لمكتب إحصاءات بالي.
في البندقية، تُظهر البيانات الحكومية أن المدينة 
حزيران  شهري  في  زوار  أعداد  استقبلت 
الفترة  ذات  عن  بالمئة   60 بنسبة  أقل  وتموز 

عام 2019.
معظم  أمام  مغلقة  نيوزيلندا  حدود  تزال  وال 
البيانات  تُظهر  إذ  الدوليين،  المسافرين 
الحكومية أن الزائرين القادمين لـ 12 األشهر 
انخفضت  العام  هذا  من  سبتمبر  في  المنتهية 

بنسبة 95 بالمئة مقارنةً بالعامين السابقين.
وأدى الوباء المستمر منذ ما يقرب من عامين 
إلى ضربة قوية لصناعة السفر العالمية وفقدان 
الماليين الذين يعتمدون على السياحة في كسب 

المال لوظائفهم.
عالمية  سياحية  وظيفة  مليون   62 بين  ومن 
من  يقرب  ما  سيعود  الماضي،  العام  فُقدت 
مليوني وظيفة هذا العام، وفقاً لتوقعات المجلس 
مجموعة  وهو  والسياحة،  للسفر  العالمي 

صناعية مقرها المملكة المتحدة.
اإلندونيسية  الحكومة  فإن  بالي،  إلى  بالعودة 
تقول إن السياحة تمثل أكثر من 50 بالمئة من 

اقتصاد الجزيرة الفارغة حالياً.
وتظهر البيانات الحكومية أن الوباء أدى لفقدان 
وظائفهم،  عامل  ألف   700 عن  يقل  ال  ما 
ُخفضت  أو  مدفوعة،  غير  إجازة  منحوا  أو 

أجورهم.
وكاالت


