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بتسجيل  البدء  خبر  أثار  ـ  قامشلو  روناهي/ 
دمشق  حكومة  قِبل  من  دمشق  في  الكالب 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  السخرية 
حيث عقّب أحدهم بالقول: »أصبحت الكالب 

ذات قيمة أكثر من البشر!«.
التابعة  الصحية  الشؤون  مديرية  وبدأت 
التنفيذية  باآللية  البدء  عن  دمشق  لحكومة 
تاريخ  من  اعتباراً  الخاصة،  الكالب  لتسجيل 

 .2022/5/8
الخاص  للكلب  تسجيل  بطاقة  منح  وسيتم 
ولونه  الكلب  ونوع  مالكه  اسم  فيها  ويُذكر 
إلى  طلب  تقديم  عبر  وذلك  المسجل،  ورقمه 

مديرية الشؤون الصحية في دمشق.
وُطِلب  بدمشق  كفرسوسة  في  المديرية  وتقع 
من أصحاب الكالب التوجه إليها مصطحبين 
معهم الهوية الشخصية ودفتر اللقاح الخاص 
بالكلب، لتحديد نوع الكلب، مع استيفاء رسم 

سنوي ومقدره 15 ألفاً ل.س.
دمشق  في  الصحية  الشؤون  مدير  وأوضح 
أي  على  شكوى  أي  أن  خلوف«  »شادي 
كلب غير مرخص يتم تسجيل الضبط الالزم 
دفع  المالك  على  ويتوجب  الكلب،  حجز  ثم 
حجز  ونفقات  لتكاليف  باإلضافة  الضبط 
بموجب  أنه  إذ  الحيوان،  حديقة  في  الكلب 
القرار الصادر ستزود عناصر جهاز مكافحة 
تتم  ضبوط  بدفاتر  المشتركة  األمراض 
طباعتها واعتمادها الحقاً، ليتم ضبط الكالب 
المطلوب  الرسم  وتأدية  تسجيلها  يتم  لم  التي 
لتربيتها، فيما يفوض مدير الشؤون الصحية 
وتحدد  الكالب،  تسجيل  بطاقة  على  بالتوقيع 
المسجل  للكلب  بالستيكية  بطاقة  كل  تكلفة 
بمبلغ قدره 5000 ليرة سوريّة تتضمن قيمة 

البطاقة والطباعة.
وأوضح القرار أنه في حال بيع الكلب لمالك 

للكلب ويُمنح  المسجل  الرقم  يتم شطب  آخر، 
األول  كانون   27 وفي  مسجاًل.  جديدًا  رقًما 
2021، أصدر بشار األسد، قانونًا ماليًا جديدًا 
للوحدات اإلدارية، وّحدد وفقه جميع القوانين 
بهدف  الوحدات،  بإيرادات  المتعلقة  المالية 

رفد خزينتها بإيرادات جديدة.
رسم  تحديد  القانون،  مواد  إحدى  وتضمنت 
سنوي عن الكالب الخاصة قدره 15 ألف ليرة 
سوريّة عن كل كلب، باستثناء الكالب المقتناة 
وتُعطى  والمزروعات،  المواشي  لحماية 
مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة، على 
أن يُحبس كل كلب شارد دون لوحة ثم يُباع 
إن لم يطالب به أحد خالل 48 ساعة، أو إن لم 

يثبت أن صاحبه دفع الرسم المحدد.
نقلت   ،2021 األول  كانون  من   9 وفي 
نبأ  التابعة لحكومة دمشق  صحيفة “تشرين” 
في  سنوات  ثالث  العمر  من  يبلغ  طفل  مقتل 

تعرضه  نتيجة  دمشق،  بريف  المليحة  مدينة 
لهجوم من قِبل أحد الكالب الشاردة.

السارية  األمراض  شعبة  رئيس  وكان 
سعد  دمشق،  صحة  مديرية  في  والمزمنة 
القصيري، قال، في 15 كانون األول 2021، 
إن عدد المتضررين من عضات الكالب بلغ 
بينها  من  حالة،  الماضي 1573  العام  خالل 

920 حالة من ريف دمشق.
أوضحت وسائل شبكات التواصل االجتماعي 
وذكر  الخبر  على  التعليقات  عبر  بالسخرية 

أحدهم: »طيب شو الخدمات الي رح تقدمونها 
للكلب مقابل 15ألف؟«.

أمن  فرع  في  يكون  آخر: »الزم  عقّب  بينما 
خاص للكالب«.

من  الصادرة  والتصريحات  القرارات  وتثير 
على  سخرية  فترة  كل  في  دمشق  حكومة 
الجملة  ولعل  االجتماعي  التواصل  شبكات 
التي تنهي كل المآسي هي بأن كل المسؤولين 
في  يعيشون  مازالوا  دمشق  حكومة  لدى 

كوكب آخر.

من  وهو  عاماً(   60( خنجر  أحمد  يستطيع  ال 
سوريا،  وشرق  شمال  في  ديرك  مدينة  سكان 
العام  هذا  الجبن  من  كيلوغرامات   10 شراء 
تربية  على  باقتصادها  تعتمد  المنطقة  أّن  رغم 

المواشي.
ويقول الرجل الستيني إنه غير قادر على وضع 
بسبب  العام  هذا  الجبن  من  الّشتوية  المؤونة 
غالئه، في حين أن عائلته كانت تُخزن أكثر من 

150 كيلوغرام من الجبن سنوياً.  
ويلجأ سكان في ديرك إلى شراء جبن األبقار ال 

األغنام، نظراً الرتفاع أسعار األخيرة. 
وهذا العام، ارتفع سعر األجبان إلى الّضعف، 
إذ وصل الكيلوغرام الواحد من جبن األبقار إلى 
8500 بعد أّن كان بأربعة آالف الّسنة الماضية.

فيما يتراوح ثمن كيلوغرام جبنة األغنام ما بين 
9500 و10 آالف ليرة سورية.

الجبن  باعة  أحد  وهو  إبراهيم،  شاهين  ويقول 
كان  إنه  عاماً،  عشرين  منذ  ديرك،  سوق  في 

الّجبنة في  يشتري حوالي 800 كيلوغرام من 
الكمية  العام ال تصل  اليوم ويبيعها، ولكن هذا 

لديه إلى 300 كيلو غرام يومياً.
 100 تشتري  كانت  التي  العائلة  وقننت 
كيلوغرام، الكمية هذا العام إلى 50 كيلوغرام 
لما  من الجبنة أو أقل، لتخزينها كمؤونة، وفقاً 

يذكره “إبراهيم” لنورث برس.
الحيوانية  الُمنتجات  على  ديرك  منطقة  وتعتمد 
ُمشتقات  التّجار  ويشتري  األولى،  بالدّرجة 
ُمربي  من  وغيرها  والجبنة  كالقريشة  الحليب 

األغنام.
ويشعر التّجار بالحيرة بين الُمشتري الذي يجد 
الّسعر مرتفعاً وصاحب الماشية الذي يرى أّن 
هذه التّكلفة ال تغطي قيمة عمله، وال سيما مع 
حسب  الماشية،  أسعار  وارتفاع  األمطار  شح 

“إبراهيم”
ويعتبر األربعيني حمادة الجندي، إّن ما يحصل 
التي يبلغ عددها  عليه من بيع مشتقات أغنامه 

33 رأساً، “ال يغطي ربع تكاليف التّربية طوال 
العام”.

وتنتج أغنام الُمربي حوالي 7 أو 8 كيلوغرامات 
يومياً من الجبن، كما يقول لنورث برس.  

 4867 وريفها  ديرك  في  األبقار  عدد  ويبلغ 
رؤوس،   170910 والماعز  واألغنام  بقرة، 

بحسب مؤسسة الثّروة الحيوانية بديرك.
في  كيلوغرام   48670 حوالي  األبقار  وتنتج 
حوالي  األغنام  بينما  تقريباً،  الحليب  من  اليوم 

85455 كيلوغرام، بحسب المؤسسة.
ويصل سعر الكيلو غرام من الّشعير إلى 1950 
ليرة سوريّة، وكيلوغرام التّبن إلى 1500 ليرة، 
إلى1500ليرة،  الّجاهز  العلف  وكيلوغرام 

حسب المربي.
مرتفع  الجبنة  سعر  أّن  “الجندي”،  ينكر  وال 
المعيشية  األوضاع  في ظل  الُمستهلكين،  على 

الّصعبة التي يمرون بها.
عاماً(   40( علي  الحليم  عبد  يستطيع  ال  بينما 

وهو من سكان بلدة تل حميس ويسكن في مدينة 
ديرك، شراء مؤونة الجبن نهائياً، فهو يعمل في 

األعمال الحرة.
ويقول رب األسرة المكونة من ستة أفراد، إّن 
أجرة  يساوي  الواحد،  الجبنة  كيلوغرام  سعر 

عمله لمدة يومين.
في  العمال  من  كبيرة  نسبة  لوجود  ونظراً 
أجل  من  قليل  بأجر  للعمل  الُمستعدين  الّسوق، 
فرص  تأمين  أّن  الّرجل  يعتقد  أنفسهم،  تأمين 

العمل لهم، هو الحل األنسب. 
يبلغ  منزل  في  يسكن  الذي  العامل  يملك  وال 
ثابتاً، لذا  إيجاره 150 ألف ليرة شهرياً، دخالً 
يعتمد على أرضه الّزراعية التي تبلغ مساحتها 
بسبب  إنتاجاً  يتوقع  ال  ولكنه  هكتارات،  ثالثة 

شح األمطار هذا العام.
وبناًء على كل هذا، ترك الّرجل محل بيع الّجبن 
بعد أّن سأل عن أسعارها ووجدها تفوق طاقته 

كثيراً.

ُسخرية على مواقع التواصل االجتماعي 

بعد بدء تسجيل الكالب في دمشق

مؤونة الجبن في منازل سكان ديرك هذا العام إما مقننة أو معدومة

حسين الغرابي: الهجمات التركية تقّوض 
أمن واستقرار المنطقة برّمتها

قال األمين العام للبيت الوطني العراقي حسين الغرابي، إن هجمات الدولة التركية على باشور كردستان 
تشكل خطرا كبيرا على العراق، وتتعارض مع القانون الدولي، وأشار إلى إن تلك الهجمات تنتهك السيادة 

العراقية، وتتسبب في سقوط ضحايا مدنيين في العديد من المدن العراقية...«5 

استمرار تركيا 
بحبس مياه نهر 

الفرات َسُيسبب كارثة 
وبيئية إنسانية 

حّذرت إدارة سد روج آفا “تشرين” من أن المنطقة أمام 
كارثة إنسانية وبيئية إذا ما استمرت تركيا بحبس تدفق 
مياه نهر الفرات، في خرٍق واضح لالتفاقية الُمبرمة مع 
سوريا في عام 1987، والتي تم تسجيلها رسميًا لدى 

األمم المتحدة في عام 1994...«4

التضييُق على اإليزيدّية في عفرين.. 
بناُء مدرسِة »اإلمام الخطيب« نموذجًا

بعدسة: جوان محمد

االهتمام بالفئات العمرية من الضرورات 
منطقة  أي  الرياضة في  واقع  لتطوير 
كانت، ومع اقترابنا من نهاية الموسم 
الدراسي في شمال وشرق سوريا، فقد 
أعلن االتحاد الرياضي بالرقة عن فتح باب 
التسجيل لالنضمام لمدرسة فيها مختلف 

األلعاب الرياضية...«10

االتحاد الرياضي في الرقة ُيعِلن عن 

فتح مدرسة رياضية صيفية
بعد  جديد  من  النور  ُتبصر  وجوه 
االضطهاد،  من  عجاف  سنوات 
ومن التعذيب في سجن صيدنايا، 
الذي ذاع صيته باإلجرام أكثر من 
سجن أبو غريب نفسه، مئات من 
المعتقلين يعودون إلى ذويهم، 
وآالف غيرهم ينتظرون ساعة فرج، 
للتحرر من أخطر سجن في العالم، 

وأشده تنكياًل...«3

صيدنايا حكاياٌت لسجناَء 
منسّيين

لم تكتِف أنقرة باالحتالل العسكرّي وفرض السيطرة على منطقِة عفرين المحتلِة باستخدام القوة 
آثارٍ  الشكَل األعمَق لالحتالِل، بما له من  الديمغرافي والثقافّي  التغيير  الخشنة، فكان  العسكرّية 
مديدةٍ في تغييرِ هويِة المنطقِة وإلغاءِ خصوصيتها، لتكوَن مستنداً في شرعنِة االحتالِل، وكانت 
التاريخّية  التفاصيِل  أحُد  باعتبارها  المباشر،  االستهداِف  وأتباعها محّل  بمزاراتها  اإليزيدّية  الديانة 

والثقافّية الممّيزِة لعفرين، ولذلك ُأحيلت إلى غياهِب اإللغاءِ...«8

أشادت الناطقة باسم مركز دراسات الجنولوجيا 
في مدينة الطبقة حميدة الخلف بدور وأهمية 
بالمرأة  الذي يعرف  الصحيح،  المفهوم  زرع 
وبذاتها، ويعزز قدراتها في المشاركة الفعالة 
في المجتمع وتوعيتِه، وذلك عبر المحاضرات 
قسم  يقدمُه  الذي  البارز  والدور  الفكرية، 
الجنولوجيا في الطبقة وريفها منذ تأسيسِه 

عام 2019...«2

مركز دراسات الجنولوجيا 

بالطبقة يعمل لتثقيف 

نًا دورها  املرأة، مبيِّ

الريادي في املجتمع

أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، 
في  النفطي  النشاط  إدارة  أن  السبت،  يوم 
إقليم كردستان غير صحيحة، فيما أشار إلى 
تتجاوز 50  ال  لإلقليم  الصافية  اإليرادات  أن 

بالمائة من قيمة النفط المباع...«7

وزارة النفط العراقية 

تتجه لتطبيق قرار 

املحكمة االتحادية على 

نفط االقليم

يعود أصل األمير الموكرياني بوداخ سلطان« 
إلى ساللة »سارم بك موكري«، وعرف كذلك 
بـ )بداق سلطان بن شير خان ابن شيخ حيدر(، 
الدين  ابن »سيف  و«سارم بك موكري« هو 
موكري« مؤسس إمارة موكريان الكردية...«9

األمير املوكرياني بوداخ 

سلطان.. مؤسس 

»مهاباد«..
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الطبقة/ عمر الفارس - أشادت الناطقة باسم مركز دراسات الجنولوجيا في مدينة الطبقة حميدة الخلف بدور وأهمية زرع المفهوم الصحيح، 
الذي يعرف بالمرأة وبذاتها، ويعزز قدراتها في المشاركة الفعالة في المجتمع وتوعيتِه، وذلك عبر المحاضرات الفكرية، والدور البارز الذي يقدمُه 

قسم الجنولوجيا في الطبقة وريفها منذ تأسيسِه عام 2019.

مركز دراسات الجنولوجيا بالطبقة يعمل لتثقيف المرأة، 
نًا دورها الريادي في المجتمع مبيِّ

القانون لصالح الرجل... ضحية أخرى للنظام القائم في إيران

أطلَق القائد والمفكر عبد هللا أوجالن مفهوم علم 
المرأة )الجنولوجيا( ألول مرة في عام 2008 
دعماً  وذلك  الحرية،  سوسيولوجيا  كتابِه  في 
للمبادئ، التي نادى فيها لتمكين المرأة الحرة، 

ونيلها دورها االجتماعي ضمن المجتمع.
ركيزة  شؤونها  في  والبحث  المرأة،  علم  وُعدَّ 
في مناطق شمال وشرق سوريا؛ نظراً ألهميته 
جامعات  افتتاح  وبعد  المرأة،  بفكر  التقدم  في 
واهتماماً  إقباالً  الجنولوجيا  مادة  نالت  عدة، 
كمادة  المدارس  في  طرحها  وتم  كما  كبيراً، 
تهدف إلى إضفاء المعنى الحقيقي لحياة المرأة، 

وإعادة تعريف الرؤية الحقيقية للمرأة، وتنظيم 
إلى  والوصول  الرجل،  وبين  بينها  المساواة 

الحرية في صنع القرار.

دور قسم الجنولوجبا يف تثقيف 
املرأة

وشرق  شمال  في  المناطق  إدارات  وعملت 
سوريا على توضيح مبادئ علم المرأة، وذلك 
حيث  الجنولوجيا،  علم  مراكز  افتتاح  عبر 
مدينة  في  الجنولوجيا  دراسات  مركز  افتتح 
الطبقة عام 2019، وسعى جاهداً منذ تأسيسِه 
وفكرياً،  ثقافياً  وتمكينها  المرأة،  دعم  إلى 
بإشراف كادر تعليمي مختص في علم المرأة، 
كان  أكثر  وللحديث  تاريخياً،  شؤونها  وفي 
باسم  الناطقة  مع  لقاء  »روناهي«  لصحيفتنا 
»حميدة  الطبقة  مدنية  في  الجنولوجيا  قسم 
حديثها:  مطلع  في  بينت  والتي  الخلف«، 
بعلم  الخاص  واألبحاث  الدراسات  »مركز 
بقدرات  الصحيح  التعريف  إلى  يهدف  المرأة، 
أن  يعتقد،  فالبعض  دورها،  وتأكيد  المرأة، 
اإلنجاب،  وفي  األسرة،  في  يكمن  المرأة  دور 
الذي  والمجتمعي،  القيادي  دورها  متناسين 
ذلك  تعزيز  على  عملنا  لذلك  تاريخياً،  قدمتهُ 
الحوارية  الجلسات  تنظيم  خالل  من  الدور 
التي  المحاضرات  خالل  ومن  األهالي،  مع 

التاريخ  عبر  بالمرأة  الحقيقي  التعريف  قدمت 
منذ القدم حتى اآلن، وتوضيح محطات الظلم، 
العصور، ونكران  المرأة عبر  بها  التي مرت 
وجودها في المجتمع، وفرض العبودية عليها، 
وذلك عبَر تقديم األبحاث، والدروس، وشرحها 
المدنية  والعامة  الخاصة،  األكاديميات  ضمن 
منها والعسكرية، وحتى المجالس المحلية التي 

يتم فيها استقطاب األهالي«.

املرأة طليعة املجتمع

ولفت حميدة الخلف، إلى مدى تقدم المرأة في 
مناطق شمال وشرق سوريا »المرأة اليوم في 
الجبارة،  الجهود  وبعد  سوريا،  وشرق  شمال 
التي دعمت  المؤسسات، واللجان،  بذلتها  التي 
في  مكانتها  تأخذ  أن  استطاعت  الحرة،  المرأة 
المقاومة  في  قدرتها  وأثبتت  كافة،  المجاالت 
وحققت  وقوة،  بجدارة  والثقافة  والسياسة 
وجودها ودورها في مجاالت الحياة وعلومها 
كافة، وهناك أمثلة كثيرة لنساء كان لهن الدور 
سطرنَّ  المجتمع،  في  البارز  واألثر  األكبر، 
على  والمشاركة  الفعالة،  القيادة  في  أسماءهّن 

جبهات القتال، والنضال المجتمعي«.

أهمية تلقني وتعليم »علم 
املرأة«

بمدينة  الجنولوجيا  قسم  باسم   الناطقة  وتُؤكد 

المرأة  علم  وتعزيز  تلقين،  أهمية  على  الطبقة 
تم  والتي  والتعليمية،  التربوية  المؤسسات  في 
الدراسي،  المنهاج  في  أساسية  مادة  اعتمادها 
المدارس والجامعات في شمال وشرق  ضمن 
ألول  تاريخياً  إنجازاً  تعدّ  خطوة  في  سوريا، 
امرأة  كل  على  »يجب  حديثها  مختتمة  مرة، 
بنفسها،  يعرفها  الذي  العلم،  هذا  ماهية  معرفة 
فيه،  وبدورها  بقدراتها  المجتمع  ويعرف 

ضد  السلبية  الحاالت  من  التخفيف  وبالتالي 
في  السيما  سنوياً،  توثيقها  يتم  التي  المرأة، 
المناطق الريفية، ذات الطابع التقليدي، وسيادة 
تحرير  تحقيق  حتى  فيها،  البالية  العادات 
أيدولوجية المرأة، ومعرفة ذاتها، وفق ما أرادَ 

تحقيقهُ قائد اإلنسانية عبد هللا أوجالن«.

بعد محاوالت عدة إليصال صوتها إلى الجهات 
وإيقاف  الالزمة،  اإلجراءات  التخاذ  المعنية، 
العنف ضدها من قبل زوجها، أقدمت الطبيبة 
أسمر داوودي على االنتحار، بعد أن توصلت 

لنتيجة بأن ال قانون يساندها.
العمر  من  تبلغ  التي  داوودي  أسمر  انتحرت 
58 عاماً، وهي من مهاباد، وتعيش في طهران 
شرفة  على  من  نفسها  بإلقاء  إيران،  عاصمة 
التي  النفسية،  الضغوطات  بسبب  منزلها، 

تعرضت لها من قبل زوجها.

األسباب التي دفعتها لالنتحار

أفسر  شقيقتها  قالت  داوودي،  أسمر  وفاة  بعد 
»دفع   JINHA المرأة  أنباء  لوكالة  داوودي 
إلى  شقيقتي  واالضطهاد  والقمع،  العنف 
االنتحار، كانت متزوجة لمدة 38 عاماً، أنجبت 
إلى  متكررة  طلبات  تقدم  كانت  أطفال،  ثالثة 
للعنف من  تتعرض  بأنها  الرسمية  المؤسسات 

قبل زوجها، لكنها كانت دون جدوى«.
داوودي طبيبة،  أسمر  أفسر »كانت  وأضافت 
يهين  وكان  ثانية،  امرأة  زوجها  عليها  تزوج 
وعدم  بقسوة  معها  ويتعامل  باستمرار  شقيقتي 
باكتئاب شديد،  لها  الذي تسبب  احترام، األمر 
كانت  لكنها  الطبيب  إلى  الذهاب  منها  طلبنا 
التي  األدوية  من  وتقلق  طبيبة،  كونها  ترفض 
في  ترغب  تكن  لم  لذلك  إياها،  منحها  سيتم 

الذهاب إلى الطبيب«. 
وعن أوالد أسمر داوودي الثالثة، الذين نشؤوا 
من  يخافون  »كانوا  قالت  األب،  عنف  وسط 
والدتهم  اصطحاب  على  يجرؤوا  فلم  والدهم، 
أنهم  الرغم من  إذنه، وعلى  الطبيب دون  إلى 
يعتمدون عليه  كانوا  أنهم  إال  العمر،  في  كبار 
إذ  منهم  بالتبرؤ  دائماً  يهددهم  وكان  مادياً، 

اصطحبوا والدتهم إلى الطبيب«.
لم  زوجها  »أن  المنتحرة  شقيقة  وأوضحت 
يقول  وكان  الطبيب،  إلى  بأخذها  لهم  يسمح 

بأنه هو من سيوصف لها الدواء، وعلينا عدم 
التدخل في شؤون أسرته«.

وأشارت إلى أنه »ذات مرة جاءت إلينا شقيقتي 
الطبيب دون علم زوجها، لكن  إلى  وصحبتها 
بعد أن عرف عاملها بقسوة وعنفها«، مشيرةً 
إلى  دفعتها  من  هي  »الضغوطات  أن  إلى 

االنتحار«.
فيه  انتحرت  الذي  اليوم،  في  »أنه  وأضافت 
لشراء  المنزل  غادرت  بأنها  ادعت  شقيقتي، 
شرفة  إلى  ذهبت  لكنها  االحتياجات،  بعض 
المنزل وألقت بنفسها، وبعد أن انتحرت، أراد 
أبناؤها نقلها إلى المستشفى، لكنها توفيت على 

أثر ذلك الفعل«.

ال قانون يحميها

وعن القانون في إيران أفادت »أختي لم تنتحر، 
لقد تم دفعها لالنتحار بسبب الضغوطات، ألن 
قانون  هناك  فليس  آخر،  خيار  أي  لديها  ليس 
وتتحمل  تتعرض،  أال  آمل  ويساندها،  يحميها 
أي امرأة أخرى مصيراً مشابهاً لمصير أختي، 
وينتهي بها األمر باالنتحار«، مشددةً على أنه 
لصالح  تكون  التي  كلها،  القوانين  تغيير  يجب 

الرجل إلى قوانين تحمي المرأة وتساندها.
وأضافت »بعد وفاة أختي، لم نقدم أي شكوى، 
الجواب  نتائج،  أننا لن نحصل على  نعلم  ألننا 

لنا هو أنه هي من انتحرت،  الذي كان سيقال 
ولن يتحمل أحد اللوم، ألنه في مثل هذه الحاالت 
يحمي القانون الرجال فقط، فالعقلية األبوية في 
عن  دائماً  تدافع  الذكورية  والقوانين  المجتمع، 

هؤالء الرجال«.

أرقام مرعبة

وتجد اإلشارة إلى أنه في عام 2019، سجلت 
محاولة   102.819 اإليرانية  الصحة  وزارة 
انتحار في أنحاء إيران، 63.2 في المائة منها 

تعود لإلناث و36.5% للذكور.
الحقوقية  هنجاو  منظمة  أعدته  تقرير  وكشف 
العام  في  العالمي  المرأة  يوم  عشية  الكردية، 
التي  والضغوطات،  االنتهاكات  عن  الجاري 
تواجهها النساء في روجهالت كردستان، فإن 
قتل اإلناث ازداد، فيما انخفض معدل االنتحار 

خالل االثني عشر شهراً الماضية.
التي  اإلحصائيات  »وفق  إنه  المنظمة:  وقالت 
لها،  التابع  والتوثيق  اإلحصاء،  مركز  سجلها 
في الفترة من آذار 2021 إلى آذار 2022، فقد 
ما ال يقل عن 94 امرأة حياتهن عبر االنتحار 
في مدن مختلفة من كردستان، فيما قُتلت 41 

امرأة«.
تقريرها:  في  هنجاو  منظمة  وأضافت 
قتل  جرائم  زيادة  عن  كشفت  »اإلحصائيات 
من  نفسها  بالفترة  مقارنة   %30 بنسبة  اإلناث 
انتحار  حاالت  وانخفضت  الماضي،  العام 
من  نفسها  بالفترة  مقارنة   %15 بنسبة  اإلناث 

العام الماضي«.
وحسب التقرير، فإن معظم عمليات القتل كانت 
بدافع الخالفات األسرية، حيث قُتلت 17 امرأة 
على يد أزواجهن، وقتلت ثالث نساء على يد 

أزواجهن السابقين.
المدن  في  النساء  قتل  جرائم  عدد  وارتفع 
بالفترة نفسها من  الكردية بنسبة 30% مقارنة 
العام الماضي، حيث كانت هناك 29 حالة عام 

 41 نحو   2021 عام  في  كانت  فيما   2020
حالة، مشيرة إلى أن »معظم جرائم قتل النساء 
خالل هذه الفترة ُسجلت في محافظة كرمانشاه 
غرب إيران بواقع 18 حالة أي ما يعادل %44 

من إجمالي الحاالت«.
الفترة من آذار 2021 إلى ذار 2022،  وفي 
تم تسجيل ما ال يقل عن 94 حالة انتحار أنثى 
في مناطق مختلفة من كردستان، وهو ما يمثل 
بالفترة  مقارنة   %15 أو   14 بنسبة  انخفاًضا 
نفسها من العام الماضي حيث كان هناك 108 

حاالت.
الكردية  الحقوقية  »هنجاو«  منظمة  وأكدت 
هي  األسرية  »الخالفات  أن  على  إيران،  في 
االنتحار،  حاالت  من   %71 لـ  والسبب  الدافع 
المركز  احتلت  الغربية  أذربيجان  ومقاطعة 
يعادل %55  ما  أي  حالة،   52 بتسجيل  األول 

من جميع الحاالت«.
حالة   22 فإن  أيًضا،  اإلحصائية  لهذه  ووفقًا 
انتحار للنساء، أي ما يعادل 23.5% من إجمالي 
دون  والمراهقات  الفتيات  من  كانت  الحاالت، 
سن 18 عاًما، ثالث منهن كانت أعمارهن 13 

عاًما.
النساء  ضد  المميتة  الحوادث  تكرار  وبعد 
في  ووتش  رايتس  هيومن  دعت  إيران،  في 
التعديل  إلى  الماضي  األول  كانون  ديسمبر/ 
يحظر  الذي  القانون،  مشروع  على  والموافقة 
العنف ضد المرأة من قبل إيران في أقرب وقت 

ممكن.
إلى  تنضم  لم  دول  أربع  من  واحدة  وإيران 
اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال 

التمييز ضد المرأة.
كما ذكرت صحيفة اعتماد اإليرانية في شباط 
عن  نقالً  لها  تقرير  في  الماضي  العام  من 
مصدر مطلع في هيئة الطب العدلي اإليرانية 
أن معدل االنتحار ارتفع بنسبة 4.2 في المائة 
منذ بداية عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من 

عام 2020.

الخّراج...  
ما أسبابه؟    

يظهر  بكتيري  جلدي  مرض  الخّراج  إن 
في  داخل  تجويف  صديدي  تجمع  صورة  في 
االحمرار  في  أعراضه  وتتمثل  األنسجة، 

والتورم.      
 حيث أن الخراج يظهر بأحجام متنوعة، قد يبلغ 
قطره بضعة  ملليمترات، في حين قد يصل إلى 
حجم التفاحة، وال يقتصر ظهور الخراج على 
 سطح الجلد فقط، بل إنه قد يتكون في أي جزء 

من الجسم.            
 وقد يؤدي الخراج إلى نشر مسببات األمراض 
في األنسجة بالجسم جراء  تراكم الصديد، وهو 
ما قد يتسبب في اإلصابة بتسمم الدم في أسوأ 

الحاالت.        

 عدوى بكتريية    

 عادة ما يظهر الخراج نتيجة اإلصابة بعدوى 
بكتيرية في األساس، مثالً عند  اإلصابة بجروح 
البكتيريا  وصول  خالل  من  أو  الحالقة،  أثناء 
إلى الجسم بسبب  عدم التعامل بشكل سليم مع 

الجروح.            
 وقد ينشأ الخراج أيضاً نتيجة االلتهابات الناجمة 
والعمليات،  واألجسام  الغريبة  اإلصابات  عن 

التي تتم في الجهاز المناعي.        
البشرة  سطح  على  الصغيرة  الخراجات  إن    
غضون  في  نفسها  تلقاء  تشفى  من  ما  غالباً 
ظهرت  إذا  ولكن  أيام،  ثالثة  إلى  يومين 
أعراض  مرضية إلى جانب التجمع الصديدي، 

مثل الحمى أو القشعريرة، ففي هذه الحالة  يجب 
استشارة الطبيب فوراً.                

تسمم الدم

التحذيرية  المؤشرات  إلى  بشدة  االنتباه   يجب 
للخراج، التي يمكن مالحظتها  من خالل ظهور 
قد  والتي  الجلد،  سطح  على  حمراء  عالمات 
تكون في أسوأ  الحاالت عالمة على تسمم الدم.          

في  خراج  بسبب  بعدوى  اإلصابة  وأعراض 
الشعور  في  تتمثل  الداخلية  األعضاء   أحد 
مثل  وفي  العام،  واإلجهاد  والحمى  بالتعب 
التوجه  المريض  على  يتعين  الحاالت   هذه 
إلى الطبيب فوراً  وال يجوز أبدا الضغط على 

ينشأ  وإال  ثقبه،  أو  بالخراج  المحيطة  المنطقة 
حجم  ويزداد  والبكتيريا  الصديد  انتشار   خطر 
أن  الخراجات  إلى  الرابطة  الخراج، وأشارت 
تلقاء  من  وتنفجر  وتنضج  تتكون  الصغيرة 
وتغطيته  تطهير  الجرح  يجب  وعندئذ  نفسها، 

بالصقة طبية.                            
 وفي بعض األحيان، يتم فتح الخراج بواسطة 
الطبيب  بعض  يصف  كما  الجراحي،  التدخل 

المضادات الحيوية بشكل إضافي.        
صرفها  من  يتم  الخراج  لعالج  أدوية  وهناك 
المراهم،  مثل  الطبيب  بدون روشتة  الصيدلية 
بكل  األدوية  استعمال  هذه  يجوز  ال  ذلك  ومع 

بساطة من دون استشارة الطبيب.         
فإنه  الفك  منطقة  في  ظهور  خراج  حال  وفي 

ينبغي استشارة طبيب األسنان.     

 نظافة وتطهري    

 ولمنع تكون الصديد، يحب على المرء االهتمام 
إلى  جيداً،  باإلضافة  الجرح  وتطهير  بالنظافة 
أن المالبس، التي تحتك بالجلد بشدة يمكن أن 

تؤدي إلى تكون  الخراج.            
وإذا كانت الخراجات تظهر لدى المرء بكثرة، 
فربما  ذلك،  من  أسباب  التحقق  عليه  فيتعين 
بمرض  اإلصابة  على  مؤشراً  ذلك  يكون 

السكري.     

ِحمّية النوم... اخلد إلى الفراش، وافقد الوزن
تتعدى  كبيرة،  بإيجابيات  الجيد  النوم  يرتبط 
الجسدية، دراسة  الصحة  إلى  الحسن  المزاج 
جديدة تبين أن النوم ألقل من ست ساعات أو 
في ظروف سيئة من شأنهما التأثير سلباً على 

محاوالت تقليل الوزن.
ونعني هنا بحمية النوم: أن يحصل الشخص 
فقدان  في  جهوده  يكلل  ما  كاف،  نوم  على 
الوزن، كما أن األرق والنوم السيئ يرتبطان 
بزيادة الوزن، نتيجة بقاء الشخص مستيقظا، 
الحرارية  بالسعرات  الغنية  األغذية  وتناول 

ليالً.
فقدان  على  تساعد  كثيرة  عوامل  وهناك 
وممارسة  الصحية،  التغذية  منها  الوزن، 
آخر  عامالً  هناك  لكن  الرياضية،  التمارين 
مهما، هو النوم الجيد، إذ بينت دراسة أن النوم 
السيئ من شأنه التأثير سلباً على سعي الفرد 

إلى تقليل وزنه.

النوم وفقدان الوزن

إن النوم القليل، أو غير المريح مرتبطاً حسب 
وباضطرابات  بأمراض،  سابقة  دراسات 
وارتفاع  الدم،  ضغط  ارتفاع  منها  صحية 
الكوليسترول، وأمراض السكري، وأمراض 
يعتقد  اآلن  وغيرها،  وااللتهابات  القلب، 
الباحثون بقوة: أن تأثيره السلبي يصل كذلك 

إلى محاوالت تقليل الوزن.

النوم السيئ

أن من ينامون أقل من ست ساعات في الليلة 
كتلة  مؤشر  في  ارتفاع  من  يعانون  الواحدة، 
ينامون  بمن  مقارنة  نقطة   1.3 بـ  الجسم 
من ضعف  يعانون  لمن  كذلك  واألمر  أكثر، 
بمن  مقارنة   1.2 قدره  بارتفاع  النوم  جودة 
لهم ظروف أفضل )غرفة نوم هادئة، سرير 

مريح، نوم دون انقطاع...(.
إن النوم السيئ هو العامل األساسي في زيادة 
كبيرة  معاناة  إلى  أرقام  عدة  وتشير  الوزن، 
عبر العالم من ساعات نوم قليلة، أو نوم سيئ، 
المفرط لألجهزة  ومن أسباب ذلك االستخدام 
المحمولة والتوتر، واإلفراط في العمل. حيث 
يحتاج البالغون إلى سبع ساعات من النوم، أو 

أكثر كل ليلة.
العالمات،  هذه  الوزن...  تزيد  قد  النوم  قلة  ـ 

التي تثبت أنك مصاب باألرق.
النوم رغم  في  تواجه صعوبة  كنت  في حال 
التعب، واالستيقاظ المفاجئ أثناء الليل، وعدم 

لساعات  مجدداً  للنوم  الخلود  على  القدرة 
طويلة، فذلك دليل على أنك تعاني من األرق.
ويواجه  ليالً،  يستيقظ  باألرق  المصاب  إن 
يواجه  قد  ولكنه  للنوم،  العودة  في  صعوبة 
مبكراً  يستيقظ  قد  أو  ليالً،  النوم  في  صعوبة 
باألرق  المصاب  يريد  الصباح،  في  جداً 
النوم، ويحتاج إليه لكنه ال يستطيع. من ناحية 
تداعيات  المصاب باألرق من  أخرى، يعاني 

هذه االضطرابات طوال اليوم.
بهشاشة  النساء  إصابة  خطر  تزيد  النوم  قلة 
قدر  على  النساء  حصول  عدم  إن  العظام، 
انخفاض  خطر  يزيد  ليالً،  النوم  من  كاف 
كثافة المعادن في العظام، ويسهم في اإلصابة 

بمرض هشاشة العظام. 

أعراض األرق

والتهيج،  اإلرهاق،  األرق  أعراض  تشمل 
وتدهور الذاكرة ومواجهة مشاكل في التركيز، 
وأحياناً عدم القدرة على أداء مهمة معينة، إلى 
جانب أعراض جسدية مثل الهاالت السوداء، 

أو فقدان الحيوية.
تحدث هذه االضطرابات بمعدل ثالث مرات 
وتستمر ألكثر من ثالثة  على األقل أسبوعياً 
سبب  يكون  المدة،  هذه  بعد  أنه  حيث  أشهر، 
)مثل  الحياة  في  بفترة صعبة  المرور  األرق 
وفاة عزيز أو مواجهة مشاكل مهنية( ويزول 
حال  في  لكن  المحنة،  تلك  تجاوز  بمجرد 
تواصلت حالة األرق، حتى لو اختفى السبب، 

فذلك يعني أن األرق أصبح مزمنا.

زيادة الوزن

لألرق المزمن آثار صحية مثيرة للقلق جسدية، 
عدد  الطويل  المدى  على  عنها  ينجر  ونفسية 
من األمراض، يؤثر نقص النوم على التمثيل 
الغذائي والجهاز المناعي، ما يؤدي إلى زيادة 

الوزن وزيادة خطر اإلصابة بااللتهابات.

أسباب األرق

األخرى،  األمراض  من  العديد  غرار  على 
تزيد  التي  الوراثية،  العوامل  بعض  هناك 

احتمال اإلصابة باألرق.
جوانب  بعض  من  نابعاً  يكون  القلق  إن   
الشخصية: فعلى سبيل المثال، يكون الشخص 
لإلصابة  أكثر عرضة  القلق  من  يعاني  الذي 
عن  النظر  وبغض  النوم،  باضطرابات 
بسبب  األرق  يكون  ما  غالباً  الجانبين،  هذين 
العمل  في  ومشاكل  الحياة،  في  مؤلم  حدث 

ومخاوف….
سلوكه:  يغير  أن  يجب  باألرق  المصاب  إن 
الفراش،  إلى  الذهاب  إنه يريد  من قول  فبدالً 
ألنه يريد النوم، يقول إنه يريد الخلود للنوم. 
وهذا ما يدفع العقل للتركيز على الرغبة في 
باإلجهاد،  الشعور  بدوره  يولد  الذي  النوم، 
القدرة  وعدم  القلب،  ضربات  معدل  ويزيد 

على النوم نهاية المطاف.

حلول األرق

بعض  تبني  المهم  من  األرق،  على  للتغلب 
على  المواظبة  ينبغي  الصحية،  العادات 
وتجنب  محدد،  وقت  في  صباحاً  االستيقاظ 
البقاء لوقت طويل في الفراش دون نوم، وإال 

سيجعل الدماغ السرير يقترن بعدم النوم.

التعرض  على  الحرص  الضروري  من  إنه 
الداخلية،  الساعة  لتنظيم  الطبيعي  للضوء 
في  طويلة  فترة  الغرفة  ظلمة  في  بقيت  وإذا 
الصباح، فإن الجسم لن يميز بين وقتي النوم، 
في  اضطراب  عنه  ينتج  ما  واالستيقاظ، 

الساعة البيولوجية.
حال  في  للنوم  الخلود  من  تتمكن  لم  وإذا 
استيقظت ليالً في غضون خمس عشرة دقيقة، 
فمن المستحسن النهوض من الفراش، والعودة 

إليه بمجرد الشعور بالنعاس مرة أخرى.
ـ هل أنت في حالة عاطفية تسمح لك بالعودة 

إلى النوم؟
إن أهمية أن تسأل نفسك ما إذا كنت في حالة 
عاطفية تسمح لك بالعودة إلى النوم، ذلك أن 
محاولة الخلود للنوم، يكون لها نتائج عكسية 

تولد إثارة عصبية تمنعك من النوم.
يجب عدم التعرض لضوء الشاشات في المساء 
والليل، فضوء الشاشات يمنع الجسم من إنتاج 
اإلفرازات  ينظم  الذي  الميالتونين،  هرمون 
أال  وعلينا  البيولوجية،  وساعتنا  الهرمونية 
نتغافل عن العوامل النفسية، التي من المحتمل 
أن تسبب األرق مثل اإلدمان على الرد على 

الرسائل أو مشاهدة المسلسالت.

الحلقة املفرغة لألدوية

تساعد األدوية في إدارة األرق، إال أنها ليست 
الجسم على  يعتاد  المزمن، حيث  لألرق  حالً 
تعود  تناولها  عن  التوقف  وبمجرد  األدوية، 
لتعاطيها مرة أخرى،  حالة األرق، وتضطر 
لهذا  مفرغة،  حلقة  في  المريض  يجعل  ما 
السبب، من األفضل استشارة أخصائي النوم 
إليجاد  والسلوكية  النفسية  العالجات  واتباع 

حلول فعالة طويلة المدى.

 النظام الغذايئ النبايت والوزن    

جمة  بفوائد  يتميز  النباتي  النظام  الغذائي  إن 
اإلصابة  خطر  من  يحد  إنه  حيث  للصحة، 
 بالسمنة، وما يرتبط بها من أمراض مثل داء 

السكري وارتفاع ضغط الدم.         
دوراً  النباتي  الغذائي  النظام  يلعب  قد   كما 
السرطانية،  األمراض  بعض  من  الوقاية  في 
التي  الحمراء،  عن  اللحوم  االستغناء  بفضل 
ترفع خطر اإلصابة بالسرطان، باإلضافة إلى 
بمضادات  الغنية  والفواكه  أن  الخضراوات 
األكسدة، التي تعد درع الوقاية من  السرطان.                

 حيث من الضروري االنتباه إلى إمداد الجسم 
في  توجد  التي  الغذائية  المهمة،  بالعناصر 
المصادر الحيوانية، ال سيما الحديد والكالسيوم 
تناول  خالل  من  وذلك   ،B12  وفيتامين 

المكمالت الغذائية تحت إشراف الطبيب.            

الحمية الكيتونية والوزن

من  اإلقالل  على  تقوم  الكيتونية  الحمية  إن 
الدهون،  من  واإلكثار  الكربوهيدرات، 
)خبز  الكربوهيدرات  كمية  خفض  حيث  يتم 
ومعكرونة( مع زيادة األغذية الغنية  بالدهون 

)لحوم وبيض، وجبن وقشدة(.        

  حرق الدهون        

   إن النظام الغذائي قليل الكربوهيدرات يساعد 
على  إنقاص الوزن، موضحاً أنه عند اإلقالل 
من الكربوهيدرات، التي تمثل مصدر  الطاقة 
األول للجسم، يقوم الجسم بالبحث عن مصادر 
يقوم  وهي  الدهون، حيث  أال  للطاقة،  أخرى 
من  بالجسم  الدهون  مخزون  بحرق  الجسم 
الجسم  إمداد  يتم  التي  ناحية، وحرق  الدهون 
وفي  أخرى،  ناحية  من  التغذية،  عبر  بها 
بالدهون  الغنية  التغذية  تؤدي  ال  الحمية  هذه 
عن  بفضل  االستغناء  الوزن  زيادة  إلى 
من  العالية  النسبة  أن  كما  الكربوهيدرات، 
البروتينات  والخضراوات بهذه الحمية تساعد 

على خسارة الوزن.                          
 وبذلك  يتم إمداد الجسم بالطاقة.     

  مخاطر صحية للحمية الكيتونية        

   إن هذه الحمية تنطوي على بعض المخاطر 
من  التوازن  إلى  تفتقر  حيث  إنها  الصحية، 
قد  التي  الجانبية  اآلثار  عن  فضالً  ناحية، 
 تترتب عليها، حيث إن التغذية الغنية بالدهون 
ما  الدموية،  ترسبات  باألوعية  إلى  تؤدي  قد 
القلبية  باألزمات  اإلصابة  بدوره خطر  يرفع 

 والسكتات الدماغية.                        
ارتفاع  في  الكيتونية  الحمية  تتسبب    كما 
ما  يرفع  بالجسم،  اليوريك  حمض  مستوى 

بدوره خطر اإلصابة بالنقرس.            
لذا من الضروري استشارة الطبيب قبل اتباع 
الوخيمة  العواقب  الغذائية  لتجنب  الحمية  هذه 

المحتملة.     
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صيدنايا حكاياٌت لسجناَء منسّيين

اليونيسف: أعداد المحتاجين للمساعدة من أطفال سوريا تبلغ أرقاما قياسية

تركيا تعلن رسمًيا ارتفاع معدل الفقر الدائم

أمل محمد

سنوات  بعد  جديد  من  النور  تُبصر  وجوه 
عجاف من االضطهاد، ومن التعذيب في سجن 
من  أكثر  باإلجرام  صيته  ذاع  الذي  صيدنايا، 
المعتقلين  من  مئات  نفسه،  غريب  أبو  سجن 
ينتظرون  غيرهم  وآالف  ذويهم،  إلى  يعودون 
ساعة فرج، للتحرر من أخطر سجن في العالم، 

وأشده تنكيالً.
المعتقلون  تسابق  حينما  ومبٍك،  محزن  مشهد 
هذا  »هل  يقول:  لسانهم  وحال  عائالتهم،  إلى 
حقيقي، أم هو حلم؟ كباقي األحالم التي راودتنا 
السجن  منهم من دخل  مهاجعنا«،  في غياهب 
للذاكرة،  فاقداً  ولكنه خرج  ُمعافى،  سليم  بعقٍل 
حتى أنه بالكاد ينطق اسمه، واآلخر دخله شاباً 
رجل  بجسد  وخرج  بالحياة،  مفعم  عشريني 
ولم  دخله،  من  ومنه  بالندبات،  مليء  سبعيني 

يخرج.
الرعب  لبث  كفيل  االسم  هذا  صيدنايا  سجن 
في  أصبح  دخله  من  سماعه،  حين  قلبك  في 
الحياة، ألنك  قيد  الموتى، وإن كان على  عداد 
بدخولك له، ستُجرد من حقك في الحياة، وتُباح 
كرامتك، وتتعالى صرخاتك من هول التعذيب.
خلف أسوار هذا السجن تكمن حكايات كثيرة، 
ألشخاص شاء القدر، بأن يكونوا ضمن قاطني 
هذا السجن، منهم من قضى نحبه شنقاً، ومنهم 

هذا  في  حياً  البقاء  على  الموت  فضل  من 
الكابوس.

واالختفاء  والتعذيب،  القتل،  جرائم  تُنفذ 
القسري، واإلعدامات في هذا المعتقل، جرائم 
البشري،  العقل  يتقبلها  وال  االنسانية،  ضدَّ 
االفراج عن  تمَّ  تكلمت حينما  الصورة  وحدها 
في  جليّاً  كان  والوجع  المساجين،  من  قسم 
عيونهم، سنحت لهم الحياة بالعودة، ولكن ماذا؟ 
بعد أن قضت سنوات من أعمارهم تحت وطأة 
التعذيب، من المؤكد أنَّهم لن يعودوا كما كانوا، 
وستبقى تجربة هذا السجن خالدة في ذاكرتهم، 
جباههم  على  دموعهم  سالت  تذكروها  كلما 

المنهكة.
تلك من انتظرت نجلها المغيب تسع سنوات، ال 
تعلم إن كان على قيد الحياة أم ال، وذاك الشيخ 
تروي  وجهه  ومالمح  بكلمة،  ينطق  ال  الذي 

الكثير من اآلالم، ينتظر لساعات لعله يجد ابنه 
بين جموع الوجوه المجتمعة، وتلك المرأة التي 
سيق  أن  بعد  وحدها،  أبنائها  لتربية  اضطرت 
األخير  المرسوم  الموت،  معتقل  إلى  زوجها 

بمثابة دفعة أوكسجين لذوي  الذي أُصدر كان 
المعتقلين، لرؤيتهم من جديد، وحتى وإن كانوا 

أجساداً بال روح.

الشرق  في  لليونيسف  اإلقليمية  المديرة  قالت 
األوسط وشمال أفريقيا، أديل ُخُضر قبيل عقد 
مؤتمر بروكسل السادس لحشد الدعم لسوريا، 
وال  طويلة،  لفترة  عانوا  سوريا  أطفال  بأن 
ينبغي أن يعانوا أكثر من ذلك، مؤكدة بأن أكثر 
من 6.5 مليون طفل في سوريا يحتاجون إلى 
منذ  تسجيله  جرى  رقم  أعلى  وهو  المساعدة، 

بداية األزمة السورية.

السوريين  األطفال  ماليين  إن  إلى  وأشارت 
داخل  في  سواء  وحاجة،  خوف  في  يعيشون 

سوريا أو في دول الجوار.
السبت  يوم  مساء  صادر  بيان  في  ذلك  جاء 
مؤتمر  انعقاد  قبيل  الجاري،  أيار  من  السابع 
إلى  أديل  فيه  أشارت  سوريا،  لدعم  بروكسل 
سوريا  في  طفل  مليون   6.5 من  »أكثر  أن 
يحتاجون إلى المساعدة، وهو أعلى رقم جرى 
تسجيله منذ بداية األزمة السورية المستمرة منذ 

أكثر من أحد عشر عاما.
وال تزال نهاية األزمة في سوريا بعيدة المنال، 
حسب المديرة اإلقليمية لليونيسف، التي ذكرت: 
العام  هذا  من  األولى  الثالثة  األشهر  »في  أنه 

فقط، قُتِل وأُصيب 213 طفالً في سوريا«.
كما أوضحت أنه جرى التحقق من مقتل، ومن 
إصابة أكثر من ثالثة عشر ألف طفل منذ بداية 

األزمة في العام 2011
العمليات  تمويل  يتضاءل  ذلك،  غضون  »في 
اليونيسف،  تتلَق  لم  إذ  بسرعة«،  اإلنسانية 
سوريا  حول  السادس  بروكسل  مؤتمر  قبل 
أيار،  من  العاشر  في  عقده  الُمقرر  والمنطقة، 
سوى أقل من نصف احتياجاتها التمويلية لهذا 

العام. 
وقالت المديرة اإلقليمية: »إننا بحاجة ماسة إلى 
أمريكي  دوالر  مليون  عشرين  من  يقرب  ما 
شريان  تُشّكل  والتي  الحدود،  عبر  لالستجابة 
غرب  شمال  في  طفل  لمليون  الوحيد  الحياة 

سوريا«. 
رأس  على  »االستثمار  أن  على  وشددت   
التي  األنظمة،  استعادة  أجل  من  األولويات 
مثل  الضرورية،  األساسية  الخدمات  تقدم 
والصحة  الصحي،  والصرف  والمياه،  التعليم 
يتخلف  لكيال  االجتماعية،  والحماية  والتغذية، 

ْكب«. أي طفل سوري عن الرَّ
النزاع  أطراف  مناشدتها  اليونيسف  وجددت 

إلى  التوصل  عليهم،  تأثير  لهم  ومن  كافة، 
سوريا  أطفال  أجل  من  لألزمة  سياسي  حل 

ومستقبلهم.
الحل،  هذا  مثل  غياب  ظل  »في  إنه  وقالت: 
اإلنسانية  االستجابة  دعم  في  االستمرار  يجب 

داخل سوريا، والدول المجاورة«.
قيمته وأهميته،  له  يمّر،  يوم   وأضافت: »كل 
لقد عانى أطفال سوريا لفترة طويلة، وال ينبغي 

أن يعانوا أكثر من ذلك«.

يذكر أن مؤتمر بروكسل السادس لحشد الدعم 
لسوريا سينعقد في التاسع والعاشر من الشهر 

الجاري. 
الشعب  دعم  مواصلة  إلى  المؤتمر  ويهدف 
السوري في سوريا والمنطقة، وحشد المجتمع 
وموثوق  شامل،  سياسي  حل  لدعم  الدولي 
للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس 

األمن الدولي رقم 2254.
وكاالت

ارتفع معدل الفقر الدائم في تركيا وفق بيانات 
اتحاد  عنها  أُعلن  مما  أقل  بنسبة  لكن  رسمية، 

النقابات العمالية في تركيا.
مسح  نتائج  إن  قالت:  التركية  اإلحصاء  هيئة 
تشير  لعام 2021،  المعيشة  الدخل، وظروف 
إلى ارتفاع معدل الفقر الدائم بمقدار 0.1 نقطة 
مئوية مقارنة بالعام السابق ليصبح 13.8 في 

المائة.
مسكنًا  يملكون  من  نسبة  أن  الهيئة:  وأضافت 
 ،2021 عام  في   %57.5 بلغت  تركيا  في 
بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية، وبلغت نسبة 

من يعيشون في مساكن باإليجار %26.8.
السكان  من  المائة  في   34.3 أن  حين  وفي 
 33.9 فإن  التدفئة،  مثل  مشاكل  من  يعانون 

األسقف  مشاكل  من  يعانون  منهم  المائة  في 
والجدران  الماء،  تسرب  والتي  المهترئة، 
الرطبة، وإطارات النوافذ الفاسدة، و23.4 في 
المائة منهم يعانون من تلوث الهواء الناجم عن 

حركة المرور أو الصناعة.
أولئك  معدل  ارتفع  السابق،  بالعام  ومقارنة 
الذين لديهم مدفوعات ديون أو أقساط، بخالف 
بمقدار 5.4  المساكن، ونفقات اإلسكان  شراء 
المائة، في حين أن  نقطة، وأصبح 63.7 في 
هذه المدفوعات لم تفرض عبئًا على 6.6 في 
على  ثقياًل  عبئًا  جلبت  فقد  السكان،  من  المائة 

23 في المائة.
وبلغ معدل الحرمان المادي الشديد 27.4% في 
عام 2020، وانخفض بمقدار 0.2 نقطة مئوية 

في نتائج مسح 2021 إلى %27.2.
وحسب بيانات معهد اإلحصاء، ارتفع متوسط 
الدخل المتاح لألسر المعيشية السنوي في تركيا 
 2020 بعام  مقارنة  المائة  في   10.6 بنسبة 

وبلغ 76 ألف 733 ليرة العام الماضي.
من جهة أخرى أعلن اتحاد النقابات العمالية في 
أيام أن حد الجوع في تركيا وصل  تركيا قبل 
إلى 5323 ليرة، وحد الفقر إلى 17340 ليرة.
وفق مسح شهر نيسان، بلغت الزيادة في الحد 
أسرة  على  يجب  الذي  اإلنفاق،  لمبلغ  األدنى 
أنقرة توفير  مكونة من أربعة أفراد تعيش في 
“الطعام” 8.02 بالمائة مقارنة بالشهر السابق.

وكاالت

رئيس يويفا ُيهدد ثالثي السوبر ليغ

برشلونة يقتل بيتيس ويقطع تذكرة دوري األبطال

أنس جابر تتّوج ببطولة مدريد 

وُتهدي إنجازاً تاريخيًا للعرب

قال ألكسندر تشيفرين رئيس االتحاد األوروبي 
لكرة القدم )يويفا( إنه ال يزال من المحتمل أن 
اإلسبانيين  مدريد  برشلونة ولاير  أندية  تواجه 
ويوفنتوس اإليطالي، عقوبات، بسبب رفضها 
التراجع عن فكرة إطالق بطولة دوري السوبر 

األوروبي.
بين  من  الوحيدة  الثالثة هي  األندية  تلك  وتعد 
عن  أعلنت  قد  كانت  التي  األندية  مجموعة 
»دوري  مسمى  تحت  بطولة  إطالق  مشروع 
السوبر األوروبي«، والتي سرعان ما انهارت 

في نيسان 2021.
كانت   ،2022 عام  من  الماضي  نيسان  وفي 
تمنع  التي  القيود  رفعت  قد  مدريد  في  محكمة 
اليويفا من فرض عقوبات على األندية الثالثة، 
البطولة  إطالق  فكرة  تدعم  تزال  ال  التي 
الجديدة، رغم انسحاب األندية التسعة األخرى 

التي كانت ضمن قائمة األندية المؤسسة.
وقال تشيفرين في تصريحات لصحيفة »آس« 
األندية  على  عقوبات  فرض  إن  اإلسبانية 
الثالثة ال يزال أمراً محتمالً، وانتقد »الغطرسة 

الكبيرة« لتلك األندية.
وأضاف تشيفرين، الذي تولى رئاسة يويفا عام 
لها  األندية  أن  بالتيني،  لميشيل  خلفاً   2016
السماح  لن يجرى  لكن  تريد،  ما  لفعل  الحرية 
جرى  إذا  اليويفا  بطوالت  في  بالمشاركة  لها 

إحياء فكرة المشروع.
)معاقبة  محتمل  هذا  »بالطبع  سيفرين:  وقال 
التواصل  سيحدث،  ما  لنرى  لكن  األندية(، 
عبر  جاء  منهم  اليويفا  تلقاه  الذي  الوحيد 
المحاكم، لقد حاولوا الدخول في تحٍد معنا في 

كل مكان«.
يستطيعوا  لن  إنهم  أبداً  نقل  »لم  وأضاف: 
خوض بطولتهم الخاصة، ألنه يمكنهم ذلك إن 
أندية  أول  هي  هذه  أن  الطريف  لكن  أرادوا، 

سجلت في دوري أبطال أوروبا«.
وأكمل »لقد أظهرت لهم الكثير من االحترام في 
الماضي، ال أريد الحديث عن رئيس يوفنتوس 
)أندريا أنييلي(، لكن عالقتي به كانت صريحة 

وصادقة للغاية«.
وأردف »لم أقل هذا أبداً من قبل، لكني دعوت 
رئيس لاير مدريد، فلورنتينو بيريز، إلى نيون 
قبل أن يحدث كل ذلك، للحديث بشأن البطوالت 

نصية  برسالة  االجتماع  وألغى  المستقبل،  في 
بكرة  خاص  حدث  بسبب  فقط  ساعة   24 قبل 
السابق  )الرئيس  مع  أبداً  أتحدث  ولم  السلة، 

لبرشلونة جوسيب ماريا( بارتوميو«.
التحدث،  بفرصة  حظوا  »الجميع  وأضاف: 
ولم نكن أبداً مندفعين أو متعجرفين، بينما كان 
عجرفة  بمثابة  المشروع  ذلك  عن  اإلعالن 
هذا سبب عدم  كان  وربما  جانبهم،  من  كبيرة 

رغبتهم في التواصل مع اليويفا«.
وتابع: »لكن هذا لم يؤثر أبداً على الطريقة التي 
رؤية  ويمكن  بطوالتنا،  في  معهم  بها  نتعامل 
مدريد  فريال  يحققونه،  الذي  النجاح  في  ذلك 
وهذا  أوروبا،  أبطال  دوري  نهائي  سيخوض 
صحية  بطوالتنا  ألن  واضحة  إشارة  يشكل 

وعادلة وتسير بشكٍل صحيح«.
مفتوحة  تظل  أن  يجب  القدم  »كرة  وأوضح: 
للجميع، ولن نتراجع مليمتراً واحداً عن الدفاع 
عن النموذج الرياضي األوروبي، ما يريدونه 
التجمع  في  الحرية  ولهم  يخصهم،  شيء  هو 

وفعل ما يريدون«.
دوري  نهائي  لخوض  مدريد  لاير  ويتأهب 
أبطال أوروبا للمرة 17 في تاريخه، في وقت 
المثير على  بعد فوزه  الجاري  أيار  الحق من 
مانشستر سيتي اإلنكليزي 6 × 5 في مجموع 
مباراتي الذهاب واإلياب في الدور قبل النهائي.

على   )1-2( بنتيجة  االنتصار  برشلونة  حقق 
لاير بيتيس، في إطار منافسات الجولة 35 من 

الليغا.
 ،76 الدقيقة  في  فاتي  أنسو  لبرشلونة  وسجل 
وجوردي ألبا في الدقيقة )90+4(، بينما أحرز 

مارك بارترا لريال بيتيس في الدقيقة 79.
إلى 69  االنتصار رفع برشلونة رصيده  بهذا 
نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، 
وضمن رسميا التأهل لدوري األبطال الموسم 
المقبل. فيما تجمد رصيد بيتيس عند 58 نقطة 

في المركز الخامس.
األرض،  أصحاب  من  بضغط  المباراة  بدأت 
حيث انطلق خوانمي وصوب كرة قوية، حولها 

ألفيس إلى الركنية في الدقيقة 7.
داخل  عرضية  كرة  ديمبلي  عثمان  وأرسل 

المنطقة، أبعدها برافو حارس بيتيس، لترتطم 
أنه  لوال  الشباك  تسكن  وكادت  بيتزيال  بزميله 

شتتها سريعاً في الدقيقة 12.
لاير  مرمى  حارس  برافو  كالوديو  واشتكى 
بيتيس من إصابة، وشارك بدالً منه روي سيلفا 

في الدقيقة 17.
وصّوب رونالدو أراوخو كرة رأسية من داخل 
مميز  بشكٍل  سيلفا  روي  لها  تصدى  المنطقة، 

في الدقيقة 20.
وسدد ممفيس ديباي كرة قوية من خارج منطقة 
الجزاء، تألق الحارس روي سيلفا في التصدي 
لها وحّولها إلى ركنية في الدقيقة 32. وانتهى 

الشوط األول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ومع بداية الشوط الثاني، صوب عثمان ديمبلي 
الشباك  المست  الجزاء،  منطقة  داخل  كرة 

الخارجية لمرمى لاير بيتيس في الدقيقة 54.
قوية،  قذيفة  بيتيس  وسدد خوانمي العب لاير 
في  ببراعة  برشلونة  حارس  نيتو  لها  تصدى 
لخوانمي  كرة  إجالسيس  ومرر   .64 الدقيقة 
وسدد  برشلونة،  جزاء  منطقة  حدود  على 
العب  نيتو  الحارس  لكن  قوية،  كرة  األخير 

برشلونة تصدى لها في الدقيقة 68.
وأرسل دي يونغ كرة ألوباميانغ داخل منطقة 
بجانب  مرت  كرة  الغابوني  وسدد  الجزاء، 

المرمى في الدقيقة 72.
التقدم  هدف  تسجيل  في  فاتي  أنسو  ونجح 
كرة  تلقى  حيث   ،76 الدقيقة  في  لبرشلونة 
المنطقة  ألبا على حدود  عرضية من جوردي 

وصّوب أسفل يمين مرمى بيتيس.
بيتيس  لاير  من  سريعًا  التعادل  هدف  وجاء 

عبر مارك بارترا في الدقيقة 79، إذ تلقى كرة 
في  رأسية  كرة  وسدد  فقير  نبيل  من  عرضية 

شباك نيتو.
هدف  لخطف  برشلونة  محاوالت  واستمرت 

في  ألبا  جوردي  بالفعل  ونجح  االنتصار، 
اقتناص الهدف في الدقيقة 94، حيث تلقى كرة 
عرضية من داني ألفيس وسدد على الطائر في 

شباك بيتيس، ليحسم النقاط الثالث.

صنعت أنس جابر التاريخ عندما توجت بلقب 
بطولة مدريد للتنس )1000 نقطة( بعد الفوز 
بيغوال  جيسيكا  األمريكية  على  النهائي  في 
دقيقة  و54  ساعة  بعد  لمجموعة  بمجموعتين 

من اللعب.
وسّطرت النجمة التونسية إنجازاً غير مسبوق 
للتنس التونسي والعربي، قفزت به أنس جابر 

للمركز السابع عالمياً.

بين  كبيراً  تنافساً  األولى  المجموعة  وشهدت 
أنس جابر وجيسيكا بيغوال التي وّسعت الفارق 
التونسية  البطلة  تنجح  أن  قبل  ثم 4×2   1×3
أخذت  ثم   ،5×5 ثم   4×4 النتيجة  تعديل  في 
أبيض  شوط  بعد   5×6 مرة  ألول  األسبقية 

تميزت فيه أنس جابر بالضربات الساحقة.
وعرفت البطلة التونسية كيف تنهي المجموعة 
لصالحها بنتيجة 7×5 بعد 54 دقيقة كاملة من 

اللعب.
وبعد فوزها في المجموعة األولى سجلت أنس 
جابر تراجعاً رهيباً في األداء وفقدت التركيز 
بمجموعة  تفوز  األمريكية  الالعبة  جعل  مما 

بيضاء 6×0.
ورغم خسارتها للمجموعة الثانية بنتيجة 6×0 
لم تتأثر أنس جابر بل آمنت بحظوظها وسجلت 
إمكانياتها  حقيقة  على  لعبت  حيث  استفاقة، 
جيسيكا  جعل  مما  لعبها  طريقة  من  ونوعت 

بيغوال تعجز عن الصمود أمامها.
وكسرت أنس جابر إرسال جيسيكا بيغوال مما 
مّكنها من التقدم 3×1 ثم 4×2  و5×2 وتفوز 

بالمجموعة 6×2.

روناهي/ قامشلو ـ االهتمام بالفئات العمرية من الضرورات لتطوير واقع الرياضة في 
أي منطقة كانت، ومع اقترابنا من نهاية الموسم الدراسي في شمال وشرق سوريا، 
فيها  لمدرسة  لالنضمام  التسجيل  باب  فتح  عن  بالرقة  الرياضي  االتحاد  أعلن  فقد 

مختلف األلعاب الرياضية.

االتحاد الرياضي في الرقة ُيعِلن عن فتح مدرسة 
رياضية صيفية

تبدأ من  الرياضة والتي  وبهدف تطوير واقع 
بناء القواعد الرياضية وفي ظل وجود مواهب 
الرياضي  االتحاد  أعلن  الرياضات،  لمختلف 
براعم  مدرسة  افتتاح  عن  الرقة  مدينة  في 

الرشيد الصيفية لكافة األلعاب الرياضية.
وستسمح لألعمار التي لم تتجاوز الـ 12عاماً 
باالنتساب والتسجيل في المدرسة، وذلك تحت 
في  وستكون  ومختصين،  مدربين  إشراف 
المالعب والصاالت الرياضية التي هي تابعة 

لالتحاد الرياضي.
المصادف  األحد  من  اعتباراً  التسجيل  وبدأ 
تسجيل  استقبال  وسيكون   ،2022/5/8 لـ 
المنتسبين بشكٍل يومي، وذلك في مقر االتحاد 
وبرسوم  البلدي  بالملعب  الكائن  الرياضي 
االتحاد  صفحة  في  نُِشر  ما  بحسب  رمزية 

الرياضي بالرقة.
في  المواهب  من  بالكثير  الرقة  مدينة  وتمتاز 

األعمار  بهذه  األطفال  وانضمام  القواعد،  فئة 
إلى المدرسة وممارسة الرياضة يعتبر أفضل 

من البقاء في الشوارع.
وأن مواظبة االتحاد باالهتمام بالفئات العمرية 
غير  هذا  الصحيح،  الطريق  في  خطوة  هو 
وبناء  تأهيل  على  االتحاد  هذا  قبل  من  العمل 
وجه  وعلى  المدينة  في  رياضية  منشآت 
تم  ومؤخراً  القدم،  كرة  مالعب  الخصوص 

العمل على الشكل التالي:
1- بالتنسيق مع جمعية الفتيات والفتيان لكرة 
إنشاء  على  العمل  يستمر  النرويجية،  القدم 
البلدي،  الملعب  محيط  في  سباعية  مالعب 
حيث تم البدء بمرحلة فرش أرضية المالعب 
طبقة  صب  بعد  الصناعي،  العشب  بمادة 
إضافةً  المطلوب،  الميول  لتحقيق  إسمنتية 
الستكمال العمل في تسوير المالعب بالشباك 

الحديدية.

األخيرة  قبل  ما  بالمرحلة  المباشرة  تمت   -  2
النجيل  البلدي بمادة  الملعب  بمشروع تعشيب 
الطبيعي، حيث تم قص العشب ألول مرة بعد 
زراعته قبل عدة أشهر، ويجري العمل حالياً 
على تأمين مضخة مياه للملعب لسقايته بشكٍل 

مستمر.
ويذكر بأنه سبق وتم زراعة الملعب بالعشب 
النجاح  يحقق  لم  لكنه  الماضية،  الفترة  خالل 

المستلزمات  بعض  توفر  لعدم  المطلوب 
اللجنة  تسعى  سوف  والتي  الضرورية، 

واالتحاد لتأمينها بأقرب فرصة.
في  وخاصةً  المدن  من  الكثير  في  وتنتشر 
مجال لعبة كرة القدم المدارس الصيفية والتي 
الجنسين،  كال  ومن  سنوياً  اآلالف  تستقطب 
االتحادات  من  برعاية  تكون  منها  والقليل 
الرياضية المتواجدة في شمال وشرق سوريا.
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األمير الموكرياني بوداخ سلطان.. مؤسس »مهاباد«..

مكتبة رواندز نصف قرن من العطاء
َمحَضرة

يعود أصل األمير الموكرياني بوداخ سلطان« 
إلى ساللة »سارم بك موكري«، وعرف كذلك 
بـ )بداق سلطان بن شير خان ابن شيخ حيدر(، 
الدين  »سيف  ابن  هو  موكري«  بك  و«سارم 

موكري« مؤسس إمارة موكريان الكردية.
»إمارة  إمارته  سلطان«  »بوداخ  َحكَم 
موكريان« الكردية في البداية من بلدة ميراوا 
في  أورمية  مدينة  قرب  الواقعة  )ميرآباد(  أو 
كردستان«،  »روجهالت  كردستان  شرق 
عهده،  في  موكريان  إمارة  توسعت  ثم  ومن 
قنديل  جبال  من  تمتد  شاسعة  أراضي  لتشمل 
إلى مدن أورمية ومراغة، بعد أن عقد السالم 
في  الثاني«  عباس  »شاه  الصفوي  الملك  مع 
»بوداخ  انتقل  م،   1651  / هـ   1060 عام 
سابالخ(،  ـ  بالق  )ساوج  موقع  إلى  سلطان« 
وأسس هناك مدينة باسم مدينة )ساوج بالق ـ 
سابالخ(، وهي مدينة )مهاباد( الحالية في إقليم 
مدينة  من  واتخذ  كردستان،  ـ شرق  موكريان 
الحالية( عاصمة إلمارته  ساوج بالق )مهاباد 
إمارة موكريان، وكلمة )ساوج بالق( هي كلمة 
مغولية، حيث اطلق المغول أسماء مغولية علی 
الكثير من مدن وقری، وجبال كردستان، وذلك 
من  الكثير  والزالت  لكردستان،  غزوهم  بعد 
مدن وقری وجبال كردستان، وأغلب األماكن 
إقليم موكريان تحمل أسماء مغولية، حتى  في 

أن اسم األمير بوداخ سلطان )بوداق( هو اسم 
مغولي. 

عاصمته  في  سلطان«  »بوداخ  استقر  أن  بعد 
الجديدة )ساوج بالق ـ مهاباد( ، باشر في عام 
نهر  على  جسر  ببناء  1673م،   / هـ   1084
 »Pirdî Sor سور  »بردي  سماه  و  مهاباد، 
قام  م،   1678 عام  وفي  األحمر،  الجسر  أي 
كتابات  )تشير  المدينة  في  كبير  مسجد  ببناء 
العام 1089  في  بناؤه  أكتمل  أنه  إلى  المسجد 
 Mizgewtî هجري( ، وسماه »مزَكوتي سور
المسجد  ويُستخدم  المسجد األحمر،  أي   »Sor
 Mizgewtî الكبير  »الجامع  المسمى  اآلن، 
تقام  التي  الدينية،  للمناسبات  أيضاً   »Gewre
الجمعة،  بما في ذلك صالة  في مدينة مهاباد، 
معروفة،  غير  وألسباب  األحمر،  الجسر  أما 
فقد تم تدميره أثناء بناء سد مهاباد، وذلك رغم 
إن الجسر األحمر )Pirdî Sor( لم يكن يشكل 
القيمة  األعمال  ومن  مهاباد،  سد  أمام  عائقاً 
هو  سلطان(  )بوداخ  الكردي  لألمير  األخرى 
والتي  مهاباد،  مدينة  في  الكبيرة  المكتبة  بناء 
خصصها لمحبي العلم والمعرفة، وكذلك بناؤه 
وقناة  مهاباد(  ـ  بوالق  )ساوج  نهر  على  لسد 
القوافل  استراحة  مراكز  من  والعديد  المدينة، 
أخرى،  وأعمال  والحمامات  )كاروانسرا( 

والتي تم تدمير العديد منها.

عصر  إلى  المنسوبة  األخرى  األعمال  ومن 
علی  »سلطان«  جسر  هي:  سلطان(  )بوداخ 
التابعة  )زيراندول(  قرية  في  )سيمينة(  نهر 
لمدينة بوكان. َسد )لج(، َسد )دارة لَك(، كوخ 
ـ  كورتَك في قرية )رفتة( علی طريق مهاباد 

سردشت.
»بوداخ  الموكرياني  الكردي  األمير  حظي 

تم  لطالما  الذي  سلطان(،  )بداق  أو  سلطان« 
اإلشادة باسمه في التاريخ االجتماعي للمنطقة، 
إمارته،  سكان  قبل  من  كبير  واحترام  بتقدير 
خدمات  من  ولإلمارة  لهم،  قدمه  لما  وذلك 
لألمير  وكان  التاريخ،  عليها  يشهد  وإنجازات 
»بوداخ سلطان« ستة أبناء، وهم: عبد هللا بك، 
سهراب خان )زوراو خان(، موسى سلطان، 

أيوب بك، بهرام بك )بارام بك(، يحيى بك، وله 
 ،Perîzad خمسة بنات، وهن: نيلوفر، بريزاد
بيكار، جوهر، ماه جهان، أما أسماء زوجاته: 

زلق خانم، زيرين خانم، إلهان خانم.
الكردية  بكي(  هللا  )فيض  عشيرة  أبناء  يعدّ 
أنفسهم  والتي تُعرف باسم )خانة بكي( أيضاً، 
من أحفاد بوداخ سلطان، وتسكن عشيرة )فيض 

هللا بكي( في مدن )بوكانـ َربَتـ سردشتـ سقز(.
سيد  لـ  مهاباد(،  )تاريخ  كتاب  في  جاء  ومما 
م  سنة 2002  الثانية،  الطبعة  محمد صمدي، 
الروايات إن »بوداخ  الفارسية(: تقول  )باللغة 
سلطان« قُتل في عام 1112 هجري، في إحدى 
الحروب الصفوية )شاه سلطان حسين( بالقرب 
أرمينيا  جمهورية  )عاصمة  يريفان  مدينة  من 
الحالية(، ومع ذلك، وأثناء التنقيب واإلشراف 
في  سلطان«  »بوداخ  قبر  بناء  إعادة  على 
مدينة مهاباد، تم العثور على قطعة من اللوح 
قد  بأنه  عليها  مكتوب  القبر(  )هيكل  المكسور 
توفي بتاريخ 1111 هجري، و بناًء على هذه 
»بوداخ  الشهير  الكردي  األمير  فإن  الوثيقة، 
سلطان« قد قُتل أو توفي في عام 1111 هـ / 
1699 م، وتم إحضار جثته إلى مدينة مهاباد 

الجليلة الثمينة، ودفن هناك.
وكاالت

تعدّ مكتبة رواندز من أهم المكتبات العامة في 
قرن،  بقرابة نصف  يقدر عمرها  إذ  المنطقة، 
وتحتوي على أكثر من 17 ألف كتاب، وخمسة 
المكتبة  تعرضت  وقد  وصحيفة،  مجلة  آالف 
المكتبة  تحتفظ  مرات،  ثالث  والتدمير  للحرق 

بكتاب نادر يقدر عمره بأربعة قرون.
تم افتتاح مكتبة رواندز العامة في عام 1965 
أن  لها  وسبق  المثقفين،  من  مجموعة  بجهود 
تعرضت المكتبة للتدمير في عام 1974 خالل 
في  البعثي  والنظام  البيشمركة،  بين  معركة 
كتاب،  أكثر من 53000  هناك  كان  العراق، 
و16000 مجلة وصحيفة في المكتبة في ذلك 
الوقت، وقد استعمل كتبها المحاربون بغرض 

التدفئة في ذلك الوقت.
عامي  في  أخرى  مرة  المكتبة  تجديد  تم  وقد 
1977 و1988، وفي عام 1991 تم االستيالء 

للحرق  وتعرضت  نظام صدام  قبل  من  عليها 
هذا  بعد  أخرى  مرة  تجديدها  وتم  جديد،  من 

الحدث.
الحزب  بين  الداخلي  اندالع االقتتال  ولكن مع 
الوطني  واالتحاد  الكردستاني،  الديمقراطي 
مبنى  أصبح  في 1997-1996،  الكردستاني 
المكتبة قاعدة للبيشمركة، وأحرقت أعداد هائلة 
وكانت  جديد،  من  التدفئة  بغرض  الكتب  من 
الكتب،  حرق  فيها  يتم  التي  الثالثة  المرة  هذه 

وإتالف عدد كبير منها.
بعد نهاية االقتتال الداخلي، أعاد مثقفو وطالب 
المدينة فتح مكتبة رواندز العامة، بعد كل هذه 
من  الكثير  تمتلك  المكتبة  زالت  ما  األحداث 
الكتب، وتديرها اآلن امرأة بعد أن تعاقب على 

إدارتها سابقا ستة رجال.
»نذيرة سمكو« هي سابع مديرة للمكتبة، وأول 

رواندز  مكتبة  مديرة  منصب  تشغل  امرأة 
العامة، التي أوضحت أن إدارة المكتبة صعبة، 
لكن يمكن للمرأة القيام باألعمال كلها، وتولي 

األمور والمسؤوليات كافة.
تصميم  بإنشاء  المكتبة  تجديد  في  نذيرة  بدأت 
الحكومة،  داعية  المكتبة،  داخل  مختلف 
ترميم  في  لمساعدتها  الخيرية  والجمعيات 
جديدة  رفوف  وصنع  المكتبة،  مبنى  وصيانة 

لها.
كرديا  قسما   83 العامة  رواندز  مكتبة  تضم 
واإلنجليزية،  العربية،  اللغات  إلى  باإلضافة 
ذلك  في  بما  والفارسية،  والتركية،  والالتينية، 
كتب الروايات، والشعر، والتاريخ، والفلسفة، 
من  والعديد  والبحث،  والسياسة،  والدين، 

األمور األخرى.
البحث  قسم  في  كتاب   1200 من  أكثر  يوجد 
وجه  على  والطالب  الباحثون  يقوم  وحده، 
االستفادة  أجل  من  المكتبة  بزيارة  الخصوص 
شرفنامه  بكتاب  المكتبة  تحتفظ  الكتب،  من 
أكثر  إلى  تاريخه  يعود  الذي  بدليسي،  لشرف 

من أربعة قرون، وهو أقدم كتاب في المكتبة.
نذيرة  العامة،  رواندز  مكتبة  مديرة  تحدثت 
أن  يمكن  “ماذا  وقالت:  المكتبة،  عن  سمكو، 
ثالث  احترقت  مكتبة  من  اآلخرون  ينتظره 
رواندز  وطلبة  مثقفي  بجهود  لكن  مرات؟ 
وطالب  واألدباء  المثقفين،  قوافل  تتوقف  لم 
الكتب  من  تحرم  مدينتهم  يدعوا  لم  المدينة، 

والقراءة.”
وكاالت

عبد الرحمن سابي الغامدي/ السعودية
 »إلى علي الدميني رحمه هللا«

ما عادَ في الزمِن البياُض
وليَس في األرِض التي ولدتَْك

إالّ َمْحجٌر يبكي ُخطاَك
ويرتجي َخْبتًا يُعيدَُك

يا علي
ضاقْت بِنا األرُض الفضاُء

وغاَب في دِمنا اشتعاٌل للبقاِء
فهل لنا ليٌل أخيٌر
من ليالي القاهرة

،،،،،
يا قاصدًا بالشمِس أحواَل القصيدةِ

ال تِغْب
عّرْج على الوزِن الحزيِن

وقْل لهُ
هذا الوداُع مرارةٌ

وِختاُم أغنيتي جديٌر بالبقاِء
وليس بي

إالَّ احتضاٌر ُموِجٌع
فمتي أُعيدُ الوقَت

كي يشتَم رائحةَ الِقطاِر
وأستطيُع برغبتي

توزيَع رائحِة الطفولِة 
في الحقائِب

ثم أُبعُث من جديد
ال وردةً لعناِق سيدتي األخيِر
وال حصاَن أعِلُق األجراَس 

في ُعنٍق
ألسمَع رنةً

تدعو خطاي إلى الحياةِ
وال حياة

،،،،،،
يا َمحَضرة

»الوقُت نافذةٌ على األحزاِن
ثوٌب من رماِد العمر«

فابتسمي
ألني ما تركُت البيَت 

في خوٍف
وال أّولُت أسراَر المساريِب 

العظيمِة
في دمي خوَف الممات

وفّْقُت ما بين المواقعِ والرياحِ
مضيُت ُكَل العُمِر ُمنتِظًرا

صراًطا يشبهُ الريحاَن

لكن النوارَس لم تعِ
معنى النوافِذ

إذ تَدُق بها الجرس
،،،،،،،

في الساحِل الشرقّيِ
هذّبُت الزماَن براحتي

وصعدُت نحَو الغيِم
بْي لوٌن رصاصٌي

ونٌص أحمٌر
لكن تعبت

حاولُت تأجيَل المماِت
إلى شتاٍء قادٍم

فالروُح جذلى بالغناِء
ورغبٍة أخرى
إلى نٍص أخير

،،،،،،،،
أطلقُت ساقْي للحياةِ

وطفُت أبحُث عن هوى الترحاِل
يمنُحني خالًصا أو عًصا 

من خيزران
أوصيُت مئذنةً بِقُربْي

أن تنادَي بالصالةِ
لعلَّ عنقاًء

تبددُ من دمْي بعَض الخطايا
ثم أكتُب
يا حياة
،،،،،،،

يا َمحَضرة
قولي لمن يأتي

طواه الموُت أغنيةً
وسوف يُبعُث

في سالم

مركز األخبار - حّذرت إدارة سد روج آفا “تشرين” من أن المنطقة أمام كارثة إنسانية وبيئية إذا ما استمرت تركيا بحبس تدفق مياه نهر الفرات، 
في خرٍق واضح لالتفاقية الُمبرمة مع سوريا في عام 1987، والتي تم تسجيلها رسميًا لدى األمم المتحدة في عام 1994.

استمرار تركيا بحبس مياه نهر الفرات َسُيسبب كارثة 
إنسانية وبيئية

وزير النفط العراقي يوجه اتهامات 
لباشور كردستان حول وارداتها المالية

وكالة االستخبارات األمريكية: ال مؤشر الستخدام 
روسيا لألسلحة النووية في أوكرانيا

حمود  السد  في  اإلداري  قال  ذلك  حول 
 200 الـ  رقم  »أصبح   :24 لخبر  الحمادين 
أصبح  فالوارد  لدينا،  صعباً  رقماً  مكعب  متر 
ذروة  في  مكعباً  متراً   190 150والـ  الـ  بين 
الحاجة إلى المياه للري والشرب وتوليد الطاقة 
االستراتيجية  المناسيب  انخفضت  الكهربائية، 
مستوى،  أدنى  إلى  البحيرات  في  الموجودة 
إلى ممرات  حتى تحّولت بحيرات سد تشرين 

نهرية صغيرة جداً”.
نحن نشهد أخفض  الحمادين: »حالياً  وأضاف 
منسوب في سد تشرين، حيث قلَّ مردود العنفة 
إلى  الساعة  في  واط  و110ميغا   105 من 
حوالي 70ميغا واط في الساعة، هناك عنفات 
لـ  الكهرباء  توليد  ويمكنها  السد،  في  جاهزة 
جيداً  المائي  الوارد  يكون  عندما  ساعة،   24

وبوارد  حالياً  أما  طبيعية،  التخزين  ومناسيب 
سيئ جداً ال نستطيع تغطية احتياجات المنطقة 
البحيرة  مياه  انخفضت  حيث  الكهرباء،  من 
شاقولياً ما يزيد عن أربعة أمتار ونصف المتر، 
اعتماد  وأصبح  أفقياً،  انحسارها  إلى  أدى  ما 

األهالي على الصهاريج لنقل مياه الشرب”.
في  الزراعي  الموسم  “كان  الحمادين:  ونوه 
كانت  أيضاً  العام  وهذا  سيئاً،  الماضي  العام 
أن  شهر  من  أكثر  منذ  لنتفاجأ  قليلة،  األمطار 
نهر  تاريخ  في  مستوى  أقل  في  المائي  الوارد 
المزارعين،  الفرات”، هذا يؤثر مباشرةً على 
البحيرة بعيدة عنهم، أكثر  حيث أصبحت مياه 
بمضخات  تعويضه  يمكن  هذا  كل  كم،   2 من 
المادية  تكلفتها  لكن  وخراطيم،  ومحركات 

هائلة، ما يؤثر على المحاصيل الشتوية”.

وأوضح الحمادين: “في فصل الصيف سيزيد 
معدل التبخر وتزداد الحاجة إلى المياه، سواء 
الخطر،  ناقوس  ندق  ونحن  الري،  أو  للشرب 
ألن الوضع سيئ، إذ لم يبَق إال القليل، ونصل 
إلى المنسوب الميت في سد تشرين، أي توقف 
وتوقف  الكهربائية  الطاقة  إنتاج  وتوقف  السد 
مضخات الري والشرب، وهذه كارثة إنسانية 

ُمقبلة”.
رسالة  بتوجيه  حديثه  الحمادين  حمود  واختتم 
“الوضع  قائالً:  اإلنسان  حقوق  منظمات  إلى 
سيئ جداً، لماذا هذا الصمت؟ هل من المعقول 
أن تكون لدينا كميات كبيرة من المياه وتُحجز، 
إننا  تُنفذ،  ال  لكنها  بذلك  دولية  اتفاقات  وهناك 
سبعة  يقارب  فما  الدولي،  الصمت  نستغرب 

ماليين شخص في خطر”.

مركز األخبار - وجه وزير النفط العراقي 
إلى  مباشرة  اتهامات  الجبار،  عبد  إحسان 
حكومة إقليم كردستان، موضحاً أن األرقام 
التي أفصحت عنها حول قيمة المبالغ المالية 
لبيع اإلنتاج النفطي غير صحيحة، وأنه من 
إلى  اإلنتاج  تكلفة  تصل  أن  المعقول  غير 

50%، من قيمة إجمالي المبيعات.
خالل  له  حديث  في  الجبار  عبد  وأوضح 
أن  النفط،  بوزارة  الرأي  هيئة  اجتماع 
السياسة التي تنتهجها حكومة إقليم كردستان 
إياها  واصفاً  والغاز،  النفط  ملف  إدارة  في 
بأنها “غير صحيحة” وكبدت ميزانية الدولة 

خسائر مالية كبيرة.
المحكمة  “قرار  إن  العراقي:  الوزير  وتابع 
يجري  “ما  أن  معتبراً  مهم”،  االتحادية 
غير  النفطي  النشاط  إدارة  من  اإلقليم  في 
كلفة  تكون  أن  الصحيح  غير  من  صحيح، 
إقليم  بيع  قيمة  من  بالمئة   50 تمثل  اإلنتاج 
النقص  بهذا  تكون  وأن  للنفط،  كوردستان 
الكبير، وليس بصحيح أيضاً أن يكون البيع 
بهذا النقص الكبير عن التسعيرة المحددة من 

قِبل شركة النفط الوطنية سومو.
ولفت عبد الجبار إلى أن “اإليرادات الصافية 
في كل  تتجاوز  اإلقليم ال  لميزانية  المتحققة 
األحوال 50 بالمئة من قيمة النفط المباع، ال 
توجد دولة في العالم فيها سياستان مختلفتان 
سياسة  تكون  العالم  بلدان  كل  وفي  للطاقة، 

“ليس  إنه  بالقول  مردفاً  موحدة”،  الطاقة 
من المعقول أن تكون هناك دولة تنتج النفط 
والغاز بسياستين فيكون جزءاً منها يستورد، 

والجزء اآلخر يعطي مبادرات للتصدير”.
“الحظنا  بالقول:  حديثه  الجبار  عبد  وأشار 
اآلثار السلبية لهذا األمر بالتعامل مع منظمة 
االلتزام  العراق  يستطع  لم  عندما  أوبك 
على  اإلقليم  قدرة  عدم  بسبب  بمحدداتها 
أن  على  جداً  كان واضحاً  هذا  أن  االلتزام، 
السياسة النفطية في العراق غير متكاملة”، 
مشدداً على أنه ال يمكن االستمرار في الواقع 
أن  إذ يجب  الطاقة  في ملف  الحالي خاصةً 

يُدار هذا الملف بفكر وتكامل واحد”.
نقاط  أبرز  من  النفط  ملف  يزال  وال  هذا 
الخالف بين حكومة بغداد وباشور كردستان، 
أمام  الطرفين،  بين  المفاوضات  تعثر  وسط 
إصرار األخير بعدم االلتزام بقرار المحكمة 
المؤسسة  إلى  النفط  إنتاج  بتسليم  االتحادية 
التي  المبادرات  كافة  ورفض  الوطنية، 

اقترحتها وزارة النفط التابعة لبغداد.

وكالة  مدير  أعلن   - األخبار  مركز 
االستخبارات المركزية األمريكية )سي آي 
أي  الوكالة  لدى  ليس  أنه  بيرنز،  بيل  إيه( 
مؤشر إلى أن روسيا تستعد الستخدام أسلحة 

نووية تكتيكية في النزاع في أوكرانيا.
وكالة  نقلته  مؤتمر  خالل  بيرنز،  وقال 
المرحلة  في  نرى  »ال  الفرنسية:  الصحافة 
دليالً  استخبارات،  جهاز  بوصفنا  الراهنة، 
ملموساً يُظهر أن روسيا تستعد لنشر أو حتى 

الستخدام محتمل ألسلحة نووية تكتيكية«.
نظمته  الذي  المؤتمر  في  بيرنز،  وأضاف 
يمكننا  »ال  تايمز«:  »فايننشال  صحيفة 
نظل  لذلك  االحتماالت«،  بهذه  االستخفاف 
تلك  على  استخبارات  كجهاز  بشدة  نركز 
يشهد  الذي  الوقت  هذا  في  االحتماالت 

رهانات روسيّة كبيرة للغاية.
في  النووي  الردع  قوات  روسيا  ووضعت 

الرئيس  إرسال  بُعيد  قصوى  تأهب  حالة 
الروسي فالديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا 
بوتين  وّجه  كما  )شباط(  فبراير   24 في 
لنشر  استعداده  إلى  تشير  ضمنيّة  تهديدات 
من  بوتين  وحذّر  تكتيكية،  نووية  أسلحة 
الغرب بشكٍل  إذا تدّخل  للغاية«  رد »سريع 

مباشر في النزاع األوكراني.
ويقول مراقبون إنه في األيام األخيرة عمل 
جعل  على  الحكومي  الروسي  التلفزيون 
لدى  قبوالً  أكثر  النووية  األسلحة  استخدام 

الرأي العام.

احتجاجات وقطع طرق في مدينة السويداء

انطالق المرحلة الثانية من تصويت 
المغتربين في انتخابات لبنان

السويداء  مدينة  تشهد   - األخبار  مركز 
على  أمنياً  توتراً  السوري  الجنوب  في 
لشعبة  تتبع  مسلحة  مجموعة  احتجاز  خلفية 
للنظام  التابعة  العسكرية  االستخبارات 
السوري، عشرين مدنياً من أبناء المدينة مع 

سياراتهم.
وأكد ناشطون من المنطقة، أن عدد من أبناء 
وقطعوا  احتجاجات  في  خرجوا  العشائر 
مدينة  وسط  المقوس  حي  في  الطرقات 
للمسلحين،  واسع  انتشار  مع  السويداء، 
عن  باإلفراج  السوري  النظام  مطالبين 

المدنيين المختطفين.
يتزعمها  أن مجموعة مسلحة  النشطاء  وأكد 
“راجي فلحوط” التابعة للمخابرات العسكرية 
للنظام السوري، اختطفت 20 مدنياً من أبناء 
محافظة درعا وعشائر البدو بالقرب من بلدة 

عتيل شمالي مدينة السويداء.
راجي  أن   ،″24 “السويداء  شبكة  وذكرت 

المدنيين،  المختطفين  صور  نشر  فلحوط 
زاعماً أن عملية احتجازهم جاءت رداً على 
سرقة سيارة ألحد شيوخ السويداء وبيعها في 

ريف درعا، مؤكدةً أن المحتجزين ال عالقة 
لهم باألمر.

األحد  صباح  انطلقت   - األخبار  مركز 
الثامن من أيار المرحلة الثانية واألخيرة من 
االنتخابات  في  اللبنانيين  المغتربين  تصويت 

النيابية.
لهم  مغترباً   194348 بأصواتهم  ويدلي 
فيها  تجري  دولة   48 في  التصويت،  حق 
االنتخابات بمختلف قارات العالم، وهي الدول 

التي تعتمد األحد كإجازة رسمية أسبوعية.
التصويت  ستشهد  التي  الدول  قائمة  وتشمل 

األمريكية  المتحدة  الواليات  الثانية  بالمرحلة 
والتي تضم أكبر عدد من المغتربين اللبنانيين 
حيث  االنتخابات،  في  للمشاركة  المسجلين 
سجل فيها 27982 شخصاً يحق له االقتراع، 
ويبلغ إجمالي عدد مراكز االقتراع الرئيسية 
فيها  مركزا   192 الثانية  المرحلة  بلدان  في 

521 لجنة فرعية.
وزارة  عن  الصادر  الجدول  وبحسب 
االقتراع  توقيت  والمغتربين حول  الخارجية 

واألفريقية  واآلسيوية  األوروبية  الدول  في 
ودول األمريكيتين الشمالية والالتينية، ضمن 
الناخبين،  اقتراع  عملية  من  الثانية  الجولة 
في  أستراليا  في  ستُفتح  الصناديق  أول  فإن 
سيدني  وفي  كانبيرا  األسترالية  العاصمة 
وملبورن وبريزبن وأيداليد حيث يوجد 57 

قلم اقتراع، يليها قلم واحد في بيررث.
النيابي  للسباق  »بروفة«  تشكل  االنتخابات 
األكبر الذي سيشهده لبنان في الخامس عشر 
من الشهر الجاري، في أول استحقاق برلماني 
خريف  اندلعت  عارمة  انتفاضة  بعد  يجري 
2019، وطالبت بتنحي الطبقة السياسية التي 
حّملتها مسؤولية االنهيار االقتصادي والفساد 

الذي ينخر في جسد البلد.
من  المرحلة  الماضي،  الجمعة  وانتهت 
التي  الدول  اللبنانيين في  المغتربين  تصويت 
تعتمد الجمعة عطلة نهاية األسبوع وتوزعوا 
ومصر،  السعودية،  هي  بلدان   10 على 
عمان،  وسلطنة  واألردن،  وقطر،  وإيران، 
وسوريا،  والبحرين،  والعراق،  والكويت، 

ضمن 13 مركز اقتراع.
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المحتلِة  عفرين  منطقِة  على  السيطرة  وفرض  العسكرّي  باالحتالل  أنقرة  تكتِف  لم 
باستخدام القوة العسكرّية الخشنة، فكان التغيير الديمغرافي والثقافّي الشكَل األعمَق 
لالحتالِل، بما له من آثارٍ مديدةٍ في تغييرِ هويِة المنطقِة وإلغاءِ خصوصيتها، لتكوَن 
مستنداً في شرعنِة االحتالِل، وكانت الديانة اإليزيدّية بمزاراتها وأتباعها محّل االستهداِف 
ُأحيلت  الممّيزِة لعفرين، ولذلك  التاريخّية والثقافّية  التفاصيِل  باعتبارها أحُد  المباشر، 

إلى غياهِب اإللغاءِ.

الغرابي، إن  العراقي حسين  الوطني  للبيت  العام  ـ قال األمين  قامشلو/ سربست عته 
هجمات الدولة التركية على باشور كردستان تشكل خطرا كبيرا على العراق، وتتعارض 
مع القانون الدولي، وأشار إلى إن تلك الهجمات تنتهك السيادة العراقية، وتتسبب في 

سقوط ضحايا مدنيين في العديد من المدن العراقية.

التضييُق على اإليزيدّية في عفرين.. بناُء مدرسِة 

»اإلمام الخطيب« نموذجًا
حسين الغرابي: الهجمات التركية تقّوض أمن واستقرار 

المنطقة برّمتها

وجهاء عشائر عربية: علينا أن نتكاتف، وأن نتحد ضد مخططات 
العثمانية الجديدة

رامان آزاد 

وتعميِم  التركيّة  الثقافة  لترسيخِ  مسعى  في 
أسلوِب التعليِم التركّي تم إنشاء مدرسة »اإلمام 
هللا  عبد  الشيخ  »جمعية  من  بدعٍم  الخطيب« 
اإلخوانيّة،  الخلفية  ذاِت  الكويتية  النوري« 
البيضاء«  األيادي  »منظمة  إدارة  تولّت  فيما 
ـ التركيّة تنفيذها بالتنسيِق مع المجلس  السوريّةـ 
المحلّي لمدينة عفرين التابعِ لالحتالِل التركّي.

المجلس  أعلن   ،2020 تموز   29 بتاريخ 

يسمى  لما  التابع  عفرين  مدينة  في  المحلي 
حجر  وضع  المؤقتة«  السوريّة  »الحكومة 
بدعم  )عفرين(  باسم  مدرسة  إلنشاء  األساس 
النوري  هللا  عبد  الشيخ  “جمعية  من  وإشراف 
الخيريّة” ومقرها دولة الكويت، وتنفيذ وإدارة 
“جمعية األيادي البيضاء”، وبتاريخ 23 أيلول 
2021، تم افتتاح المدرسة والتي تغير اسمها 
ليصبح »مدرسة اإلمام الخطيب«، وتأتي خطة 
المحتلة  عفرين  في  والمساجد  المدارس  إنشاء 
»القوة  عبر  االحتالل  آثار  تعميق  إطار  في 
في  العسكريّة  القوة  استخدام  بعد  الناعمة«، 

احتالل المنطقة الخشنة.

إلغاء وتضييٌق كيّل

كانت فترة اإلدارة الذاتيّة في عفرين استثنائيّة 
بالنسبة ألتباع الديانة اإليزيديّة فقد ُرفعت القيودُ 
اإليزيديّة  القرى  في  مدارٌس  واُفتتحت  عنهم، 
لتعليِم األطفاِل والشباب قواعد وأصول ديانتهم 

ومارسوا طقوسهم بصورةٍ طبيعيّة.
عام  الثقافّي  اإليزيديين  »اتحاد  تأسيُس  تّم 
2013، وفي تشرين األول 2013 اُفتتح المقر 
الشبيبة  )مبنى  اتخاذُ  وتمَّ  الفيالت،  شارع  في 
تاريخ  في  سابقة  ذلك  كان  له،  مقراً  سابقاً( 
حرمان  من  عانوا  لطالما  الذين  اإليزيديين 
الحرمان  في  الكرد  بقية  جهة  فمن  مضاعف 
من الحقوِق القوميّة والثقافة واللغة، ومن جهة 
الدينيّة  الطقوس  ممارسة  من  الحرمان  ثانية 
األربعاء  عيد  مثل  الخاصة  بأعياد  واالحتفال 
»خضر  أو  اإليزيدي  »بيخون  وعيد  األحمر 
إلياس«، ولم تعترف الحكومة السوريّة بالديانة 

أنّهم  على  أتباعها  تسجيلهم  وتم  اإليزيديّة 
مسلمين. 

عفرين،  مقاطعة  على  التركّي  العدوان  خالل 
أُطلقِت الكثيُر من التهديداِت من قبل المرتزقة 
لإليزيديين،  والسبي  والذبحِ  بالقتِل  المتطرفين 
وشهدِت  الكرد،  لعموم  التكفيِر  تهمة  ووّجهت 
أهالي  على  التضييَق  االحتالِل  بعد  ما  الفترةُ 
تناقص  الذين  اإليزيديين  وبخاصٍة  المنطقِة 
وعملوا  السِن،  كباُر  إال  منهم  يبَق  ولم  عددهم 
على إرغامهم على اعتناِق اإلسالم تحت طائلة 
اللباُس  نسائهم  على  وفُرض  بالقتِل  التهديِد 
ولم  المساجد،  قراهم  في  وبُنيت  اإلسالمّي، 
يُسمح ألهالي قرية بافليون بالعودة إلى بيوتهم 
اإليزيديون  وتعّرض  بالكامِل،  عليها  ليُستولى 
لعمليات اختطاف وقتل، وتم تدمير المزارات 
الخاصة بالديانة اإليزيديّة، وطال التدمير مقر 
الفيالت  حي  في  الثقافّي«،  اإليزيديين  »اتحاد 
من  المئات  يحتوي   وكان  عفرين،  بمدينة 
اإليزيدية،  الديانة  تخص  التي  النادرة  الكتب 
وضمن حرم مقر االتحاد انتصب مجسُم »قبة 
اللش النورانّي« و«تمثال زردشت« اللذان تمَّ 

تخريبهما أيضاً.
في 2 آب 2018، وصفت منظمةُ العفو الدوليّة 
باالحتالِل  عفرين  منطقة  في  التركّي  الوجودَ 
العسكرّي، وكشفت النقاَب عن مجموعٍة واسعٍة 
عفرين،  أهالي  يعانيها  التي  االنتهاكاِت  من 

ويرتكبها مرتزقة الفصائل التابعة لتركيا.

القرى واملزارات اإليزيديّة

يتوزع أبناء العقيدة األزداهية في مدينة عفرين 
واثنين وعشرين قرية، بعض إيزيدية خالصة، 
مازن/  وكوندي  باصوفان،  القرى:  وأبرزها 
وغزاوية،  وكيمار،  وباعي،  الكبير،  الذوق 
وإسكان، وشاديره/ شيح الدير، وبرج عبدالو، 
وترندة/الظريفة،  دارا،  وعين  وکفرزيت، 
جندو،  وقسطل  وبافليون،  وقطمة،  وقيبار، 
وسينكا/سنكرلي، وماتينا/ الضحى، وفقيران أو 
شرقي  أشكان  وأشكا/  األسود،  الرأس  فاقيرا/ 
ومسكه  جومة،  وجقلي/جقال  غربي،  وأشكان 
جيرين/مسكة  ومسكه  فوقاني  مسكه  جورن/ 

تحتاني.
خاصاً  مزاراً   19 عفرين  منطقة  في  وتتوزع 
للسرقة  معظمها  تعرض  اإليزيديّة،  بالديانة 
عين  موقع  مثل  والتدمير  والتخريب  والنهب 
مزاري  المواقع:  هذه  ومن  األثرّي،  دارة 
قسطل  قرية  في  حميد  شيخ  و  خاتون  بارسه 
سينكا،  قرية  في  غريب  شيخ  ومزار  جندو، 
ومزارات جيل خانا و ملك أدي و برج جندي 
قيبار، و مزار شيخ  وزيارة حجري في قرية 
قرية  في  هوكر  ومزار  فقيرا،  قرية  في  جنيد 
قره جرنة، ومزار شيخ بركات في جبل شيخ 

بركات، ومزار شيخ علي في قرية باصوفان، 
ومزار  شاديره،  قرية  في  ركاب  شيخ  ومزار 
شرف دين في قرية بافليون، ومزار بيال منان 
جافير/ جعفر،  بير  ومزار  كفرجنة،  قرية  في 
ومزار مشعله قرب زيارة حنان، ومزار شيخ 
عبد القادر في قرية ترندة، ومزار شيخ كراس 
في قرية دير بلوط، ومزار أبو كعبة في قرية 
برج  قرية  في  قصاب  شيخ  ومزار  كعبة،  أبو 

قاص.

تفخيخ وليس قصف جوّي

مرتزقة  ومعه  التركي  اتجيش  احتالل  بعد 
الفصائل المسلحة في 2018/3/18، تّم تفخيخ 
مقر “االتحاد اإليزيدي” وتفجيره، كما تّم هدم 
زردشت”  و”تمثال  النوراني”  “اللش  نصب 
المقامان داخل حديقة المقر، على يد عناصر من 
الفيلق األول والفيلق الثاني. وأحيل المكان إلى 
ركاٍم وبقي على حاله حتى عام 2020، عندما 
عرضت “جمعية الشيخ عبد هللا النوري” على 
باسم  فيه  بناء مدرسة  للمدينة  المحلّي  المجلس 

“مدرسة عفرين”.
يُشار إلى أنَّ تقارير إعالميّة أفادت بأنَّ المبنى 
تم تدميره بقصٍف جوّي خالل العدوان، ولكن 
عدّة  أّكدت  فقد  صحيح،  غير  ذلك  أن  تبيّن 
من  لسوريين  المرتزقة  فصائل  داخل  مصادر 
تفجيره  تم  المبنى  أنَّ  والعدالة،  الحقيقة  أجل 

إبان  ألغام  بواسطة  المرتزقة  قبل  من  عمداً 
بعد سيطرتهم على المدينة، ولم يُعرف السبب 
الموقع،  تدمير  في  التفجير  العتماد  المباشر 
إيزيديّة/  رموز  وجود  بسبب  كان  إذا  وفيما 

كردية فيه أم ألسباب أخرى غير معروفة.
 

بناء مدرسة »اإلمام الخطيب«

تحدثت “سوريون من أجل الحقيقة” مع مصدر 
عفرين  لمدينة  المحلي  المجلس  داخل  من 
يده  قد وضع  المحلّي  المجلس  بأنَّ  قال  والذي 
“االتحاد  مقر  يشغلها  كان  التي  األرض  على 
ملكية  باعتبارها  تفجيره  بعد  اإليزيدّي” 
أّن  رغم  السوريّة،  الدولة  أمالك  من  عامة 
العسكرّي  االستيالء حدث في سياق االحتالل 
وتابع  السوريّة،  األراضي  من  لجزء  التركّي 
المنظمات  تقوم  ما  “عادةً  قائالً:  المصدر 
بعملية استطالع لألراضي أو المباني الفارغة 
بالمدينة، وتتواصل مع المجلس المحلّي لمعرفة 
المالكين لهذه العقارات وإمكانية إقامة مشاريع 
اإلمام  مدرسة  حالة  في  حدث  ما  وهذا  فيها، 
والخطيب، حيث تواصلت معنا منظمة األيادي 
على  مدرسة  ببناء  برغبتها  وأبلغتنا  البيضاء 
بموجب  لهم  األرض  تسليم  وتم  األرض،  هذه 
عقد حمل رقم 60706 وتم توقيعه بتاريخ 10 

أيار ″2020.
لمدينة  المحلي  المجلس  بين  العقد  توقيع  وبعد 
البيضاء«  األيادي  عفرين من جهة و«منظمة 
الممثلة لجمعية عبد هللا النوري الكويتية من جهة 

األساس  اإلعالن عن وضع حجر  تّم  أخرى، 
المدرسة  وفتحت  المدرسة،  ببناء  والمباشرة 
الدراسي 2021-2022، وتضم  للعام  أبوابها 
صف  قاعة   29 المحلي  المجلس  إعالن  وفق 
إداريّة، وهي مدرسة مجانية للطالب  وغرف 
على  تُفرض  رمزيّة  اشتراك  رسوم  باستثناء 

الطالب بحسب مصدٍر من المجلس المحلّي.
)اإلمام  اسم  المشروع  على  القائمون  اختار 
الخطيب( للمدرسة على غرار المدارس الدينيّة 
التابعة لوقف الديانات التركّي، وذلك من أجل 
الحصول على التسهيالت التي تُمنح عادةً لوقف 

الديانات داخل األراضي السوريّة المحتّلة.
أّما منهاج مدرسة اإلمام الخطيب( فهو المنهاج 
المعتمد من قبل ما يسّمى »الحكومة السوريّة 
إلى  العربيّة  باللغِة  تدريسها  ويتم  المؤقتة«، 
المواد  في  إضافية  كمادة  التركيّة  اللغة  جانب 
الكرديّة  اللغة  تدريس  يتم  فيما  اإللزاميّة، 
إلزاميّة  وليست  اختياريّة  مادةً  الكرد  للطالب 
مثل المواد التي يتّم تدريسها باللغة العربيّة أو 

التركيّة.
دينيّة  مواد  ثالث  الدراسّي  المنهاج  ويتضمن 
تعتمد  بينما  اإلسالميّة،  الشريعِة  مبادئ  حول 
لوقف  التابعة  الخطيب”  “اإلمام  مدارس 
بشكٍل  التركيّة  اللغة  على  التركّي،  الديانات 
الشريعة  حول  هي  موادها  وجميع  كامل، 

اإلسالميّة.
 

املكانة الدينية والثقافية للموقع

الثقافي”  اإليزيديين  “اتحاد  تأسيس  بعد 
المبنى  بات   ،2013 عام  بناء  وتخصيص 
مكاناً لعدة لجان تعمل من أجل خدمة المجتمع 
اإليزيدي وإدارة شؤونه وحل المشاكل وتسيير 
األمور  وتنظيم  الشخصية  األحوال  مسائل 
لجنة  اللجان؛  هذه  بين  من  كان  ومن  الدينية، 
المرأة  ولجنة  الشيوخ  ولجنة  الديني  التدريب 
ولجنة  والفن  الثقافة  ولجنة  الشباب  ولجنة 

الصلح ولجنة المثقفين.
والعدالة”  الحقيقة  أجل  من  تحدثت “سوريون 
أحد  عبدالو”،  حسن  الدين  زهر  الشيخ”  مع 
عفرين،  في  سابقاً  اإليزيديّين  اتحاد  شيوخ 
قال  حيث  الشهباء،  منطقة  في  حالياً  والمقيم 
اإليزيدي  االتحاد  »كان  يلي:  ما  شهادته  في 
في عفرين مرجعاً لإليزيديين في كّلِ مجاالتهم 
األحوال  أموَر  ينّظم  كان  فقد  الحياتية، 
الشخصيّة ويقوم بدوِر محكمة صلح لهم، وكان 
يتولى التعليم الدينّي والتعريف بعادات وتقاليد 
إلى  الديانة اإليزيديّة إضافة  اإليزيديين ألتباع 
رعاية الحفالت والمناسبات والطقوس الدينيّة.

َمن هي املنظامت التي أنشأت 
املدرسة؟

جمعية األيادي البيضاء: بحسب ما عّرفت عن 
نفسها في موقعها الرسمي، هي جمعية خيرية 
اإلنسانية،  اإلغاثة  قطاعات  جميع  في  تعمل 
تركيا  في  للعمل  الترخيص  على  حصلت 
وإنشاء مكتب في مدينة إسطنبـول بتاريخ 27 
 BEYAZ ELLER شباط 2013، تحت اسم
YARDIMLAŞMA DERNEĞI، وفي 
ترخيص  على  حصلت   ،2014 أيلول   24
لمكتب أنطاكيا، المعني بتنفيذ المشاريع ومتابعة 

الوضع لقربه من الحدود السوريّة التركية.
التي  اإلعالمية  والتصريحات  المواد  وبحسب 
في  الرسمية  حساباتها  على  المنظمة  تنشرها 
مواقع التواصل االجتماعي فإنها تتلقى تمويالً 
النوري”  هللا  عبد  “جمعية  من  أساسّي  بشكٍل 
المحلّي  المجلس  في  مصدر  وكان  الكويتيّة، 
مع “سوريون”  حديثه  في  قال  عفرين  بمدينة 
قد فاوضِت  البيضاء كانت  األيادي  إّن منظمة 
المجلس حول إنشاء مدرسة “اإلمام الخطيب” 
نيابةً عن الجمعية الكويتيّة، إذ إنه من المعروف 
والعاملة  اإلداريّة  الواجهة  أنّها  المجلس  لدى 

على األرض باسم الجمعية الكويتيّة.
الخيريّة:  النوري”  هللا  عبد  “الشيخ  جمعية 
موقعها  في  نفسها  عن  عّرفت  ما  بحسب 
الرسمّي، هي جمعية كويتيّة خيريّة تساهم في 
خالل  من  المحتاجة  المجتمعات  وتنمية  بناء 
برامج تعليميّة ودعويّة، عبر تعزيز التواصل 
أمثل  واستثمار  والمستفيدين،  الداعمين  مع 

للموارد البشرية والماليّة.
بها وعلم  الخاص  الجمعية واللوغو  اسم  ظهر 
الدولة الكويتيّة بشكل واضح في صور ومقاطع 
مدرسة  وافتتاح  أساس  حجر  وضع  فيديو 

“اإلمام الخطيب.

أردوغان درس يف اإلمام الخطيب

أقره  الذي  التدريس  توحيد  قانون  أّن  يُذكر 
أنواع  يلغِ  لم   ،1924 في  التركّي  البرلمان 
التعليم السائدة في عهد الدولة العثمانيّة، إال أنّه 
العلمانيّة وألزم بتجفيف  الدولة  أّكد على هوية 
منابع التعليم الدينّي وإغالق مؤسساته، وبذلك 

تم اعتماد نموذج مدارس اإلمام الخطيب.
وقد تخّرج من هذه المدارس كثير من السياسيين 
بينهم أردوغان وعبد هللا غول، ونحو ثلث نواب 
حزب العدالة والتنمية، ونحو 40% من طالب 
الجامعة من خريجّي ثانويات اإلمام الخطيب، 
وبذلك يمكن فهم معنى الترويج لهذا النوع من 

المدارس في المناطق المحتلة.
البيضاء«  »األيادي  جمعية  عمل  يقتصر  لم 
التغيير  في   BEYAZ ELLER التركية 
كان  بل  العديدة،  المدارس  بناء  عبر  الثقافّي 
عبر  الديمغرافّي  التغيير  عملية  في  كبيٌر  سهم 
تنفيذ مشاريع القرى االستيطانيّة مثل مستوطنة 
من  بتمويل  اإليزيديّة  شاديريه  قرية  في  بسمة 
»جمعية العيش بكرامة لعرب 1948«، ودعم 
من الجمعية الخيريّة العالمية للتنمية والتطوير 

)تنمية(، والتي تمت تنفيذ مرحلتين منها.

تهاجم الدولة التركية المحتلة باشور كردستان 
والعراق باألسلحة الثقيلة، والمحرمة دولياً منذ 

عام 1983، وفي 17 نيسان المنصرم، قامت 
على  النطاق  واسعة  هجمات  بشن  جديد  من 
المشروع،  الدفاع  ومناطق  كردستان،  باشور 
من  كبيراً  استنكارا  الهجمات  القت  حيث 
باشور  في  والشعبي  السياسي،  الشارع  قبل 

كردستان والعراق.

انتهاك صارخ للقوانني الدولية

األمين  تحدث  الهجمات  لهذه  واستنكارا 

الغرابي  حسين  العراقي  الوطني  للبيت  العام 
تنتهك  التركية  »الهجمات  قائالً:  لصحيفتنا 
في  عراقيين  مواطنين  وتقتل  العراق،  سيادة 
دهوك، وشنكال والموصل، وليس لتركيا الحق 
والعراق  كردستان  باشور  على  الهجوم  في 
مهما كانت األسباب، هذه الهجمات المتواصلة 
تشكل خطراً كبيراً على سيادة العراق، وتنتهك 

القوانين، والمواثيق الدولية«.
الحكومة  أن  الواضح  »من  الغرابي:  وأوضح 
الدفاع عن سيادتها ال في  العراقية ال تستطيع 
بأمور  ينذر  وهذا  األرض،  على  وال  السماء، 

خطيرة«.
»من  قائال:  حديثة  الغرابي  حسين  واختتم   
الواضح وكما ذكرت، أن الحكومة العراقية ال 
تتخذ هذه الهجمات بجدية، وكأنه ليس لها علم 

أو أي عالقة بهذه الهجمات التركية، وتركيا من 
العراق وسوريا  سيادة حدود  تحترم  جهتها ال 
أمن وسالم،  تهدد  العربية، وهي  وجميع دول 

واستقرار دول العربية وسالمة مواطنيها«.

الشرق  أكد وجهاء عشائر عربية، أن شعوب 
األوسط معرضة لمجازر جديدة على يد دولة 
االحتالل التركي، التي تسعى إلى إحياء تاريخ 
العثمانيين األسود، داعين الشعوب إلى تعزيز 
الوحدة الوطنية، وحماية وجودهم في التصدي 
للهجمات العثمانية الجديدة؛ ألنها تشكل خطراً 

على وجودهم.
وبقية  والعربي،  الكردي  الشعبان،  تعرض 
شعوب المنطقة للعديد من السياسات العدائية، 
والمجازر على يد العثمانيين، الذين سعوا إلى 
في  التركي  االحتالل  دولة  وتحاول  إبادتهم، 
فتواصل  ذاته،  التاريخ  إعادة  الراهن  الوقت 
من  عشر  السابع  منذ  التركي  االحتالل  دولة 
على  اإلبادة  هجمات  شن  الماضي،  نيسان 
مناطق الدفاع المشروع، وبتعاون مع الحزب 
مقاومة  وسط  الكردستاني،  الديمقراطي 
تاريخية، التي يبديها مقاتلو الحرية »الكريال«.

تاريخ أسود من اإلبادة بحق 
شعوب املنطقة

وحول ذلك تحدث ممثل عشائر السادة حسين 
الشعبين  »إن  وقال:  هاوار  لوكالة  السادة، 
المنطقة،  شعوب  وبقية  والعربي،  الكردي 
تعرضا للمجازر ولإلبادة خالل فترة االحتالل 
الفترات  أكثر  تعد  وهي  البائد،  العثماني 
وشعوب  والعرب،  الكرد  حياة  في  سوداوية 
والسريان  اآلشور،  من  األوسط  الشرق 

واألرمن وغيرهم«.
التي  المجازر،  أكبر  إحدى  إلى  السادة،  ونوه 
ارتكبها العثمانيون بحق الكرد قائالً: »مجزرة 
ديرسم التي يندى لها الجبين من شدة بشاعتها، 
قتل  إذ  جمعاء،  اإلنسانية  على  عاراً  وتعدّ 
والشيوخ،  والنساء  األطفال  من  اآلالف  فيها 
األخرى،  المجازر  من  العديد  إلى  باإلضافة 

المحتلة  التركية  الدولة  من خاللها  التي سعت 
للعديد  أيضاً  العرب  تعرض  كما  إبادتهم،  إلى 
إذ  العثمانيين،  يد  على  واإلبادة  المجازر  من 
كبارهم  وقتلوا  وتنكيالً،  قتالً  بالدهم  استباحوا 

وصغارهم بوحشية«.
كافة،  المنكوبة  »الشعوب  بقوله:  السادة  وأكد 
نفسها  حماية  من  وتمكنت  بينها،  فيما  تكاتفت 
العثمانيين، واآلن  قبل  اإلبادة من  من هجمات 
الدولة  يد  على  ذاتها  للهجمات  معرضون  هم 
إحياء اإلمبراطورية  إلى  التي تسعى  التركية، 
ضرب  خالل  من  وذلك  الجديدة،  العثمانية 

الشعوب ببعضها«.
العسكرية  الوحدة  إلى  السادة،  وأشار 
شمال  شعوب  حققتها  التي  واالجتماعية، 
الذاتية  اإلدارة  ظل  في  سوريا  وشرق 
فكر  ومبادئ  أسس  على  المبنية  الديمقراطية 
األمة الديمقراطية للقائد أوجالن فقال: »تكاتف 
عنها  نتج  األخرى  والشعوب  والكرد  العرب 
تأسيس قوة عسكرية، وإدارة ذاتية ديمقراطية، 
على  وحافظت  الشعوب،  جميع  حقوق  حمت 

النسيج االجتماعي في المنطقة«.
األمة  وفكر  الذاتية،  »اإلدارة  السادة:  وتابع 
كافة،  شعوبنا  حما  أوجالن  للقائد  الديمقراطية 
من هجمات اإلبادة والمجازر الجماعية، ويعدّ 
الحضارة  مانيفيستو  كتابه  في  أوجالن  القائد 
األمة  »نموذج  الخامس  بمجلده  الديمقراطية 
دمقرطة  ينعش  للحل  نموذجاً  الديمقراطية 
النزعة  مزقتها  التي  االجتماعية،  العالقات 
المتباينة  الهويات  ويفعم  إرباً  إرباً  الدولتية 
بروح الوفاق والسالم والسماحة، لذا فانعطاف 
سيجلب  الديمقراطية  األمة  صوب  الدولة  أمة 

معها مكاسب عظيمة«.
والعربية  الكردية  العشائر  شيوخ  دور  وحول 
في حماية الشعوب من هجمات اإلبادة الجديدة، 
في  رئيس  دور  العشائر  »لشيوخ  السادة:  قال 
الشعوب  وأخوة  األهلي،  السلم  على  الحفاظ 

تحققت  التي  المكتسبات  وحماية  المنطقة،  في 
باختالط دماء شعوبنا«.

»شمال  قائالً:  حديثه  السادة  حسين  واختتم 
آخر  موسع  بهجوم  مهددة  سوريا  وشرق 
يقظين؛  نكون  أن  علينا  لذا  التركي،  لالحتالل 
للوقوف في وجه هذه الهجمات معاً، فبوحدتنا 

سنتصدى لهجمات العثمانية الجديدة«.

تعزيز اللحمة الوطنية لحامية 
الشعب واألرض

والعراق  سوريا  في  الشرابين  قبيلة  ممثل  أما 
العادات  إلى  نوه  فقد  الحمدون،  عارف  محمد 
الشعبين  بين  الراسخة  التاريخية  والتقاليد 
الوطنية،  اللحمة  تعزيز  في  والكردي  العربي 
وحماية أرضهم معاً من الهجمات كافة، قائالً: 
تعزيز  في  مهمة  وتقاليد  عادات،  »للعشائر 
اإلرهاب،  على  للقضاء  والوحدة  التكاتف، 

وتأمين الحياة الكريمة للشعوب كافة ».
التركي  االحتالل  محاوالت  إلى  االنتباه  ولفت 
من  إلبادتهم  والكرد؛  العرب  بين  فتن  الفتعال 
الوجود، وقال: »االحتالل التركي، والذي يمثل 
األب الروحي لداعش، يحمل ثقافات دموية عبر 
التاريخ، وسعى عبر العديد من المخططات إلى 
افتعال فتنة بين الكرد والعرب، ولكنهما تمكنا 
للهجمات  والتصدي  اإلرهاب،  دحر  من  معاً 

ولسياسات الفتن«.
وأكد الحمدون: »لن نقبل ألي قوة اللعب بإرادة 
شعبنا عبر هجماتها االحتاللية، وسندعم األمن 
والسالم بين الشعب السوري دائماً، وسنقف معاً 
أمام مشروع الفتنة للدولة التركية؛ لنحافظ على 
الروابط االجتماعية التاريخية بيننا، إلى جانب 

الحفاظ على األمن واالستقرار في المنطقة«.
في  أهداٌف  التركية  »للدولة  الحمدون:  ورأى 

وتهجير  األراضي،  واحتالل  الدماء،  سفك 
الدعائم  أهم  هي  والعشائر  المنطقة،  شعوب 
الدولة  هجمات  وأن  المنطقة،  في  لالستقرار 
العثمانية الجديدة ال تستهدف الكرد فحسب، بل 
العرب،  رأسها  وعلى  المنطقة،  جميع شعوب 
الدولة التركية تحارب السلم األهلي والمشاريع 

الديمقراطية بين الشعوب«.

بإرادة الشعوب الحرة نفشل 
املخططات

خميس  البو  عشيرة  وجيه  دعا  جهته  ومن 
العربية، الشيخ علي الخميسي، العشائر العربية 
مخططات  وجه  في  والوقوف  التكاتف،  إلى 
العثماني،  التركي، ومشروعها  دولة االحتالل 
الذي يهدد الشعوب كلها، والنضال على أساس 

مبدأ األمة الديمقراطية.
دولة  وجه  في  الوقوف  إلى  الخميسي  ودعا 
في  االحتاللية  ومخططاتها  التركي،  االحتالل 
وشرق  شمال  استهداف  »إن  بقوله:  المنطقة 
في  يأتي  المشروع،  الدفاع  ومناطق  سوريا، 
والقضاء  العثمانية،  األطماع  إعادة  إطار 
الحاضن  الديمقراطية  األمة  مشروع  على 
لمكونات ولشعوب المنطقة كافة، أهالي شمال 
وشرق سوريا بشعوبها كلها، يدركون مخاطر 
ألنه  عموماً،  المنطقة  على  التركي  االحتالل 

يستهدف أمنهم واستقرارهم«.
الشعوب  »أكثر  أن  الخميسي  وأوضح 
المتضررة من بطش، وهجمات دولة االحتالل 
التركي هو الشعب العربي، لذا علينا أن نصعّد 

النضال، ونقف بحزم أمام مخططاتها الفاشية«.
العربية  العشائر  الخميسي  علي  الشيخ  وحذر 
العربية  الدول  وفي  العراق  وفي  سوريا،  في 
كلها، من االنجرار وراء أوهام العدو، والسير 
األمة  مشروع  على  للقضاء  مخططاته  وراء 
االحتالل  أهداف  أن  إلى  منوهاً  الديمقراطية، 
بل  فقط؛  الكرد  على  القضاء  ليست  التركي 

القضاء على العرب أيضاً كما فعل سابقاً.
إلى تدخالت دولة االحتالل  الخميسي،  وأشار 
»إذا  قائالً:  داخلياً،  الدول  شؤون  في  التركي 
الواقع، وإلى ما يحصل في بعض  إلى  نظرنا 
في  التركي  االحتالل  تدخالت  نتيجة  الدول؛ 
كبيراً  قائماً  خطراً  هناك  أن  نستنتج  شؤونها، 
ال  الخطر  وهذا  العالم،  في  الشعوب  على 
يقتصر على الكرد فقط، وهذا ما يوضح نوايا 
أجدادها  أطماع  بإعادة  الفاشية  التركية  الدولة 

العثمانيين«.
األمة  مشروع  أن  على  الخميسي:  وشدد 
المشروع  هو  الشعوب  وأخوة  الديمقراطية، 
الحقيقي لنجاة السوريين، والشعوب المضطهدة 
االحتالل  هجمات  وأن  أجمع،  العالم  في 
التركي على مناطق الدفاع المشروع، وشمال 
المتطورة،  األسلحة  واستخدام  سوريا  وشرق 
وفشله،  ضعفه  على  يدل  دولياً،  والمحرمة 

وانهيار مشاريعه االستعمارية في المنطقة.
وأنهى الشيخ على الخميسي حديثه: »إن إرادة 
دولة  مشروع  سيُفشالن  ووحدتها  الشعوب، 
إلى  الوصول  تستطيع  ولن  التركي،  االحتالل 
في  العربية  العشائر  أناشد  هنا  ومن  مرادها، 
التكاتف،  كلها  العربية  الدول  وفي  سوريا، 

لدحر االحتالل التركي«.

محمد عارف البوحمدونعلي الخميسيحسين السادة
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المشاهد المصورة للعمليات كشفت الحقيقة

الجغرافيا ودورها الحاسم في قدر البلدان

دمهات تولهلدان

رغم محاولة الدولة التركية المحتلة ومنذ بداية 
على  انتصارها  اخبار  لنشر  األخيرة  هجماتها 
حقيقة  تنكشف  مرة  كل  في  و  أنه  اال  الكريال 
المشاهد المصورة المفبركة التي ينشرها اعالم 

االحتالل التركي.
قوات  لعمليات  المسجلة  الفيديو  مقاطع  ان 
الدفاع الشعبي ووحدات المرأة - ستار في جبال 
في  عفرين  تحرير  قوات  ومشاهد  كردستان، 
عفرين. تُفشل جميع محاوالت الحرب الخاصة 
مقاطع  ان  التركي.  االعالم  يخوضها  التي 
اتراك  جنود  مقتل  واضح  بشكل  توثق  الفيديو 
اجمع  العالم  ان  كما  الحرية.  مقاتلي  يد  على 
المقاومة  تظهر  التي  الفيديو  مقاطع  شاهد  قد 
البطولية التي ابدتها وحدات حماية شنكال ضد 

قوات الحزب الديمقراطي والقوات العراقية.
ومع ان جميع االخبار في العالم تتحدث يوميا 
عن الحرب الروسية األوكرانية اال ان الحدث 
االحتالل  حرب  هو  كردستان  في  الرئيسي 
مقاومة  يبدي  الكردي  الشعب  ان  والدمار. 
بطولية ضد هجمات اإلبادة في كل مكان من 
حرب  المحتلة  التركية  الدولة  تشن  كردستان. 
شاملة ضد حركة الحرية الكردية؛ وذلك بدعم 
من حلف الشمال األطلسي. كما تستغل بعض 
وأيضا شراكة  المنطقة  في  لها  الداعمة  القوى 
الحزب الديمقراطي لها في حربها الفاشية هذه. 
الهجمات  التركي اخبار  ينشر اعالم االحتالل 
االدعاء  ويتم  كردستان.  كامل  في  ساعة  كل 
في التقارير استهداف اعداد كبيرة من مقاتلي 
الحرية الكرد. وكأن كل هذا ليس كافيا، تنشر 
أيضا اخبار كاذبة لخداع المجتمع. ولكن فلتأت 
حركة  ان  ذلك  يهم  ال  جهة  أي  من  الهجمات 
الحرية الكردستانية تتصدى لكل هذه الهجمات 

الفاشية.

تجربة الكريال عىل مدى 40 عام 
وجهت رضبة إىل الجمهورية 

الرتكية

في 17 نيسان بدأت هجمات االحتالل التركي 
مناطق  على  الديمقراطي  الحزب  وبمشاركة 
المشروع.  الدفاع  ومناطق  افاشين   - زاب 
من  الجوية  الهجمات  بدأت  أخرى  جهة  ومن 
افا  روج  على  المحتلة  التركية  الدولة  قبل 
وجه  على  المدنية  األماكن  استهدفت  والتي 
الخصوص. وصفت حركة الحرية الكردستانية 

»نضال  باسم  المحتلة  التركية  الدولة  هجمات 
في  الحرب  ان  الواضح  والموت«. من  الحياة 
وظهرت  جديدة.  مرحلة  دخلت  قد  كردستان 
تحت  الحرية  مقاتلي  قبل  من  بطولية  مقاومة 
التحرك  المحتلون  يستطيع  لن  الحماية.  اسم 
في  مثال  كردستان،  جغرافية  في  بسهولة 
من  صعوبة  األكثر  المنطقتين  وزاب  افاشين 
الناحية الجغرافية في تركيا سدد مقاتلي الحرية 
ضربات موجعة إلى جنود االحتالل وكل ذلك 
الوقت  في  عاما.  لـ40  خبرتهم  على  استنادا 
الذي يستخدم فيه جيش االحتالل التركي أحدث 
شمال  حلف  من  عليها  حصل  والتي  التقنيات 
للكريال  المختلفة  العمليات  هزمت  األطلسي. 
جميع  المقاومة  هزمت  لقد  التقنيات.  هذه  كل 

مخططات العدالة والتنمية.

قتل 354 جنديا تركيا عىل األقل

مقابل مقاومة الكريال، انتشرت أكاذيب االعالم 
مقاومة  جعلت  لقد  الخاصة.  للحرب  التركي 
كريال قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة - 
قوات  اعالم  لقد شارك  العدو مصدوما.  ستار 
الحاصلة  االشتباكات  اخبار  الشعبي  الدفاع 
لحظة بلحظة مع الراي العام. كما أعلنت قوات 
الدفاع الشعبي مقتل 354 جنديا لالحتالل منذ 

17 نيسان باإلضافة إلى جرح العديد.

الحقائق عىل كامريات الكريال

المعلومات  الشعبي  الدفاع  قوات  شاركت  لقد 
كافة  العام. شاركت  الرأي  الوثائق مع  وكامل 
في  االحتالل  جيش  ضد  نفذت  التي  العمليات 
شارك  القليلة.  واالمكانيات  الصعبة  الظروف 
التي  العمليات  كافة  العام  الراي  مع  الكريال 
نفذت في 28 نيسان، 2 أيار، 3 أيار و5 ايار 
وتّوضح  زاب.  منطقة  في  متفرقة  أماكن  في 

قوات  سيطرة  تحت  المعركة  ان  الفيديوهات 
الكريال. كما ان جيش االحتالل التركي يتلقى 

ضربات قوية.
الشعبي  للدفاع  المركزية  القيادة  قائد  تحدث 
عن  والت  دنكي  راديو  إلى  يالن  قره  مراد 
المشروع  الدفاع  مناطق  في  الدائرة  الحرب 
وعن مقاومة قوات الكريال. قال: »اننا فخورين 
وحذر  بمعرفة  العدو  يستهدفون  الكريال  بان 
قائد  وضح  كما  وافاشين«.  زاب  مناطق  في 
الكريال مراد قره يالن االحداث التي تظهر في 
فيديوهات العمليات بشكل مختصر. ان الكريال 
الظروف.  كل  رغم  النضال  بروح  يتمتعون 
الحرب  مراكز  أكاذيب  جميع  كشفت  وهكذا 
مقاومة  ان  المحتلة.  التركية  للدولة  الخاصة 
أصبحت  كردستان  ارجاء  كافة  في  الكريال 
مصدرا للمعنويات للشعب الكردي وأصدقائه.

الكامريات تظهر العمليات األكرث 
فعالية

للراي  التي ظهرت  للمقاومة  األخرى  الساحة 
المرحلة هي عفرين، عفرين  العام خالل هذه 
الدولة  ان  التركية.  الدولة  قبل  من  المحتلة 
مناطق  ضد  يوميا  هجماتها  تواصل  التركية 
المدنية  المناطق  ان  سوريا.  وشرق  شمال 
القصف  تحت  وعفرين  شهباء  إلى  ديرك  من 
هذه  وضد  التركي.  لالحتالل  والبري  الجوي 
عفرين  تحرير  قوات  استهدفت  الهجمات 
العمليات  وجميع  قوية.  بضربات  االحتالل 
التي تم تنفيذها تمت مشاركتها مع الراي العام 
وفيديوهات مصورة.  كتابية  بيانات  من خالل 
فيديوهات  عفرين  تحرير  قوات  شاركت 
من  كل  في  أيار   3 نيسان   22 في  عملياتها 
مارع، والباب، وشرا واعزاز. المحتلة. توضح 
عفرين  تحرير  قوات  توجيه  الفيديوهات  هذه 
ضربات موجعة لالحتالل التركي. والمرتزقة 

التي  الفيديوهات  أحد  في  وظهر  لها.  التابعة 
جنود  و4  عناصر   10 مقتل  مشاركتها  تمت 

اتراك. وجرح الكثير من الجنود والمرتزقة.

مقاومة األمهات االيزيديات 
أظهرت موقفاً تاريخياً

األكثر  الساحة  كانت  االحتالل  هجمات  ضد 
الجيش  أراد  أيار   2 في  شنكال.  هي  أهمية 
شنكال  اقتحام  الديمقراطي  والحزب  العراقي 
االيزيدي.  المجتمع  مكتسبات  على  والسيطرة 
أيام  اول  كان  عاديا  يوما  يكن  لم  أيار   2 إن 
لم  التي  اإلبادة  إلنجاز  يوما  وكان  الفطر  عيد 
تنجزه داعش كامال. وتصدت اسايش ايزيدخان 
الهجمات.  لهذه  ايزيدخان  مقاومة  وحدات  مع 
وبعد اشتباكات ليوم واحد وعدم تحقيق الجيش 
الجيش  اجبر  األرض  على  تقدم  العراقي ألي 
العراقي على ابرام االتفاق. ساند شعب شنكال 
لداعش  تصدت  التي  الحرية  روح  ان  قواتها. 
االحتاللية.  الهجمات  مواجهة  في  اليوم  تقف 
شاهد الراي العام هذه المقاومة بشكل مباشر. 
ان المرحلة التي اكسبت المقاومة قوة هي وقفة 

االمهات االيزيدات.

كشف عاملة الحزب الدميقراطي 
الكردستاين بالحقائق

قوات  مقاومة  خلقت  المدن  إلى  الجبال  من 
مشاركتها  تمت  التي  والفيديوهات  الحرية 
يتم  مع كل ضربة  المجتمع.  كبيرا وسط  امال 
الشعب  اخالص  يزداد  العدو  إلى  توجيهها 
مقطع  كل  وفي  للنضال.  وأصدقائه  الكردي 
يبقى جيش االحتالل وعمالئه من الديمقراطي 
المقاومة  مواجهة  وفي  اكاذيبهم.  مع  وحيدين 
البطولية يقوم إعالم الحزب الديمقراطي بنشر 
ومهما  التركي،  لالحتالل  الداعمة  األكاذيب 
دوره،  تمويه  على  الديمقراطي  الحزب  عمل 
للدولة  الخاصة  الحرب  لدائرة  تبعيته  فإن 
التركية سوف ينكشف. كلما ازدادت المقاومة 
سيسعى العدو أكثر إلى خوض حروب خاصة 
الثورات  جميع  حال  ومثل  األكاذيب.   ونشر 
للمقاومة  التصدي  المحتلين والعمالء  سيحاول 
وسيحاولون إخفاء حقيقة المقاومة دائما. ومهما 
فان  األكاذيب  الخاصة  الحرب  مراكز  نشرت 
جميع ادعاءاتها ستنكشف عاجال ام اجال امام 

العلن.

مير عقراوي

 )كاتب بالشؤون اإلسالمية والكردستانية(

تُنسب إلى نابليون بونابرت ]1769 – 1821[ المقولة 
الهامة التالية عن الدور الحاسم والحيوي والفاعل كثيراً 
في الجغرافيا الطبيعية في قدر البلدان ومصائرها حيث 
هي  »الجغرافيا  إن:  هي  كلمات،  ثالث  في  صاغها 

القدر«!.

بالحقيقة إن هذه المقولة لنابليون لها حقيقتها ومصداقيتها 
ماضياً وحاضراً في قدر البلدان والشعوب على الصعيد 
السياسي واالجتماعي والحضاري والثقافي والصناعي 
النظر  أمعنَّا  فلو  واالقتصادي والعسكري وغيره، عليه 
العظمى  والدول  اإلمبراطوريات  تاريخ  في  تاريخياً 
الجغرافيا،  أن  نجد  والحاضر  الماضي  في  العالم،  في 
لتلك  والذاتية  الداخلية  العوامل  إلى  باإلضافة  طبعاً 
اإلمبراطوريات والدول قد لعبت أدواراً حاسمة وأساسية 
وازدهار  وقوة  َمنَعة  من  إليه  وصلت  فيما  ومفصلية 

ورقي ورخاء وتقدّم في مناحي الحياة كلها.

الجغرافي  األول  الشرط  هو  البحري  المجال  فإن  لهذا 
الحاسم واألساسي والهام والضروري جداً لتشكيل القدر 
هذا  في  ما،  وشعب  ما  لبلد  والناجح  واإليجابي  السوي 
الشأن إذا فقد بلد ما قدره في امتالك امتداد بحري حينها 
إمكانية  جداً  والعسير  والعصيب  الصعب  من  سيكون 
الجغرافي  وكيانه  وشؤونه  ومصيره  إرادته  في  التحكم 
بشكٍل مستقل وحر وصحيح، هذا ناهيك من أن يتمكن 

في  فاعلية  وذات  ومؤثرة  وقوية  مقتدرة  دولة  بتشكيل 
السياسة اإلقليمية، أو الدولية.

طليعة  في  هي  التي  والحاسم  الهام  الجغرافيا  شأن  في 
البلدان وتطورها  الحاسمة في تشّكل وازدهار  العوامل 
إلى هذا  البالغ –  تفتقد – لألسف  وقوتها فإن كردستان 
العامل الحيوي، حيث إنه أعاق دوماً وباستمرار، إضافةً 
إلى عوامل ذاتية – داخلية أخرى لقيام كردستان مستقلة 
السياسة  في  العب  ورسمي  ووطني  جغرافي  ككيان 
الدولية، وله إثباته وواقعه المتميز في الخرائط السياسية 
وامتداد  لمنفذ  كردستان  افتقاد  أي  الدولية،  الرسمية 
بحري طبيعي جغرافي خاص بها كما هو الحال بالنسبة 

للكثير من البلدان في العالم.

بين  والحاضر  الماضي  في  كردستان  وقوع  قدر  إن 
دولتين كبيرتين وقويتين جداً، وهما تركيا وإيران حال 
دون تمكنها من االستقالل بهويتها الوطنية الخاصة بها 
كأّيِ شعب وأمة في المعمورة رغم الحركات والثورات 
الشعب  قدمها  التي  الجبارة  والتضحيات  المتكررة 

الكردي في سبيل الحرية واالستقالل الوطني.

تأسيساً لما ذكرناه نستطيع القول على ضوئه وباالستناد 
عليه؛ إن كردستان بحسب الواقع الجغرافي الحالي لها 
أيضاً  وهي  الجيوسياسي،  المستوي  على  ساقطة  هي 
مخنوقة جيوسياسياً، لذلك ولغيره من األسباب والعوامل 
الذاتية بطبيعة الحال فشلت جميع المحاوالت الكردية في 
الماضي والحاضر، في تأسيس كيان كردستاني جغرافي 
مستقل ذي طابع رسمي ُمعترف به لدى السياسة الدولية 

والشرعية الدولية.

اإليجابي،  الجغرافي  القدر  كردستان  فقدان  بسبب  لعله 
ولم تكن كياناً مستقالً يومها، وربما لعوامل أخرى أيضاً 
العشرين  القرن  بدايات  في  الدولية  السياسة  تَْفرد  لم 
المنصرم كياناً جغرافياً وطنياً مستقالً وخاصاً بكردستان 
وكردستان  الكرد  وقّسمت  جزأت  إنها  بل  وشعبها، 
على الدول الجارة المحيطة بهم، وهي كما هو معلوم؛ 
تركيا، إيران، العراق وسوريا ُمْذ اتفاقية سايكس – بيكو 

البريطانية الفرنسية لعام 1916 من القرن الماضي.

يتضح من السياسة الدولية يومذاك أنها قد أقامت حظراً 
دولياً سياسياً ورسمياً على قيام دولة كردستان، ثم كما 
دولة  لقيام  هذا  الدولي  الحظر  إن  أيضاً  بوضوح  يبدو 
كردستان في كردستان مستمر في رسميته حتى يومنا 
كل  واضٌح،  المنظور.  األمد  حتى  سيستمر  وهو  هذا، 
على  كردستان  لتوزيع  األساسية  الغاية  إن  الوضوح 
وسياسياً  جغرافياً  إسقاطها  هي  بها،  المحيطة  الدول 
إلى االستقالل، وهذا  أيَّ محاولة كردية تهدف  وإفشال 
ال يعني إالّ إن قيام دولة كردستان هو من المحال على 

األقل في المستقبل المعلوم.

إن تقادم الزمن على قضية كردستان بال حّلٍ وال يلوح 
الخسائر  أفدح  بها  ألحق  قد  حّلٍ  أيَّ  المعلوم  األفق  في 
الديموغرافي  الصعيدين  على  بخاصٍة  واألضرار، 
التتريكية  العنصرية  السياسات  بسبب  والجغرافي 
المحيطة  الدول  تمارسها  التي  والتعريبية  والتفريسية 
ومدن  مناطق  هناك  باإلضافة  هذا  والكرد،  بكردستان 

كبيرة من كردستان قد تم مسحها من واقعها الجغرافي، 
مثل  أيضاً،  الدولية  السياسة  ضمن  يقع  منها  بعض  أو 
مدينة كركوك في كردستان العراق الغنية بآبار النفط، 
ومعلوم لدى كل متابع للقضية الكردية الموقف السلبي 
دولة  وقيام  الكردستاني  االستقالل  من  الدولية  للسياسة 
كردستان، أي إن السياسة الدولية كانت ومازالت تخالف 
اعتبار مدينة كركوك من ضمن كردستان العراق، عالوةً 
على مناطق ومدن أخرى في مختلف أجزاء كردستان 
كردستان  فإن  لذلك   ، وايران وسوريا  تركيا  تتبع  التي 
عليها  الزمن  تقادم  بسبب  المذكورة  للعوامل  تعرضت 
الجغرافي  واالنحسار  التقلص  من  المزيد  إلى  حّلٍ  بال 
قد  كردستان  من  مناطق  هناك  بل  والديموغرافي، 
انسلخت عنها تماماً، مثل منطقة لورستان في كردستان 

إيران! 

 في
 الرأسمالية
المالية

مراحل كبرى،  ثالث  عبر  الرأسمالية  تطورت 
والرأسمالية  التجارية،  الرأسمالية  هي: 
فبروديل  املالية،  والرأسمالية  الصناعية، 
للداللة  عام،  بشكل  الرأسمالية  يستخدم 
االقتصادي،  البناء  من  العليا  الطوابق  على 
املستويات  في  الرأسمالية  وتخصيص 
والشركات  الكبرى،  الشركات  أي  العليا؛ 
متعّددة اجلنسيات، والعابرة للقارات، فيقول 
في هذا الصدد: »ال أعّد الدكان الذي أشتري 
إّنا  الرأسمالية؛  من  قطعة  جريدتي  منه 
تتبع الرأسمالية احملال، التي قد تكون مالكة 

للدكان املتواضع، الذي أتعامل معه. 

وال تتبع للرأسمالية محاّلت وورش احلرفيني، 
التي  املستقلة،  الصغيرة  واملؤسسات 
التسعة  مؤسسات  فرنسا  في  يسّمونها 
فيها  العاملني  عدد  إلى  إشارة  وأربعني 
يدخل  الذي  العدد  وهو  خمسني،  من  أقل 
نقابيًّا  العالية  الشريحة  في  املؤسسة 
وضرائبيًّا، هذه املؤسسات الصغيرة، واحملاّلت 
تتعرّض  وهي  جدًّا،  كبير  عددها  الصغيرة 
حملنة واسعة النطاق، تسّلط عليها األضواء 

أيًضا على املشكلة التي تشغلنا.

القرون  عبر  الرأسمالي  املركز  تبّدل  لقد 
لكن  اختالفات  هناك  كانت  وإن  السابقة، 
كان هناك تقارب كبير في اجلوهر »البندقّية 
في  أمستردام  أو  عشر،  اخلامس  القرن  في 
القرن  في  لندن  أو  عشر،  السابع  القرن 
الثامن عشر، أو نيويورك اليوم.« هي اجلوهر 
تقريًبا  املّتبع  والنظام  نفسه،  الرأسمالي 

حّتى سبعينّيات القرن املاضي.

ميالد  سبقت  التي  العصور  إّن  نقول:  لن 
اخلّير  الرأسمال  املالي، هي عصور  الرأسمال 
أو السلطة اخلّيرة أو امللكّية اخلّيرة األخالقّية، 
لكّن نشوء إمبراطورية الشركات، التي حّلت 
وبدأ  بدأ،  قد  السابقة  اإلمبراطوريات  محّل 
معه عصر جديد عده بعض املفكرين نهاية 

التاريخ.

أضحت  التي  الكبيرة،  املدن  عصر  فبدأ 
األصغر  املدن  على  وتعتمد  القرى،  تبتلع 
مدن  في  السكان  فعدد  في خدمتها،  منها 
وأزمير يساوي نصف عدد  أنقرا وإسطنبول، 
املثال، فقد نشأت  سكان تركيا على سبيل 
دبي في عام 1833 ميالدياً، من خالل  مدينة 
ومع  شخص،   800 من  يقارب  ما  استقرار 
دبي  سكان  عدد  كان  العشرين  القرن  بداية 
سكانها  عدد  واآلن  نسمة،   20،000 حوالي 

3.137 مليوناً.

عام  بداية  في  الرأسمالية  في  التحّول  بدأ 
هذا  إلى  أدّت  عوامل  عّدة  وهناك   ،1970
التحّول، من أهّمها انتشار التداول املصرفي، 
وبالطبع  العمالقة،  احلواسيب  وبداية ظهور 
كان للتقنية دور في ظهور البورصة العاملية، 
ومفهوم العملة واالحتكار املالي، فما املال؟ 
ما  نفهم  أن  النّص  هذا  خالل  من  بإمكاننا 

املال؟ وما وظيفته؟

أْن يكون املال وسيلة للتبادل هو أمر مفهوم 
متاًما، ألنّه وسيلة تؤدي وظيفة بسيطة، ومع 
الذي  ما  واحلذر،  احليطة  توّخي  يجب  ذلك، 
أداة  يكون  أْن  املال  بإمكان  هل  تبادُله؟  يتّم 
قادرة على تأمني املعيار العادل بني الشيَئني 
منذ  مثقَلة  املشكلة  أّن  جليٌّ  املتبادََلني؟ 
مسألة  لِنأخذْ  عويصة،  مبشّقات  البداية 
املثال،  سبيل  على  بأجاص  تفاحة  تبديل 
باعتبارها أبسط أشكال التبادل، لنفترض أّن 
املعّدل هو واحد مقابل اثَنني: تفاحة واحدة 
تساوي أجاصَتني، ولَِيُقْم املال بوظيفة كهذه 
وليس  اثَنني،  مقابَل  واحدٌ  ملاذا  السوق،  في 
هنا  واحد؟  مقابل  واحد  ليس  ملاذا  أو  ثالثة؟ 
املوضوع  والقيمُة في صلبِ  اجلهُد  سيدخُل 
جديدة  أسئلة  تَردُ  وقد  احلاالت.  أبسط  في 

على البال بالتوالي. 

ومضات

صالح الدين مسلم

مصر: حصاد أكثر من 700 ألف فدان قمح والبحث عن امدادات بديلة

تلوث الهواء يتفاقم والسلطات اإليرانية 
تدق ناقوس الخطر

وزارة النفط العراقية تتجه لتطبيق قرار المحكمة 
االتحادية على نفط االقليم

أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، 
يوم السبت، أن إدارة النشاط النفطي في إقليم 
أن  إلى  أشار  فيما  صحيحة،  غير  كردستان 
 50 تتجاوز  ال  لإلقليم  الصافية  اإليرادات 

بالمائة من قيمة النفط المباع.
الرأي  هيئة  اجتماع  خالل  الجبار  عبد  وقال 
من  يوماً   )75( من  “أكثر  النفط:  لوزارة 
كلها،  بغداد  ومحاوالت  والمبادرات،  النقاش 
والرغبة  اإلقليم،  مع  التعاطي  في  والمرونة 
ونحن  نتيجة،  أي  تحقق  لم  الثقة،  تبادل  في 
ذاهبون نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة 

االتحادية بخصوص نفط إقليم كردستان”.
وأوضح: “على وزارة النفط، ومجلس إدارة 
لمواجهة  االستعداد  الوطنية  النفط  شركة 
وستتوجه  القرار،  تنفيذ  في  المقبلة  التحديات 
أن  مؤكدا  النفط،  لوزارة  السهام  من  الكثير 
شركة النفط الوطنية العراقية، ستكون مسؤولة 
عن إدارة ملف الطاقة داخلياً، ووزارة النفط 
وزارة  مع  التعاطي  عن  مسؤولة  ستكون 

المالية، والجهات الدولية والخارجية”.
أدت  التاريخية  التجارب  أن  “يبدو  وأضاف 
المركز،  بين  الثقة  في  شرخ  وجود  الى 
مسؤولين  لسنا  ولكن  اإلقليم،  في  والشركاء 
عن هذه المشكلة، وحاولنا أن نكون على أكبر 
قدر ممكن من المرونة، مشددا على أن البدء 
الحوار،  قطع  يعني  ال  القرار  أحكام  بتنفيذ 
اإلقليم  في  النفطي  الملف  بمسؤولي  ونرحب 

في حال رغبوا بفتح النقاش مرة أخرى”.
وزارة  هي  للبلد  الرئيسي  “المورد  وتابع 
المزاج،  عن  بعيدة  تكون  أن  ويجب  النفط، 
وعن التداخل السياسي منعاً النهيار المنظومة 
االقتصادية للبلد، موضحاً: إن قرار المحكمة 
الدستور،  ألحكام  مفسراً  جاء  االتحادية 
ومنسجماً مع المعايير الصحيحة إلدارة ملف 
أمن  حماية  الى  سيؤدي  وتطبيقه  الطاقة، 
الطاقة في الدولة الفيدرالية، وإرجاع األمور 
السند  ما  نعرف  وال  الطبيعي،  المسار  الى 
القانوني ألن يقوم جزء من البلد بتصدير مادة 

للطاقة في حين جزء آخر من البلد يحتاجها، 
الفيدرالية  الدول  في  وهذا غير موجود حتى 
هناك  يكون  أن  العدالة  من  ليس  القديمة، 
أن  يجب  نفسها،  الدولة  في  ازدواجي  تعامل 
تذهب عائدات النفط كلها المنتج الى الموازنة 

العامة”.
في  األساس  هو  التجاري  “النشاط  وأوضح: 
إدارة ملف الطاقة، وليس الرغبة في السيطرة 
أن  مرة  من  أكثر  لإلقليم  أكدنا  القرار،  على 
النشاط  على  السيطرة  في  لبغداد  رغبة  ال 
الحكومة  ولكن  كردستان،  إقليم  في  النفطي 
وتحويله  النفطي،  النشاط  تنظيم  في  ترغب 
الى نشاط تجاري حقيقي واضح وشفاف، كما 
نسعى إلرساء أسس دولة فيدرالية قوية تدير 
مجمل نشاطها النفطي بإدارة علمية معيارية، 
وأقل  استدامة،  بأكثر  عائدات  أعلى  لتحقيق 
كلفة، وهذا هو الهدف األساس لشركة النفط 

الوطنية العراقية”.
وكاالت

من  فدان  ألف   700 من  أكثر  حصدت مصر 
القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد في أول 

أبريل )نيسان( الماضي.
منذ  مصر  في  القمح  حصاد  عمليات  بدأت 
المساحات  الماضي، وتجاوزت  نيسان  بدايات 
المحصودة 700ألف فدان، وكان وزير المالية 
المصري محمد معيط، قد قال الشهر الماضي: 
 59.69( جنيه  مليار   1.1 تخصيص  تم  إنه 
القمح  لشراء  مقدمة  كدفعة  دوالر(  مليون 

المحلي من المزارعين.
مستوردي  أكبر  من  وهي  مصر،  وتعتمد 
القمح في العالم، بشكل كبير على شحنات من 
أوكرانيا، وروسيا، وتسعى حكومتها للحصول 
الهند،  بينها  دول  من  بديلة  إمدادات  على 

وفرنسا.
من  المصليحي  علي  المصري  التموين  وزير 
جهته، قال في 21 نيسان الماضي: إن مصر 
يكفي  القمح  من  استراتيجي  مخزون  لديها 
»لدينا  وأضاف:  الثاني،  كانون  نهاية  حتى 
مخزون استراتيجي حتى نهاية كانون الثاني... 
أن  بمعنى  القمح  من  استراتيجي  كاحتياطي 
لدينا أكثر من ستة إلى تسعة أشهر يكفينا من 

المخزون القمحي«.
رئيس  الشناوي،  عباس  عن  رويترز  ونقلت 
المصرية،  الزراعة  بوزارة  الخدمات  قطاع 
تستهدف  الوزارة  إن  قوله:  الفائت،  السبت 
زراعة 1.075 مليون فدان من األرز، خالل 

في  سيسهم  ما   2023-  2022 الحالي  العام 
تحقيق االكتفاء الذاتي.

والزراعة  األغذية  منظمة  لبيانات  ووفقاً 
منتج  أهم  ثامن  هي  أوكرانيا،  فإن  )الفاو(، 
للوضع عام  للقمح بنحو 25 مليون طن )وفقاً 
2020(. وتحتل أوكرانيا المرتبة الخامسة في 

إنتاج الذرة بنحو 3،  30 مليون طن.
سيعرض  للحبوب  كمورد  أوكرانيا  وغياب 
وجه  على  أفريقيا  لسكان  الغذائية  اإلمدادات 
األلماني  كيل  معهد  وفق  للخطر،  الخصوص 
الباحث  وقال   ،)IfW( العالمي  لالقتصاد 
هيندريك  المعهد،  لدى  التجارية  الشؤون  في 
أن  المرجح  من  للحرب،  »نتيجة  مالكوف: 
في  العالمي  االقتصاد  عن  أوكرانيا  تنفصل 
وتُدمر  التجارة،  طرق  ستُقطع  حيث  البداية، 

جميع  تتجه  أن  المرجح  ومن  التحتية،  البنية 
قوى اإلنتاج المتبقية نحو اقتصاد الحرب«.

أهم  من  أوكرانيا  أن  »بما  مالكوف:  وأضاف 
وخصوصاً  العالم،  في  الحبوب  مصدري 
إلى  هذا سيؤدي  فإن  األفريقية،  للقارة  بالنسبة 
ملحوظ«،  بشكل  هناك  اإلمدادات  تفاقم وضع 
أللمانيا  بالنسبة  العواقب  فإن  المعهد،  وحسب 

ستكون »أقل مأساوية بكثير«.
بمحاكاة  المعهد  لدى  االقتصاد  خبراء  وقام 
في  التجارة  لوقف  المدى  طويلة  العواقب 
إلى  أوكرانيا  من  األخرى  والحبوب  القمح، 
أفريقيا، وأظهرت المحاكاة أن تونس، ومصر 
جراء  سلباً  ستتأثران  الخصوص  وجه  على 
سيتراجع  »مصر  المعهد:  من  بيان  قال  ذلك، 
تزيد على 17 في  بنسبة  القمح  استيرادها من 

 19 على  تزيد  بنسبة  الحبوب  وباقي  المائة، 
في المائة. وبالنسبة لجنوب أفريقيا ستبلغ نسبة 
التراجع سبعة في المائة للقمح، و16 في المائة 
للحبوب األخرى«. كما يرى الباحثون عواقب 
حساسة بالنسبة للعديد من البلدان األخرى، مثل 
وكينيا  وإثيوبيا،  وليبيا  والجزائر،  الكاميرون 

وأوغندا، والمغرب وموزمبيق.
منظمة  في  مسؤول  أفاد  ذلك،  غضون  في 
المتحدة  لألمم  التابعة  والزراعة  األغذية، 
مليون طن  بأن نحو 25  الجمعة،  يوم  )الفاو( 
من شحنات الحبوب عالقة في أوكرانيا، وغير 
قادرة على مغادرة البالد؛ بسبب تحديات البنية 
البحر األسود بما في  التحتية، وإغالق موانئ 

ذلك ماريوبول.
أنه  على  إليه  يُنظر  الحصار  إن  الفاو:  وقالت 
الغذائية،  المواد  أسعار  ارتفاع  وراء  عامل 
التي سجلت مستوى قياسياً في آذار في أعقاب 
الغزو الروسي ألوكرانيا، قبل أن تتراجع قليالً 

في نيسان.
في  للذرة  مصدر  أكبر  رابع  أوكرانيا  كانت 
العالم في موسم 2020 -2021 وسادس أكبر 
الحبوب  مجلس  لبيانات  وفقاً  للقمح،  مصدر 

الدولي.
قسم  مدير  نائب  شميدهوبر،  جوزيف  وقال 
خالل  الفاو  منظمة  في  والتجارة  األسواق 
مؤتمر صحفي في جنيف عبر زوم: »إنه وضع 
أوكرانيا،  في  الحالي  الوقت  في  نراه  غريب 

مليون   25 من  يقرب  ما  تصدير  يمكن  حيث 
الشحنات  نقل  يمكن  لكن ال  الحبوب،  طن من 
والحصار  التحتية،  البنية  إلى  االفتقار  لمجرد 

المفروض على الموانئ«.
قد  الصوامع  امتالء  أن  من  شميدهوبر  وحذر 
خالل  التخزين  منشآت  في  نقص  إلى  يؤدي 
موسم الحصاد المقبل في تموز وآب. وأضاف: 
تبدو  ال  الحصاد  فإن ظروف  الحرب،  »رغم 
سعة  وجود  عدم  حقاً  ذلك  يعني  قد  مريعة، 
تخزين كافية في أوكرانيا، خصوصاً إذا لم يكن 

هناك ممر مفتوح لتصدير القمح«.
وأشار، دون الخوض في تفاصيل، إلى وجود 
عن  تقارير  وجود  وهو  أال  آخر  قلق  مصدر 
تدمير بعض مخازن الحبوب خالل القتال في 

أوكرانيا.
»عملية  أسمته  ما  موسكو  أطلقت  أن  منذ 
عسكرية خاصة« في أواخر شباط، اضطرت 
أوكرانيا إلى تصدير الحبوب بالقطارات عبر 
الحدود الغربية، أو من موانئها الصغيرة على 
نهر الدانوب بدالً من طريق البحر، وفي وقت 
سابق هذا األسبوع، قالت مديرة منظمة التجارة 
العالمية لرويترز إنها »قلقة بشدة« من ارتفاع 
مع  وتبحث عن حلول  الغذائية،  المواد  أسعار 

شركاء آخرين.
وكاالت

غير  طهران  في  الهواء  تلوث  أصبح 
المجتمع،  في  الحساسة  للفئات  صحي 
اإليرانية  السلطات  دفع  الذي  األمر 
إلغالق دور الحضانة والمدارس اليوم 

األحد.
للهندسة  طهران  محافظ  نائب  وقال 
المدنية عبد المالكي: إنه وبسبب تلوث 
الهواء، تم إغالق جميع دور الحضانة، 
وكذلك المدارس االبتدائية في محافظة 
طالب  نشاط  حظر  تم  كما  طهران، 

المدارس الثانوية في الهواء الطلق.

الهواء في طهران بمؤشر  وتعدّ جودة 
للفئات  صحي  غير  وضع  في   124
هذه  وفي  المجتمع،  في  الحساسة 
األشخاص  على  يجب  الحاالت، 
الرئة،  أو  القلب،  بأمراض  المصابين 
تقليل األنشطة  السن، واألطفال  وكبار 

الخارجية الطويلة أو الشاقة.
ومع التعزيز التدريجي لعدم االستقرار 
الجوي واألمطار، وزيادة  الغالف  في 
توفير  سيتم  نسبيا،  القوية  الرياح 
الملوثات،  لتشتت  المناسبة  الظروف 

انبعاث  احتمال  أن  من  الرغم  على 
الغبار من الرياح القوية نسبيا في بعض 

المناطق سيقلل من الهواء.
وحاليا، تبلغ درجة الحرارة في طهران 
التوقعات  وحسب  مئوية،  درجة   23
 18 ستكون  حرارة  درجة  أدنى  فإن 
حرارة  درجة  وأقصى  مئوية،  درجة 

26 درجة.
وكاالت


