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يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا

االفتتاحية

الكوردستاني–  الديمقراطي  حزبنا  تحّمل 

في  الكوردي  الوطني  والمجلس  سوريا 

اندالع  من  الماضية  السنوات  خالل  سوريا 

ضريبة  المعاناة  من  الكثير  السورية  الثورة 

بثوابت  كه  وتمسُّ والوطنية  القومية  مواقفه 

النضال السلمي والديمقراطي وقضية الشعب 

الكوردي وحقوقه القومية المشروعة حيث لم 

يتم ربطها بأية اعتبارات دولية او اقليمية او 

غيرها سوى المصلحة العليا لشعبنا وقضيته.

خسرنا رفاقًا مناضلين أعزاء الذين أصبحوا 

نبراسًا لشعبنا ومشاعل نور نهتدي بهم إلنارة 

شعبنا  تعّرض  كما  أمامنا،   النضال  دروب 

لمضايقات  المتقدمة  كوادرنا  من  والعديد 

الذروة  حّد  إلى  وصلت  والتي  واعتقاالت 

سابقا  كان  لما  قياسا  والتهديدات  القمع  في 

الشوفيني  االستبدادي  النظام  مواجهة  في 

ابناء  من  واسع  قطاع  تهجير  تّم  كما  وحده، 

شعبنا ومن كافة الفئات والفعاليات المجتمعية 

مخيمات  مخيمات  الى  والفاعلة  المختلفة 

وأوربا  كوردستان  اقليم  من  كل  في  اللجوء 

اضافة  العالم.  اصقاع  وكافة  ولبنان  وتركيا 

وحرم  منهم،  العديد  ممتلكات  مصادرة  الى 

انشطتنا  وتعرضت  السياسي،  العمل  علينا 

الحياة  انهاء  لدرجة محاوالت  الى مضايقات 

السياسية ناهيك عن منع رفع العلم الكوردي 

او اية اشارة لنضال شعبنا، بل وحتى المجال 

االجتماعي. 

كنا بمبادئنا القومية ورؤيتنا  كل ذلك بسبب تمسُّ

السياسية التي تعبر عن ارادة شعبنا وحقوقه 

القومية في سوريا تحديدا ألن القضية الكوردية 

في سوريا والتركيز على على حقوق شعبنا 

تزال  ال  كانت  االصيل   التاريخي  ووجوده 

السياسية  الرؤية  بتلك  لنا.    بالنسبة  اولوية 

واستراتيجي  سياسي  نظر  بعد  عن  تنم  التي 

مّثل المجلس الوطني الكوردي كامل الشعب 

الوطنية  المعارضة  أطر  ضمن  الكوردي 

السورية،  التفاوض  هيئة  وفي  السورية  

مجمل  وضمن  الدستورية  اللجنة  في  وكذلك 

دولي  بإشراف  سوريا  قي  السياسية  العملية 

وتضحياته  شعبنا  بنضال  يليق  بما  وأممي 

لتحقيق  سبيال  اتخذناه  الذي  االمر  الجسام. 

تطلعات شعبنا دون ان يجبرنا احد اليها سوى 

قناعاتنا وتحملنا تبعات النضال للوصول الى 

اهداف شعبنا في الحرية.

الكوردي  الوطني  والمجلس  الباتي  يتمّيز 

كافة  مع  ودبلوماسية  سياسية  بعالقات 

الساحة  على  المؤثرة  الدولية  االطراف 

السورية، ومعروف اننا لم نختر هذا الموقع 

الدولي بضغوط من أحد بل بصدق توجهاتنا 

مصلحة  عن  تعبر  التي  السياسية  ورؤيتنا 

شعبنا  عاهدنا  كما  العادلة.  وقضيته  شعبنا 

السورية  الثورة  بداية  ومنذ  كنا  حيث  دوما 

السياسي  الحل  الى  ندعو   االن  والى  وقبلها 

لالزمة السورية ليتم اتاحة المجال امام جميع 

سوريا  مستقبل  لتحديد  السورية  االطراف 

القومية  المكونات  كافة  ومن  ابنائها  قبل  من 

والدينية وبإشراف دولي.

البارتي 
وحقوق الشعب 

الكوردي 
يف سوريا 

سجلت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد ارتفاعًا حول العالم حيث المس عدد المصابين به 

حاجز المليوني شخص، كما تجاوزت الوفيات الـ١٢٠ ألف حالة وفاة.

عدد  فإن  العالم  حول  الفيروس  تطورات  برصد  المتخصص   "worldometers" موقع  وبحسب 

فيما ســجلت  إصابة،  و١٢٥  ألفًا  و٩٣٤  مليونًا  بلغ  الخبر  هذا  إعداد  لحظة  حتى  اإلصابات 

الوفيات ١٢٠ ألفًا و٤٣٧ حالة، في وقت تماثل به ٤٥٦ ألفًا و٥٨٩ شـخصًا للشــفاء من هذا 

الوباء.

وتتصدر الواليات المتحدة األمريكية المرتبة األولى من حيث عدد اإلصابات بـ٥٨٧ ألفًا و١٧٣ 

تليها إسبانيا بـ١٧٢ ألفًا و٥٤١، وإيطاليا بـ١٥٩ ألفًا و٥١٦، وفرنسا بـ١٣٦ ألفًا و٧٧٩، ومن 

َثمَّ ألمانيا بـ١٣٠ ألفًا و٧٢، وبريطانيا بـ٨٨ ألفًا و٦٢١ إصابة.
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الرئيس بارزاني:  

الصيت  السيئة  األنفال  لكارثة  والثالثين  الثانية  الذكرى  في 

بارزاني رسالة  الرئيس مسعود  ضد شعب كوردستان، وجه 

يوم ١٤-٤-٢٠٢٠ حيا فيها األرواح الطاهرة لشهداء األنفال 

والحركة التحررية الكوردستانية، هذا نصها :

بسم اهللا الرحمن الرحيم

أبناء  األنفال ضد  لبدء حمالت  والثالثين  الثانية  الذكرى  في 

شعبنا، أبعث بآالف التحيات لألرواح الطاهرة لشهداء األنفال 

لذوي  التعازي  بأحر  وأتقدم  كوردستان،  شهداء  ولجميع 

وعوائل شهداء األنفال المرفوعي الرأس.

السابقة  السنوات  خالل  بذلت  التي  الكثيرة  المحاوالت  رغم 

لتعريف جريمة األنفال السيئة الصيت كجريمة إبادة جماعية 

(جينوسايد) على المستوى الدولي، وتعويض ذوي وعوائل 

الطاهرة لجميع  الرفاة  األنفال األبرار، والعثور على   شهداء 

شهداء األنفال، ولكن لألسف لم تصل النتائج الى المستوى 

المطلوب حتى اآلن.

لذلك نشدد مرة أخرى على ضرورة مواصلة الجهود في سبيل 

(جينوسايد)،  جماعية  إبادة  كجريمة  األنفال  جريمة  تعريف 

وأن تتحمل الدولة العراقية مسؤولية تعويض ذوي وعوائل 

كوردستان  إقليم  حكومة  تقدم  وأن  األبرار،  األنفال   شهداء 

أحسن الخدمات لعوائل  شهداء األنفال وتعيد  الرفاة الطاهرة 

لجميع شهداء األنفال إلى أرض الوطن.

ولجميع  األنفال  لضحايا  الطاهرة  لألرواح  التحيات  آالف 

شهداء كوردستان

مسعود بارزاني

١٤/ نيسان/ ٢٠٢٠

الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  أصدر 

الكوردستاني- سوريا تقريره السياسي عن شهر آذار 

٢٠٢٠  وفيما يلي نص التقرير:

العالم   (١٩-covid) كورونا  فايروس  جائحة  تشغل 

برّمته في هذه الظروف الهامة، وال يزال الجدال يحتدم 

بين الجانب الطبي (الصحي) والجانب السياسي، حيث 

يرى الجانب الطبي أن الفايروس ظهر بشكل طبيعي، 

وعمَّ كوكبنا دون تمييز، ويرى البعض من هذا الفريق 

أن جائحة كهذه ربما تتجّدُد كلَّ مائة عام وخصوصًا في 

العشرين من كل قرن، ويشير في ذلك ألمثلة تاريخية 

الفيروس  أن  السياسي على  الجانب  فيما يذهب  شتى، 

يأتي في سياق الحروب البيولوجية بين القوى المتنافسة 

أو المتصارعة في سباق التطّور االقتصادي أو الهيمنة 

على العالم في جانبيه السياسي واالقتصادي على حدٍّ 

وعمومًا  ورؤاه،  حجُجه  الجانبين  من  ولكل  سواء، 

هذا  من  الوقائي  الجانب  على  التشديد  بل  التأكيد  يتم 

إن  القول  يمكن  العالجي، كما  قبل  الخطير  الفايروس 

انتشار الفايروس قد أّدى إلى شلل ولو نسبي للحركة 

وللنشاط االقتصادي واالجتماعي وحتى السياسي، ومن 

إقليم  أن  بالقول  أيضًا، وحري  مناطقنا وشعوبنا  بينها 

كوردستان يندرُج بالمراتب األولى في اّتخاذ إجراءات 

الوقاية والحماية من هذه الجائحة الفتاكة.

عمومًا، ورغم ما ُذكر أعاله، إال أن هناك قضايا ساخنة 

ومنها  جوانبها،  ببعض  ولو  االهتمام  تقتضي  وملحة 

األزمة السورية وجوانب من أزمات المنطقة األخرى، 

ولعل موضوع محافظة إدلب السورية كإحدى أهم ُبؤر 

التوتُّر في األزمة السورية والتي شهدت معارَك طاحنًة 

من  وبدعم  السوري،  والنظام  تركيا  بين  مضى  فيما 

بين  اللقاء  أن حصل  إلى  واإليراني،  الروسي  حليفيه 

أردوغان  ورجب  الروسي  بوتين  فالديمير  الرئيسين 

التركي، وتم بموجبه اّتخاذ قرار وقف إطالق النار بين 

الجانبين، على أمل الوصول فيما بعد إلى اتفاق متكامل 

النظام  على   
ُّ
الروسي الجانُب  وأّكد  إدلب،  بخصوص 

التدخل  بعد  ذلك  جاء  ربما  التقيد،  بضرورة  السوري 

األمريكي المباشر بين الجانبين، ومن المرتقب حصول 

اردوغان)  بوتين،  (ترامب،  الرؤساء  بين  ثالثية  قمة 

بمدينة اسطنبول التركية في منتصف شهر نيسان من 

هذا العام بخصوص وضع إدلب وربما عموم األزمة 

السورية.

من جانب آخر، يبدو أن أمريكا تسعى لتعزيز تواجدها 

في المنطقة وخصوصًا في العراق وسوريا، لتزيد من 

هيمنة دورها في إدارة األزمات أو المساهمة في تقديم 

األزمة  ومنها  المناسب،  الوقت  في  السياسية  الحلول 

السورية، حيث تلوح بقرب تنفيذ قانون سيزر (قيصر) 

تخّليها  تؤّكد على عدم  كما  القادم،  في شهر حزيران 

ماتزال  أنها  أي  لها،  استراتيجي  كحليف  تركيا  عن 

سياساتها وخصوصًا  من  العديد  في  تركيا  جانب  إلى 

إشارة  ذلك  وفي  السورية،  باألزمة  منها  المتعلقة 

واضحة على التوافق والتنسيق معها (تركيا) في معظم 

الشأن السوري.

وتعّرضت تركيا بدورها مؤّخرًا لمضايقات من الجانب 

الروسي رغم العالقات المتميزة بين الجانبين ما يعني 

السوري،  النظام  مع  عالقاتها  في  تفاضُل  روسيا  أن 

ما جعل تركيا تلجأ لحلفائها وفي المقّدمة أمريكا حيث 

الشأن  في  أخرى  لترتيبات  إليها  األخيرة  هذه  حاجة 

السوري وخصوصًا مناطق ادلب وشرقي نهر الفرات، 

الحل  باّتجاه  وحلفائه  النظام  على  الضغط  ثم  ومن 

السياسي وفق مرجعية جنيف١ والقرارات الدولية في 

هذا الشأن، وذلك عبر تفعيل اللجنة الدستورية والتهيئة 

الجانبين  المفاوضات بين  والترتيب من أجل استئناف 

(النظام والمعارضة) وبرعاية دولية ممثًال بهيئة األمم 

المتحدة.

وإيران، ال يبدو لها دوٌر ُيذكر في الصراعات األخيرة 

بقرارات  االلتزام  تركيا  فيه  تدعو  تصريح  سوى 

بمعاناتها  تهتمُّ  أنها  والظاهر  إدلب،  شأن  في  سوتشي 

واسع  بشكل  كورونا  تفشي  جهة  من  سواء  الداخلية 

من  عدد  حتى  إصابة  إعالم  وسائل  وسّربت  داخلها، 

المسؤولين ومن مستويات رفيعة في الدولة، أو بسبب 

وحتى  واقتصاديًا  اجتماعيًا  الداخلية  أوضاعها  تفاقم 

إلى  المجتمع،  من  واسعة  شرائح  فقر  حيث  سياسيًا، 

المستمر  والهبوط  االقتصادي  الوضع  تدهور  جانب 

الصعبة،  العمالت  أمام  النقدية  الوحدة  صرف  لسعر 

بين  راع  الصِّ حتى  أو  رخ  الشَّ تزاُيد  عن  ناهيك  هذا 

جانب  إلى  ذلك  كل  إيران،  في  الحاكمة  األوساط 

السياسية  والضغوط  المستمرة  االقتصادية  العقوبات 

التها في شؤون الدول  من المجتمع الدولي بسبب تدخُّ

اإلقليمية والمسببة لمعظم أزماتها.

العراق، مازالت أزمُة تشكيل حكومة جديدة قائمة على 

أشّدها، واألوضاع تسير فيه من سّيئ إلى أسوأ، ألن 

البيت  داخل  الصراعات  عن  ناجم  باألساس  الوضع 

الشيعي، بين َمْن يسعى االلتفاف على مطالب الجماهير 

:PDK-S املكتب السياسي لـ

نشدد على ضرورة مواصلة اجلهود يف سبيل تعريف جرمية االنفال كجرمية إبادة مجاعية

املساعي تسُري باجتاة حتقيق شروط احلوار املباشر الضامن لشراكة حقيقية
قتل  جرائم  ارتكبوا  من  بمحاكمة  ودعواتها  المحتجة 

المحتجين ومن وراءهم، ومعالجة ملف الفساد المالي 

واإلداري ..الخ وبين من يدعو الى تلبية تلك المطالب، 

في  بآخر  أو  بشكل  يساهمان  الجانبين  أن  يظهر  لكن 

االستمالة إلى خدمة األجندات اإليرانية، تجلى ذلك في 

بإجالء  المطالبة  في  البرلمان  داخل  الشيعي  اإلجماع 

القوات األمريكية بغية فسح المجال واسعًا أمام إيران، 

وعليه يبدو أّن الصراّع في العراق يحمل أوجهًا عديدًة، 

وال تظهر آفاٌق للحل في الوقت المنظور، إال أن االبقاء 

على حكومة السيد عادل عبد المهدي أو إعادة تكليفه 

على  المرحلة  هذه  في  األنسب  تبقى  جديدة  بحكومة 

األقل.

باعتدال  هاته  يّتجه في سياسته وتوجُّ إقليم كوردستان، 

وصراعاته  العراق  قضايا  من  الموقف  في  سواء 

في  الشأن  ذات  الدول  من  الموقف  في  أو  وأزماته 

القوات  جالء  مع  ليس  فاإلقليم  العراقي،  الوضع 

األمريكية عن العراق لسبب بسيط وهو احتماُل ظهور 

داعش من جديد، وكي ال يكون إليران اليد األقوى في 

ُمّتزنة  عالقة  على  مازال  (اإلقليم)  أنه  علمًا  العراق، 

تركيا  مع  وهكذا  الجوار،  حسن  قبيل  من  إيران  مع 

بكّل  يسعى  آخر  جانب  من  األخرى،  المعنية  والدول 

وكذلك  العراقية،  المشاكل  حّل  في  للمساهمة  اهتمام 

يولي  الوقت  نفس  في  لكنه  المركز،  مع  خالفه  حل 

االهتمام األكبر لشؤونه الداخلية بغية توفير المزبد من 

السياسية  المجاالت  عموم  في  وتقدُّمه  ره  تطوُّ اسباب 

واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية وغيرها، وحكومة 

اإلقليم تسير باتجاه العمل باألبجدية الالتينية في دراسة 

اللغة الكردية.

على  قائمة   
َ
ومساعي جهوٌد  هناك  سوريا،  كوردستان 

أكثر من صعيد، فالمجلس الوطني الكردي في سوريا 

لتشكيل   
ٍّ
في سعي المعنية  ولجانه  الرئاسة  هيئة  وعبر 

اللجان المقررة في مناطق عفرين وكري سبي وسري 

كانييه وفق آليات متفق عليها بغية انهاء معاناة األهالي 

أو الحّد منها، ووقف االنتهاكات الُمستمّرة من عمليات 

بما  المهّجرين  ممتلكات  بيع  وحتى  والنهب  السلب 

والنازحين  المهّجرين  لعودة  والسعي  العقارات،  فيها 

عمليات  وقف  أو  انهاء  بغية  سكناهم  أماكن  الى 

الفصائل  وإخراج  المناطق،  بتلك  الديمغرافي  التغيير 

من  مدنية  إدارة  وتشكيل  والقرى  والبلدات  المدن  من 

األهالي عبر ضمان قيم العيش المشترك بين مكّونات 

المنطقة من عرب وكرد وسريان، ومن الجدير ذكره 

بهذا  المجلس  مع  تقف  الدولية  القوى  بعض  أن 

األعمال  تلك  وتسهيل  لمؤازرته  الصدد، وتسعى 

والمساعي.

تقريب  مساعي  مجال  وفي  آخَر،  جانٍب  من 

بشأن  د)  ي  (ب  و  المجلس  بين  النظر  وجهات 

العمل المشترك، تبدو هذه الجهود تستمدُّ جدّيتها 

أو  واهتمامها،  الصديقة  الدول  بعض  دور  من 

لحاجة هذه الدول بغية استكمال مشاريعها المرتقبة 

في البالد، ومن المعلوم أن موقف حزبنا (الحزب 

الديمقراطي الكردستاني – سوريا) في هذا الصدد 

ال يختلف بشيء عن موقف مجلسنا وعبر توفير 

المناخات المناسبة، وضمن الشروط الموضوعية 

أن  كما  العادلة،  وقضيته  الكردي  شعبنا  لخدمة 

الحوار  شروط  تحقيق  باتجاه  تسيُر  المساعي 

المباشر بين الطرفين (المجلس و ب ي د) على 

الشراكة  تضمن  إيجابية  نتائج  إلى  ل  التوصُّ أمل 

الكردية،  السياسية  القوى  عموم  بين  الحقيقية 

شريطة جدية الجانب اآلخر ( ب ي د ).

(الحزب  حزبنا  لرفاق  نبارك  الختام،  في 

وجماهيره  سوريا)   – الكوردستاني  الديمقراطي 

وأصدقائه وحلفائه الذكرى السادسة إلنجاز الوحدة 

االندماجية في أيام ٣ ، ٤ ، ٥ نيسان ٢٠١٤ في 

هولير عاصمة إقليم كوردستان.

المكتب السياسي 

للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا 

قامشلو ٤ / ٤ / ٢٠٢٠
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صادفت يوم الخميس ٩/ ٢٠٢٠/٤ الذكرى السنوية 

الخامسة الستشهاد البيشمركة محمد رشيد أحمد.

(گيري)  قرية  في  أحمد  رشيد  محمد  الشهيد  ولد 

التابعة لكركي لكي من عائلة وطنية.

درس االبتدائية في القرية ١٩٨٣ – ١٩٨٨ ليعمل 

مع والده،سافر إلى دمشق وعمل هناك إلى أن التحق 

بالخدمة اإللزامية ١٩٩٤ لمدة عامين.

بعد انتهاء من الخدمة اإللزامية عمل ثانية في أفران 

دمشق ليتزوج بعدها في سنة ٢٠٠٣ ،ثم عمل في 

المزارع الخاصة كحارس مع عائلته إلى ان اشتعلت 

الثورة السورية بسبب سوء األوضاع اضطر لترك 

دمشق واللجوء إلى كوردستان العراق في ٢٠ -١١ 

– ٢٠١٢ ويستقر في مدينة سيميل التابعة لمحافظة دهوك.

التحق بقوات الزيرفاني الدورة الخامسة في الخنس ليتم فرز ه في الفوج (الثالث ) بتالونيا آكري زرادشت 

اسكي  برج  تحرير  في  الشهيد  كما شارك   ، هلوم   ( ثم جبل   ) )هلوم  قرية  تحرير  في  الشهيد  ( شارك 

موصل،كان اختصاصه سائق سيارة دوشكا ويتم بعدها فرزه إلى سائق في أدارة الفوج.

استشهد بتاريخ ٩/ ٢٠١٥/٤، برصاصة قناص وهو في مهامه حيث كان يقوم بتوزيع األرزاق في الخطوط 

األمامية عرف عن الشهيد بأنه شاب خلوق محببا لدى الكل يخدم كل رفاقه دون ملل يؤدي واجباته بالتزام 

تام هادئا محببا لعمله. خلف الشهيد ولدا واحدا،وثالث بنات،ُدفن الشهيد في مقبرة القرية مسقط رأسه.

@Ú◊ã‡ìÓj€a@ÜbËìné¸@Úèflb©a@ÚÌÏ‰è€a@Ùã◊â€a
áºc@á‡´

الكوردستاني-  الديمقراطي  الحزب  منظمة  نعت 

سوريا في جل اغا يوم ٤ نيسان ٢٠٢٠، برحيل 

الديمقراطي  للحزب  المحلي  المجلس  عضو 

خلف،  عبدالعزيز  إدريس  الكوردستاني-سوريا، 

الذي وافته المنية يوم ٣ نيسان في إحدى مشافي 

الحزن  ببالغ  رسالة:  في  المنظمة  وقالت  السويد. 

الكوردستاني-  الديمقراطي  الحزب  ينعي  واألسى 

سوريا رحيل الرفيق إدريس عبدالعربر خلف الذي 

وافته المنية ليلة ٣ نيسان في السويد والرفيق الراحل 

حياته  جل  أمضى  أضافت:   .١٩٦٩ مواليد  من 

في سبيل خدمة قضية شعبه وناضل في صفوف 

حزبنا دمشق وجل اغا والسويد وعمل دورة كادر 

وفيًا  بقضيته،  الملتزم  الرفيق  مثال  كان  عسكري 

وقدوة  مثاًال  كان  ولنهجه  ورفاقه  ولغته  لكورديته 

—‹Ç@çÌç»€aáj«@êÌäÜg@›Óyä@Ô»‰m@bÀe@›u@Ú‡ƒ‰fl
الحركة  تفقد  لين األخالق، وبرحيله  متواضعًا  لرفاقه، 

الوطنية الكوردية وشعبنا مناضًال وفيًا وصلبًا. واختتمت 

منظمة الحزب في جل آغا: بهذه المناسبة األليمة نعزي 

أنفسنا وجميع رفاقنا وذوي الراحل وعائلته وعموم 

فسيح  يسكنه  أن  للمولى  ونتضرع  الكردي  الشعب 

جناته ويلهمنا الصبر والسلوان.

@Üãÿ€a@ê‹1a@êÓˆäÎ@lç®a@7mãÿé
ÚÌáÌçÌ�a@Ú‰è€a@ëcä@fiÏ‹y@Újéb‰∑@µÌáÌçÌ�a@ÜäÏÿ€a@¯‰ËÌ

المجلس  الكوردستاني- سوريا ورئيس  الديمقراطي  الحزب  المال  سكرتير  وجه سعود 

الوطني الكوردي في سوريا رسالة تهنئة للكورد اإليزيديين ،وجاء في رسالته :

التهاني والتبريكات لالخوات واالخوة  أتوجه بأحر  السنة اإليزيدية  بمناسبة حلول رأس 

الكورد اإليزديين في أجزاء كورستان األربعة ،وكافة أنحاء العالم .وأضاف رئيس المجلس 

اإليزيديين  الكورد  على  حل  اإليزيدية  السنة  رأس  بأن   : سوريا  في  الكوردي  الوطني 

،والعالم بأسره يمر بمرحلة مواجهة جائحة فايروس كورونا ،ولذلك واجب على الجميع أن 

يلتزم بالتعليمات الصحية الخاصة للحد من انتشار فايروس كورونا والحماية منه .

اإليزديين  الكورد  على  خير  فأل  المناسبة  هذه  تكون  أن   ENKS الـ  رئيس  وتمنى 

تنعم  ،والمنطقة  بالسعادة  مليئة  بقلوب  مناسباتهم  بكافة  اإليزديين  الكورد  يحفتل  ،وأن 

باالسـتقرار.

يستذكر الكورد الذكرى السنوية الثامنة الستشهاد الشاب علي سيدو 

عبدو في منطقة عفرين الكوردستانية.

واستشهد الشاب علي سيدو عبدو من قبل مسلحي ال ب ي د بتاريخ 

٥ نيسان ٢٠١٢، في ناحية راجو التابعة لمنطقة عفرين.

للحزب  الفرعي  المجلس  عضو  كان  عبدو  سيدو  علي  الشاب 

جوبانا  قرية  من  وينحدر  سوريا،  الكوردستاني-  الديمقراطي 

Çobana التابعة لناحية راجو.

الكورد  بحق  وجرائم  مجازر  عدة  وقوع  عفرين  منطقة  وشهدت 

المتبعة  لسياساته  معارضتهم  بسبب  د،  ي  ب  الـ  عصر  في 

المجازر  أبشع  من  لعل  الخالد،  البارزاني  لنهج  وانتمائهم  آنذاك، 

ومجزرة  نعسان،  شيخ  آل  حنان  شيخ  مجزرة  هي  حصلت  التي 

برج عبدالو، ومجزرة آل شيخو في ناحية شيه، واستشهاد الشاب 

شيرفان جقلمة وآخرين، واليزال الجاني طليقا.

@lbì€a@ÜbËìnéa@Û‹«@‚aÏ«c@ÚÓ„b$
ÂÌã–«@¿@Îáj«@ÎáÓé@Ô‹«

توفي سيد عبيد بن سيد أحمد البيجرماني..  ( حيث  شارك والده 

سيد أحمد في ثورة شيخ سعيد بيران ،بمهام لوجستية، 

و كذلك كان مكلفًا للصلح بين العشائر الكردية، حيث صدر في 

حقه حكمين باإلعدام )

كل  يد  على  تدريسه  تلقى  ١٩٤٠م.  سنة  مامشور  قرية  في  ولد 

من .مال عبداهللا مال رشيد الشيخ رشيد الديرشوي .الشيخ محمد 

ذكي حقي.

والمرحوم   . بالدين  عالما  كان  بنات.  أوالد و ٥  وله ٨  متزوج 

شخصية وطنية و إجتماعية معروفة. كانت له مساهمات كثيرة في 

ثورة ايلول المجيدة االنتفاضة الكردية، كان مخلصا لنهج البارزاني 

الخالد حتى انتقاله إلى جوار ربه في ٦ نيسان ٢٠٢٠م.

@Ô„bflãvÓj€a@áºc@áÓé@Âi@áÓj«@áÓé@ÚÓ‰†Ï€a@ÚÓóÉì€a
!a@Úflà@¿
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الحزب  حزبنا  وانصار  ورفاق  شعبنا  جماهير  الى  ننعي 

حسن  الرفيق  وفاة  -سوريا  الكوردستاني  الديمقراطي 

الواقع  االثنين  يوم  ابو سربست)   ) الملقب ب  عبدو عبدو 

عاما  والثمانون  الخامسة  ناهز  عمر  عن   ٦/٤/٢٠٢٠ في 

عام ١٩٣٥م   اباسا)  كرزياتي  قرية(  مواليد   من  المرحوم 

وحبها  بوطنيتها  المعروفة  الصفار  عائلة  الى  وينتسب 

والتزامها بنهج البارزاني الخالد.

بداية  في  البارتي  الى صفوف  عبدو  حسن  الرفيق  انتسب 

عام  كوردي  سياسي  تنظيم  اول  ميالد  بعد  اي  الستينيات 

١٩٥٧ بفترة قصيرة ويعتبر احد مناضلي الرعيل االول الذين ناضلو بكل صدق واخالص وقد نال الرفيق 

الحزبية  واجباته  اداء  المرحوم عن  يتوانى  ولم  البارتي  في  الفرعية  اللجنة  ابو سربست شرف عضوية 

والتنظيمية     رغم الظروف المعيشية الصعبة  والقاسية من جهة   والضغوطات الشديدة والمالحقات 

االمنية اليومية للرفاق الحزبيين والوطنين الكورد من جهة اخرى . 

وكان للمرحوم مع مجموعة من رفاقه في التنظيم الحزبي  دورا كبيرا في نشر فكر الحزب( البارتي) ونهج 

البارزاني في منطقة ريف ديريك  وحافظو على خط الحزب واستمراريته وذلك من خالل القيام بجميع 

االنشطة والمناسبات الوطنية والقومية في المنطقة من اجل رفع معنويات الشعب وااللتفاف حول البارتي. 

وظل المرحوم ابو سربست متمسكا بخط الحزب ونهج البارزاني ولم يحيد عنها قيد انملة   رغم التقلبات 

واالنشقاقات العديدة التي اصابت جسم الحركة الكوردية عامة والبارتي خاصة  الى ان وافته المنية في 

السادس من شهر نيسان عام ٢٠٢٠م حيث وري الثرى في مسقط رأسه بقرية كرزياتي اباسا.

لروحه والرواح كل الذين قضوا نحبهم على نهج البارزاني الرحمة والمغفرة ومثواهم جنات النعيم.

@Îáj«@Îáj«@Âèy@’Óœã€a
!a@Úflà@¿

 - الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  منظمة  نعت 

برحيل   ،٢٠٢٠ نيسان   ٤ يوم  أوروبا  في  سوريا 

الديمقراطي  للحزب  المحلي  المجلس  عضو 

خلف،  عبدالعزيز  إدريس  سوريا،  الكوردستاني- 

الذي وافته المنية يوم ٣ نيسان في إحدى مشافي 

السويد.

جاءت في البرقية: الرفاق واالخوة االعزاء هيزان 

عميق  االكارم،بحزن  خلف  آل  وعموم  وحزني 

تلقينا نبأ وفاة الشخصية المخلصة والمناضلة عضو 

بنكين  بافي  ادريس  الرفيق  لحزبنا  السويد  منظمة 

رحمة اهللا عليه.

عرفناه  كفاحه:  و  نضاله  على  المنظمة  وأثنت 

مخلصًا لمبادئه التي ورثها من عائلته الوطنية التي 

للنضال،  الخالد نبراسا  البارزاني  اتخذت من نهج 

ÚÓ‰æa@ÈnœaÎ@Ûny@È€bõ„@¿@aãibrfl@Ô‘iÎ@ÚÌÜäÏÿ€a@ÈnÓõ”@Â«@ bœá€a@¿@ÊaÏnÌ@%@ZÚÌ�ç»fl@biÎäÎc@Ú‡ƒ‰fl
أحلك  في  الكوردية  قضيته  عن  الدفاع  في  يتوانى  لم 

ومرجعا  النضالي  عمله  في  مثابرا  وبقي  الظروف. 

للرفاق من حوله حتى وافته المنية.

وختمت المنظمة: نعزي انفسنا واياكم وعموم محبيه 

ورفاق دربه ونسأل اهللا أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح الجنان. انا هللا وانا اليه راجعون.

في  كوردي  شاب  من  نوروز  بعيد  معايدة  تسببت 

تعرضه  إلى  سوريا،  بكوردستان  عفرين  منطقة 

الغرامة  دفع  من  عجزه  بعد  الشديد،  للتعذيب 

ÂÌã–«@¿@ÔìyÎ@lãõ€@ÜäÏ◊@lbí@ü�ã»m@åÎäÏ„@áÓ»i@ÒáÌb»fl@@
المفروضة عليه من قبل مسلحي فيلق المجد، في إحدى 

قرى ناحية راجو، بحجة إنه خرق القوانين بسبب تلك 

المعايدة.

 ١١  ، يوم  عفرين  في  اإلنسان  حقوق  منظمة  وقالت 

أبو  الملقب  حبوب  محمد  المدعو  "أقدم  نيسان ٢٠٢٠: 

وليد قائد ما يسمى فصيل فيلق المجد المسيطر على قرية 

 ٢٠٢٠/٠٤/٠١ بتاريخ  راجو  لناحية  التابعة  زركانلي 

بتفتيش هاتف المواطن علي شيخو بن أحمد و مشاهدته 

النوروز  بمناسبة حلول عيد  إلى شقيقته  رسالة مرسلة 

و تهنئتها بالعيد".

أضافت المنظمة: "إثر ذلك قام بتغريمه بمبلغ مالي قدره 

٥٠٠ دوالر أمريكي بحجة المنع و خرقه لقوانين نظامه 

الحكومة  في  الدفاع  وزراة  يسمى  لما  التابع  العسكري 

السورية المؤقتة و سياسة اإلئتالف الوطني".

المبلغ  دفع  على  قدرته  عدم  "بسبب  المنظمة:  وأكدت 

المفروض عليه قام بإرسال مجموعة من العناصر 

المسلحة ملثمة ممتطين سيارتين عسكريتين بتاريخ 

٢٠٢٠/٠٤/٠٤ و خطفه متجهين إلى مدينة عفرين 

تهديده  و  أيام  ثالثة  لمدة  وحشي  بشكل  ضربه  و 

بالقتل في حال رفضه دفع المبلغ".

وأشارت منظمة حقوق اإلنسان في عفرين: "عندما 

أحد  أدعى  المبلغ  تامين  على  قدرته  بعدم  تيقنوا 

أبو  الفصيل(  قائد  مع  خالف  على  بأنهم  العناصر 

نقله  بالتالي  و  فإنه سيطلق سراحه  لذلك  و   ( وليد 

للقرية و رميه على الطريق العام".

ومنذ سيطرة تركيا والفصائل المسلحة على عفرين، 

واالنتهاكات بحق المتبقين من الكورد مستمرة وذلك 

بهدف إخراج من تبقى من الكورد، وتوطين العوائل 

العربية فيها وإحداث تغيير ديمغرافي وطمس هويتها 

الكوردية.

ÂÌã–«@ãvËfl@’†b‰fl@Û‹«@bÓ◊6€@—ó”@¿@ÊÏÓ„áfl@Ûyãu
التي  للمناطق  قصفها  المسلحة  والفصائل  تركيا  كثفت 

تتواجد فيها مهجرو منطقة عفرين الكوردستانية، حيث 

أسفر القصف يوم الجمعة ١٠ نيسان ٢٠٢٠، إلى وقوع 

جرحى مدنيين، وتسجيل أضرار مادية.

وقالت المصادر المحلية من عفرين إن: تركيا والفصائل 

الشهباء  في  عفرين  مهجري  مناطق  قصفت  المسلحة 

بريف حلب، أسفر عن إصابة اثنين من المدنيين، عرف 

منهم محمد محمد سيدو من قرية قطمة.

جراء  قتل  النظام  من  مسلحا  إن  المصادر  أضافت 

القصف ذاته.

وكان المهجر خالد محمد أوسو من عفرين أصيب جراء 

القصف يوم الخميس ٩ نيسان على قرية كفرنايا وشيخ 

هالل.



www.pdk-s.com www.pdk-s.com

3 نشاطات كوردستانكوردستانأخبار2 ك ٢٧٢٠ - ٢٠٢٠م /٤/ ١٥  (٦٣٠) كالعدد ٢٧٢٠ - ٢٠٢٠م /٤/ ١٥  (٦٣٠) العدد

مزوري مظفر

هزت التي الصيت السيئة الجريمُة تلك األنفال،

الخيال، ِمن أغرُب حقاِئٌق قصصها البشرية، ضمائر

رحمة، ِبال إعداُمهم تم المدنيين من اآلالف عشرات

منُذ جماعية، في مقاِبَر التراب تحت  أحياء وهم ُدِفنوا

أعواٍم منُذ الجريمة، هذه ضحايا يبكي والِشعُر أعواٍم

منُذ أكباِدها، فلذات على ُمستمرٌة اُألمهاِت وصرخاُت

تحت حّيًا ُدفن الذي واِلَدهم ينتظروَن واالطفاُل أعواٍم

أوالدها تنتظُر واألُم حبيبها تنتِظُر والحبيبُة الُتراب،

يسُلُب أرِضنا في كالعاِصفِة هائجًا كاَن العدو وإخوتها،

بعضهم ويحِرُق بعضهم  يقُتُل الُعّزل المدنيين  أرواح

وهم أحياء. التراِب تحَت ويدفُن بعضهم

المطر هو الشتاء القمر ودليُل هو  القمِر دليُل كان إذا

األلُم هو  كوردستان فدليُل الِعشق هو العشِق ودليُل 

مهّب في البراءة تتناثُر فيها والقتاُل والشهادُة، والصبُر

لهم ُمنِقذ ال ُكردستان، ُكردستان يصُرخ والكُل الموت

لهم مالذ آِمن إال الشعر، ال الرحمة عديمي هؤالِء من

إلى من األبرياء اآلالف عشرات أخذوا الِجبال. سوى

حيث إلى أخذوهم  رحمة، بال أرض إلى الصحراء،

وال أنهار وال وال جبال ورد وال شعر األخير، ال مثواهم

أنهم الوحيد أحياء، ذنبهم وهم تحت الُتراب ُدِفنوا وديان،

لذاكرِة عذاٌب الحجر، صمت حتى ُتنِطق جرائٌم ُكرد،

وقساوة وحشية أطفأتها التي الذائبِة الشموِع من االٍف

فيه كانت وقٍت األحمق في الزمن في البائد ذلك النظام

اإلنساني. الضمير أزمة

واألبناء لألمهات مدّويٌة صرخاٌت تعودون؟ متى

أكبادهم أفالذ على االنتظار، صراخهم طول من منطلقٌة

تلفهم الرمال جهة في  هناك إنهم عودة،  بال سفٍر في

بال الراحلون أيها تعودون متى لعينة، صفراء عواصف

الحرية سماء الى الراحلون أيها تعودون متى باردة، ُقبلٍة

يعودون؟ ومتى األحبة؟ أين عنوة، والمهاجرون

لتنفيذ إحدى حسين صدام نظام استخدمها "األنفال" تسمية

في المواطنين الُكرد العشرين بحق جرائم القرن أبشع

النصوص الستخدام محاولة في العراق، ُكردستان

الُكردي الُمكّون محو ومحاولة جرائمهم لتشريع الدينية

العراق. في

استهدفت الُكرد، ضد ارتكبت التي الجرائم أبشع ِمن ُتعُد

تم الذين البارزانيين عشائر (١٩٨٣) سنة الجريمة هذه

المرحلة االولى، في بعيدة أخرى مناطق تهجيرهم إلى

ثمانية (٨٠٠٠) اعتقال تم الثانية المرحلة في لكن

فوق فما سنوات  ثمانية  (٨) سن من بارزاني اآلالف

تحت هناك دفنهم تم حيث العراق جنوب إلى واقتيدوا

أو اسم الجرائم بال هذه واستمرت التراب وهم أحياء،

(١٩٨٧-١٩٨٨) سنوات في ذروتها بلغت حتى عنوان

الجرائم هذه األنفال على اسم حسين نظام صدام واختار

المدنيين ضد العسكرية الحمالت من تضمنت عددًا التي

ُكردستان. في

حسن علي بقيادة السنتين هذين في هذه الجرائم استمرت

كردستان منطقة مسؤول حسين صدام عم ابن المجيد

واستخدم واسعة، استثنائية صالحيات يملك وكان آنذاك،

األسلحة المحرمة أنواع جميع حمالت األنفال مراحل في

الخردل نوع من الكيماوي السالح وخاصة دوليًا 

األعصاب والفسفور. وغاز والسيانيد

حال  الكردية المسألة حل  يريد كان  العراقي النظام

"األرض سياسة  باتباع قام حيث وحاسما نهائيا 

المناطق من الكثير تفريغ  على  وعمل المحروقة"

النساء ونقل منهم الذكور واعتقال سكانها من الُكردية

ضحايا أن إلى االحصائيات  أشارت "مجمعات"، إلى

بريئ، مدني إنسان (١٨٢,٠٠٠) كانت الجرائم هذه

وتدمير بحرق النظام قام كما ايضًا، بارزاني و(٨٠٠٠)

األهالي وإجبار بالسكان مأهولة قرية (٢٠٠٠) أكثر من

وقصف مناطقهم، غير أخرى مناطق إلى الترحيل على

باألسلحة الكيمياوية الُمحرمة دوليًا وراح حلبجة مدينة

بريء. مدني إنسان (٥٠٠٠) ضحيتها

نبينا على نزلت  "األنفال" سورة أن المعروف من

المعركة أحداث ووصفت بدر معركة بعد محمد الرسول

في الثامنة السورة وهي والغنائم، األسرى وأحكام

المعلومات  هذه ٧٥ آية، آياتها المصحف وعدد ترتيب

يعلمون ال قد ولكنهم المسلمين، أغلب عن تخفى ال قد

لتنفيذ حسين صدام نظام استخدمها "األنفال" تسمية أن

الُكرد المواطنين القرن العشرين بحق جرائم أبشع إحدى

النصوص الستخدام في محاولة العراق، ُكردستان في

الُكردي الُمكّون محو ومحاولة جرائمهم لتشريع الدينية

العراق. في

أوزارها تحّمَل الُكردي الشعب على مريرة سنوات كانت

اإلنسان، حقوق بأبسط واستخفافًا وتهجيرًا وترويعًا تقتيًال

لوقع وهّزت األبصار الجرائِم هذه فظائِع زاغت لهول

مريع دولي صمت ظل في الضمائر انتهاكاتها

السابق النظام بأخطاء االعتراف يريدون ال كثيرون

التهم، من غيرها أو إيران مع التعاطف تهمة من خوفًا

إلسرائيل بالعمالة الُكرد واتهام السكوت وُيفّضلون

النظام جرائم لتغطية األمريكية المتحدة والواليات

كلها وسهولة الحقائق هذه من بالرغم العراقي السابق،

أن إال بالضحايا واللقاء  الجرائم  هذه  اماكن زيارة

هذه من االقتراب  تجّنَب واالسالمي العربي االعالم

البعثي القومي  النظام سمعة على خوفًا تارًة  الجرائم

من اسم خوفًا وتارًة للسنة، اعتبره كثيرون ناصرًا الذي

"األنفال". العملية

أوزارها تحّمَل الُكردي الشعب على مريرة سنوات كانت

اإلنسان، حقوق بأبسط واستخفافًا وتهجيرًا وترويعًا تقتيًال

لوقع وهّزت األبصار الجرائِم هذه فظائِع زاغت لهول

يكن لم مريع، صمت دولي ظل الضمائر في انتهاكاتها

قلوبًا أدمنت أضلعهم بين يحملوا أن إال حينذاك أمامهم

مقطعة وآماًال وطاقات األوغاد  كممها وأفواهًا النزف

األسباب.
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بكوردستان قامشلو مدينة  من شاب توفي

سقوط إثر حادث لبنان في قبل يومين سوريا،

فيها. يعمل كان بناية من

الشاب إن: محلية من قامشلو مصادر وقالت

سقوطه من إثر حياته فقد الهندي، لؤي لطيف

لبنان. كان يعمل فيها في بناية

جفار أم قرية من  الشاب للمصادر:  وفقا

ثالثين العمر من يبلغ قامشلو، لمدينة التابعة

أعوام خمسة قبل قريته غادر قد وكان عاما،

تأمين في أهله ومساعدة لبنان في العمل بهدف

اليومية. الحياة متطلبات
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معدات استقدام عبر الحسكة، ريف في مواقعها من الروسية والقوات القوات األمريكية من كل عززت

واحد. بوقت الطرفين لكال جديدة عسكرية

األمريكية، المتحدة الواليات الدولي بقيادة للتحالف الشاحنات قافلة من فإن ، المحلية المصادر وبحسب

الجمعة. أمس مساء المدرعات العسكرية، من عدد برفقة وصلت

من الطريق  ٢٠ شاحنة، قادمة من أكثر رافقت خمس مدرعات عسكرية أمريكية أن إلى وأشارالمصدر

الحسكة. مدينة غربي األمريكية القاعدة ساعات المساء مع لتدخل ،�M٤” الدولي

حلق كما الحسكة، بمدينة غويران حي في عسكرية دورية القوات األمريكية سيرت الشاحنات وصول وأثناء

الحسكة بريف براك تل بلدة سماء في مكثف بشكل الدولي التحالف طيران

انتشار نقاط  إلنشاء معدات تحمل شاحنات الروسية القوات استقدام مع التعزيزات األمريكية، وتزامنت

قريتي على تريد روسيا إنشاءها تتوزع التي النقاط بأن ذاته ريف الحسكة. واضاف المصدر في لها جديدة

شرقي شمال راسين أبو بلدة في نقطتين إلى باإلضافة الحسكة، شمال بريف بلدة تل تمر وعبوش الكيف أم

في التركي الجيش مع مشتركة الروسية دورية العسكرية سيرت الشرطة التعزيزات وصول وقبل الحسكة.

القحطانية). ) سبي تربة بلدة محيط

Úÿè®a —Ìä ¿ ÚÓéÎäÎ ÚÓÿÌãflc ÚÌãÿè« paçÌç»m

إحدى في الغرق، من طفله إنقاذ حاول أن بعد

االثنان فقد الكوردستانية، عفرين قرى أنهار

يزال وما غرقا، حياتهما االبن) مع (الوالد

جثتيهما. جاريا عن البحث

اإلعالمية آرك لمؤسسة خاص مصدر وقال

 ٥ العمر من يبلغ الذي روني الطفل إن

تل نهر في أيام غرقا حياته قبل فقد سنوات

محمد والده فحاول جنديريس، ناحية في سلور

باءت أن المحاولة طفله، إال إنقاذ شباب عزت

معا. وغرق االثنان بالفشل

البيضاء) (الخوذ  المدني  الدفاع  فرق  وقالت

ووالده معه الطفَل سحب قوّيًا كان التّيار إن

شدة نتيجة جدوى دون ولكن في انتشالهما الغطس فريق محاوالت من أثرًا، وبالرغم لهما يبقي أن دون

بقّوة. سحبهما الذي التّيار

بضعة  مرور من وبالرغم موباتا، لناحية DELA التابعة من قرية دالو ينحدر شباب، الشاب محمد عزت

للمصادر المطلعة. جاٍر وفقا جثتيهما عن البحث إال أن الحادثة، على أيام
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الختطافهم السابعة السنوية الذكرى في بيانًا ١٥ نيسان ٢٠٢٠، يوم الثمانية الكورد الضباط عوائل أصدرت

نص البيان: يلي كوردستان سوريا. وفيما في ي د ب لسيطرة ال مناطق خاضغة في

" وتقارب "الصف وحدة " حول عبدي "مظلوم المدعو اطلقها مبادرات عن عدة الحديث مؤخرًا كثر لقد

.. السورية الكوردية االطراف بين

نوضح مايلي: ان الثمانية نريد الضباط الكورد في عوائل نحن

تماما سنوات سبع منذ " منطقة "ديريك من اختطافهم تم العسكري الكوردي المجلس أعضاء الضباط -١

لهم. موجه كانت رسمية دعوة على بناء كوردستان إلقليم توجههم اثناء

ظروف في "ديريك" سجن في وتم زجهم الديمقراطي" االتحاد سيطرة" تحت منطقة كانت في تم خطفهم -٢

٤٢٠١٣/١٦ تاريخ منذ جدا سيئة

الكردي الوطني قدمها المجلس التي العشرة قائمة االسماء على " عبدي مظلوم " ل السلبي رد الفعل ٣-ان

بها قاموا التي جرائم الخطف وتنصلهم من ونفاقهم كذبهم على ماهو إال دليل المواضيع وغيرها من له

المئات عن افرجوا أنهم رغم كورديا لهم مخالف صوت اي وقمع وأد بهدف الكورد والعسكريين للسياسيين

باالفراج الشجاعة يمتلكوا لم أو يفصحوا ولم الكوردي شعبنا بحق بمجازر قاموا الذين داعش "ارهابيي" من

لديهم المختطفين الكورد عن

شعبهم الى جانب وقفوا الذين االحرار عن مصير الضباط بالكشف ( قسد) بقوات مايسمى ٤-إننا نطالب

مصيرهم والكشف عن وسياسيًا واخالقيًا ، وعسكريًا امنيًا الكاملة المسؤولية ونحملهم والطغيان للظلم رفضا

الديمقراطي) (االتحاد وجودهم لدى تثبت األدلة والشهود من الكثير نمتلك حين في والكذب، المراوغة بدون

السوداء القمعية. سجونهم وتحديدًا في

(قسد) على بالضغط الوطني الكوردي المجلس احزاب وجميع واإلنسانية، المنظمات الحقوقية نطالب -٥

وجود عن عدم وكل مايقال ، كاذبة مبادرات بدون فوًرا عنهم واإلفراج مصيرهم، عن بالكشف والمطالبة

بالعيون. للرماد وذر صريح ومعيب هو كذب بخاطفيهم علمهم أو عدم سياسيين لديهم معتقلين او الضباط

عن الكشف على والمساعدة بالعمل البارزاني الرئيس مسعود رأسها وعلى اإلقليم حكومة ونناشد نطالب -٦

معهم الدخول اثناء خاطفيهم على والضغط قادمة خطوات اي ضمن رسميًا موضوعهم وطرح ، مصيرهم

الكوردي. الوطني المجلس سياسي مشترك مع توافق قادمة تتعلق بإيجاد خطوات او مبادرات في

الديمقراطي. االتحاد سجون في الكورد السياسيين والعسكريين المختطفين ولجميع للضباط الحرية

بالنشر والمطالبة مساعدتنا الكوردية واإلذاعات الصحفية والمنظمات والمواقع القيادات جميع الى نتوّجه

بهم.

وقومياتها مكوناتها لجميع حرة سوريا عاشت

الخالد البارزاني نهج عاش

المختطفين الثمانية الكورد الضباط عوائل

٢٠٢٠/٤/١٥
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سوريا لمجلس اإلعالمي المنسق إبراهيم، إبراهيم بها أدلى التي للتصريحات الشديدة إدانتنا عن نعّبر

بحق والمرفوضة الالإنسانية دعواته بخصوص تلفزيوني، برنامج خالل أوروبا، في (مسد) الديمقراطية

النصرة االرهابية جبهة وجود بحجة االبية إدلب أبناء محافظة من اهلنا

التصريحات هذه ومثل إنسان، تدعو إلبادة مليوني بعينه حينما اإلرهاب تمثل بأن هذه الدعوات ونرى

عن ســكان محافظة يقول أن عاقل لشخٍص كيف وإال وموتورين، محقونين أناس عن إال تصدر ال

تلـك أبناء على باإلكراه نفســه فرض إرهابي تنظيم وجود لمجرد إرهابيون بأنهم أو نصفها بأكملها

المحافظة.

صدرت ألنها في سوريا الكردي الشعب من مصلحة بالضد ووطنيًا، وهي كرديًا مدانة التصريحات إن هذه

خطاب تمثل التي واألفكار االشخاص هذه مثل من براء والكرد للكرد، انتماءه يّدعي زورًا من شخص

والوحدة والتصالح التسامح الى دائمًا يدعون الكرد بينما الجماعي، للقتل الصريحة والدعوة والكراهية الحقد

الوطنية.

بشار عبدالحكيم الدكتور

السورية والمعارضة الثورة لقوى االئتالف رئيس نائب
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والعرب الدروس وأخذ كورونا.. أزمة
مال عزالدين

فيروس انتشار العالم، ُيشغل بات الذي األهم الحدث 

الدول اجتاح  الذي الخفي العدو هذا المرعب، كورونا 

الرعب وأدخل  الجميع أربك  الُصغرى،  قبل العظمى 

أقوى تنهار أن كادت غيرهم، قبل األقوياء مضاجع في

شر من تسلم لم  السياسة حتى العالمية، االقتصاديات 

إلى طرٍف من الموجهة االتهامات الفيروس من خالل

دون الجميع العدو يهاجم هذا يعلموا ان ان دون آخر

استثناءات.

الجميع نحو الموجه األخطر الحدث هذا  خضم  في

عامة السوري الشعب معاناة زالت ما استثناء، بدون

السوري المسلسل دخل فقد مستمرة، خاصة والكوردي

ورغم معاناته، إلنهاء قريبة بوادر دون جزءه العاشر

المرعب. الكوروني الخطر بمواجهة العالم انشغال

سوءًا، يزداد فالوضع  كوردستان، غرب  يخص فيما

الممارسات من يحصل ما العسكرية الناحية فمن

وكري كانييه وسري عفرين مناطق في الالنسانية

لتركيا، الموالية المسلحة الفصائل قبل من سبي

المناطق، تلك في  الممنهج الديمغرافي  التغيير  وأيضا

يتوجه فالوضع والمعيشية، اإلقتصادية الناحية ومن

بين الكبير الفارق نتيجة الكوردي  المواطن دمار نحو

وصل الفرد فدخل الواحدة، لألسرة والصادر  الوارد

السورية الليرة انهيار استمّر ما إذا المجاعة حد إلى

الدوالر. أمام

عدٌو مواجهة في العالمية الجيوش أقوى -١

في العالمي الصراع هذا خالل من تحليلكم ما ضعيف،

أخاه ضد االنسان غطرسة أمام كورونا فايروس مواجهة

ذلك؟ تقيمون مثًال- كيف سوريا – االنسان

السورية لألزمة قريبا إنفراجًا تتوقعون هل -٢

بكارثة؟ ولماذا؟ البشرية أنذر الذي هذا الوباء بعد

وباء خطر يكون ان المعقول من هل -٣

وضميره، ُرشده إلى اإلنسان عودة في سببًا كورونا 

لماذا؟ السوريين؟ معاناة بإنهاء والتفكير

إلنهاء األطراف الكوردية من المطلوب ما -٤

وعودتهم سبي كانيية وكري عفرين وسري كورد معاناة

ديارهم؟ إلى سالمين

الوضع تدهور أمام  حل  هناك هل -٥

في السورية الليرة تدهور  أمام والمعيشي  اإلقتصادي

ولماذا؟ الكوردية؟ المناطق

على اإلمكانيات كافة تسخير الكوردية األطراف على

التحضير للمرحلة المقبلة

بالقول: صحيفة كوردستان، آبو إلى عبدالرحمن تحدث

الدفاعية المنظومة هشاشة مدى كورونا، جائحة أثبتت »

جميع التكنولوجي الهائل في التطور العالمية بالرغم من

وترسانات العسكرية التكنولوجيا سيما وال النواحي، 

تعيشها ظروف  في أتت فهي التقليدية، غير األسلحة 

اإلنسان صنع من عارمة فوضى من األرضية الكرة

يمكننا قط،  البشرية تهدأ لم ومآس حروب إلى  أدت

على حساب مدمرة حروب قرن المنصرم تسمية القرن

األخالق. وأهمها اإلنسانية القيم

الصعد، كافة على جمة تغييرات هناك «أن آبو: يتابع

السورية لألزمة بالنسبة جدًا قوية تأثيرات وسيكون لها

هذه امام عاجزة وقفت القوية فالدول وتداعياتها،

اوًال، الحلقة األضعف وهي بسوريا فما بالك الجائحة،

النضوج درجة إلى السورية األزمة وصلت  وثانيا 

الجيب السوري في يبَق العالمية، فلم بالنسبة للمصالح

(أمريكا النفوذ ذات الدول بيد الحلول وأصبحت شيء،

حصرت بعدما وإيران)، (تركيا وأدواتهم وروسيا)

على مخفية ترتيبات هناك لصالحها، السوري الوضع

خاصًة، سوريا وكوردستان- عامة السوري الصعيدين

جذرية تغييرات وسنشهد الكبرى، القوى لمصالح وفقًا

العالمية». السياسي واالقتصادي النظامين على

عصر مرحلة  - الحالية المرحلة أن » آبو: يضيف 

مرحلة الذات اإلنسانية، مرحلة مراجعة هي كورونا-

وخالل يتخّيل أو يفكر كان  من  الذات، مع التصالح

الجدران والفقير الغني ويلزم شيء، كل ينتهي ان اسابيع

فرض مكّبل اليدين، والمشاكس الثائر وان يجعل األربعة،

دراسات وحسب معينة، وسلوكيات أنماطًا الناس على

تنتهي أن بد  ال الجوهر، التغيير سيشمل النفس علم

يقيس الوطن وطني، ال عهٍد في عشنا السورية، األزمة

يجب سوريا رادع. دون عائلته، مقاس او مقاسه على

وباقي وعربًا (كوردًا السوريين لكل بكرامة تعيش أن

حقوقه بكامل الكوردي الشعب  فيها  ينعم المكونات)،

االتحاد قاعدة  على بنفسه مصيره تقرير في القومية 

به يعترف وشعب ارض  قضية  وهي  أال  االختياري،

والثروة». السلطة في حقيقي" "شريك كـ دستوريًا

السورية، الثورة واألزمة فترة خالل أنه » آبو: يتطرق

المعاناة أنواع أشّد سوريا في الكوردي الشعب عانى

مدن معظم شملت والتى  التحتية، البنى  تدمير من

عفرين في وأعنفها  أشدها وكان سوريا، كوردستان- 

الكوردية الهوية على قتٍل من كوردستان، عروس

االحتالل الطوراني يد على توصف ال فّظة وانتهاكات

رادٍع أي  من الخالية المسّلحة والعصابات التركي 

بتقّصٍد تدمير البيئة األمر إلى بها وصل انساني، حتى

المنطق، وكذلك منطقة كوباني وال العقل يقبله ال واضح

التي المجنونة والحرب الوكالة سلطة حكم شهدت التي

سري منطقة وأيضًا اإلرهابية، داعش منظومة شنتها

انتفاضة فواتير دفعت كلها  سبي  گري ومنطقة كانية

الحركة األطراف على لذا ،٢٠٠٤ عام المجيدة  آذار 

الوطني المجلس سيما وال الكوردية، الوطنية التحررية

للمشروع هو عنوان قومي ووطني وحامل بما الكوردي

األمة زعيم يتزعمه الذي والكوردستاني الكوردي القومي

إمكانياته كافة يسخر ان بارزاني مسعود كاك الكوردية

كورونا- بعد ما مرحلة  المقبلة- للمرحلة  للتحضير

مع بالتنسيق يمهد وان وعسكريًا، واقتصاديا  سياسيا

روج». قوات بشمركة دولية لدخول اطراٍف

وبمنهجية الديموغرافي التغيير عمليات أن » آبو: ُيشير

الوطني الكوردي المجلس على وساق، على قدٍم تجري

القوى مع  والتعاون  وبالتنسيق  ُحسبانه  في  يضع  أن

الفصائل كافة -اخراج اآلتي: تنفيذ على األرض المؤثرة

إدارة إلى المناطق لعودة تمهيدًا والعصابات  المسلحة

عفرين من الكورد للنازحين  اآلمنة -العودة اهاليها. 

الشهباء في الذل مخيمات من سبي وگري كانية وسري

ممكن. وقٍت بأسرع ديارهم إلى األخرى والمخيمات

الحرب مجرمي  لمحاكمة العادلة المحاكم بفتح -البدء 

المنظمات مع وبالتعاون الجرائم أبشع ارتكبوا الذين

الدولية ذات الصلة».

سوريا في السياسي النظام  » قائًال: حديثه آبو  يختم

بداية في العّزل المدنيين استهدافه منذ شرعيته سقط

حتمًا سيسقط بالتالي الحي، بالرصاص السورية الثورة

والليرة وو..، واإلدارية االقتصادية مرتكزاته جميع

وبالتدريج مختلفة فترات وفي شهدت أيضًا السورية

طالما يحل لن الحاصل والتدهور ملحوظًا، تدهورًا

للجميع خير بشائر هناك هو، كما بقي السوري الوضع

كورونا». بعد ما

نحن عليه على ما درسا تقدم أن جائحة كورونا يمكن

اآلن

للحزب المركزية اللجنة عضو عبداهللا نافع تحدث 

لصحيفة سوريا، الكوردستاني- الديمقراطي

عظيمة األزمة فرصة « أن هذه بالقول: «كوردستان»،

والسياسية االجتماعية العالقات في النظر إلعادة

بين والتواصل والحكومات الدول بين واالقتصادية

االنسانية، الحضارة بناء وإعادة أنفسهم، الشعوب

الخاضعة الشعوب المصير تقرير بحق واالعتراف

المجاالت كافة في والتعاون والتكاتف لالحتالل،

تغير في ولكن الصحية، الرعاية مجال في فقط ليس

والرعاية االقتصادي، المجال وفي السياسة في المناخ،

يمكن كورونا المجاالت. جائحة من االجتماعية، وغيرها

الذي والتحدي اآلن، نحن عليه ما درسا على تقدم أن

والخروج كوكبنا على الحفاظ نستطيع كيف هو نواجهه

العالم انشغال من وبالرغم العالمية، األزمة هذه  من

معظم االطراف زال ال المرعب، هذا الخطر بمواجهة

مصالحهم متصارعين على السوري في الشأن المتداخلة

الى اإللتفاف دون االرض على نفوذهم على  والبقاء

الضحايا. وحجم مآسي

نتصوره كنا مما أبعد بات االنفراج عبداهللا: «ان يعتقد

من واالنسانية السياسية بالدعوات النظام إكتراث لعدم

كبادرة المعتقلين  عن االفراج حتى  الدولية الهيئات

آذانًا صاغية، تجد لم  الوباء هذا تفشي  بسبب انسانية

السياسي، بالحل النظام قبول لعدم كبيرة عقبات هناك

يمكن تسوية وال العسكري، الحل على اآلن الى ويعتمد

عملها الدستورية الهيئة استئناف بدون سوريا في الوضع

والمعارضة النظام بين بالمفاوضات والبدء جنيف في

عملية كتابة في المنصات كافة واشراك برعاية دولية،

االعتراف بالحقوق الجديد الدستور تضمن وأن الدستور،

ارضه على يعيش "شعب" كـ الكوردي للشعب القومية

االخرى». المكونات كافة وحقوق التاريخية

رشده الى االنسان يعود ان اعتقد «ال عبداهللا: يضيف

اصحاب واقصد  العالمية، المحنة هذه في وضميره 

معظم الن السوريين، معاناة بإنهاء والتفكير القرار

جدي بشكل ال يبحثون السوري الشأن في المؤثرة الدول

ومنافسات حروب في كونهم السوريين لمعاناة حل عن

وتطبيق االنسان  بحقوق كثيرا يهتمون وال اقتصادية

األمن مجلس أو المتحدة امم من الصادرة القرارات

لمصالحهم خاضعة الدولية الهيئات تلك حتى ألن

ونفوذهم».

المناطق في الكورد معاناة انهاء حول سؤالنا وعن

اتفاق عقد في البداية تم » قائًال: عبداهللا يردف المحتلة،

حول السوري واإلئتالف الكوردي الوطني المجلس بين

في أهلنا معاناة إلنهاء حل ايجاد اجل من لجنة تشكيل

اندالع وكري سبي، ولكن عفرين وسري كانيية من كل

الروسية القوات من المدعوم النظام بين االشتباكات

جانب هذا من تركيا من المدعومة والفصائل المرتزقة

اللجنة. عمل عرقل آخر  جانب من  كورونا واجتياح

االطراف بين مشتركة سياسية رؤية حول اتفاق أي وان

إليجاد الدول المؤثرة على ضغط سيكون عامل الكوردية

عوائق». دون ديارهم الى عودتهم اجل من حل

مرتبط االقتصادي الوضع ن تحسُّ «ان عبداهللا: ويرى

في المسؤولين تصريحات حسب السياسي، بالحل

بإعمار سوريا السماح يمكن التحالف ال ودول امريكا

القرارات ووفق السياسي بالحل النظام قبول بعد إال

اجراء وبعد السياسي، باإلنتقال والقبول الدولية الشرعية

رفع ال اعتقد المتحدة، لذلك االمم بإشراف االنتخابات

المساعدات، وهناك والسماح بدخول سوريا الحصار عن

بتدهور مؤشر وهذا سيزر قانون بتطبيق امريكي قرار

في سوريا». والمعيشي االقتصادي المجال في اكبر

الموقف والهدف وحدة يتطلب التفاهم الكوردي

«كوردستان»: لصحيفة صوفي أحمد اإلعالمي تحدث

جائحة كورونا ضد اآلن العالم التي يعيشها الحرب »

التقدم بعد ما صراع أساسها جديدة مرحلة بداية إال

والفيروسية البيولوجية الحرب عنوانها الصناعي

فهل مرئي. غير وعدٌو مكوناتها بكل البشرية اقطابها

بقوانين والتحكم للتالعب اإلنسان من قبل مغامرٌة هذا

من قوانين انيابها؟ المكتشف تكشر عن الطبيعة والتي

أسرارها، من المليون من الواحد  يتعدى ال الطبيعة

اإلنسان بين الصراع عملية  في الهوة  اتساع ونتيجة

نفسُه، وبين بينُه الصراع مسار اإلنسان يحّوُر والطبيعة

وغوٍل مارٍد إلى  ليتحول حيلته  وقلة ضعفه  متناسيا

خال من المشاعر اجوف اقتصادي ال بل حيوان خرافي

في محاوًال الطبيعة، أمام النكراء هزيمته نتيجة اإلنسانية

ليكتسب شهرة بالبيئة العبث طبيعية غير عملية ارتدادية

االعتراف بأنه األقوى».

القراءة عملية في نسترسل «عندما صوفي: يتابع

نرى اليوم، السورية الجغرافية على المتواضعة

والحقيقة، هدفه الطبيعة أمام المنهزم اإلنسان غطرسة

حينا، ذاتها الطبيعة بقوانين والعبث والتدمير القتل

والتي السورية الشطرنج فرقعة أخرى. احيانا والبشرية

بلون الدم إلى حمراء وسوداء من بيضاء تحولت ألوانها

يلعب ومغتصبها الذي موقف، لها وال لون ال ورمادية

متوهما مازال له قرار االرادة ال مسلوب الملك دور

فقط الطبيعة، حدود خارج باألساس النه وذكائه عبقريته

القتل لعبة إدارة متخيال الحمراء الرقعة مكانه على اخٌذ

بها لينتهي ينتظر وحيدا حركته األخيرة وهو السورية،

حساب على المواصلة السياسية اللعبة قانون مظلة تحت

على مستمرة اللعبة وتبقى األخيرة،  الثالثة الحركات

الفينة بين يحركها حيث المنهك السوري الجسد رقعة

دوليون». العبون واألخرى

األحداث معايشة خالل من أنه  » صوفي: يعتقد

انفراجا أتوقع ال ومراقبتها، والدامية المأساوية

يفسح وحدث  مشكلة كل الن السورية، لالزمة قريبا

فال الجديدة، واألحداث  المشاكل لمئات أمامه المجال

التدمير وال المريضة العقلية على أثر المباشر القتل

كورونا جائحة ُتردع حتى اصال الغائب الضمير هز

البشر فموت  رشدهم، إلى تعيدهم  او سورية مجانين 

تراجيديا في بحد ذاته هدفا والنسل أصبح الزرع وهلك

قوته الهروب الكوردي بكل الدرامة السورية، ويحاول

كهروب منتظمة غير جنونية عشوائية بحركة منها

من هاربة فالحقيقة جنونه، حقيقة اكتشاف من المجنون

الحالة على ومسيطٌر متسيد والكذب المعاش، الكذب

اسمه اليه يعيد ان البعُض حاول الذي والوطن العامة،

امه أحضان بين المهد من في ضياعه وهو بعد الحقيقي

من يخجل وربما  اسمه على التعرف يأبى المغتصبة 

اعداء من األم اغتصاب مشهد وناقوس ماضيه واسمه

وماضيه اسمه يتذكر كي ال بأي اسم  يجعله يرضى ثالثة

يعض مازال المغتصب القتامة تلك ومع كل وحقيقته،

وطننا كوردستان مشهد هو هذا الهارب. الوطن  على

أصبح عنوة االغتصاب وفوق بسوريا، عنوة الملحقة

كانيية سري بها ولحقت محتلة عفرين احتالل، هناك

آلة جحيم  من  هاربون نازحون وسكانها سبي،  وكرة 

ميثاق». وال لهم عهد مرتزقتها الذين ال وعقلية الحرب

ال الكوردية السياسية الحركة «أن صوفي: يضيف

الكوردي فهناك منقسمة، مشتتة أيضا االجتماعية بل

وهناك الجراح، تضميد يحاول كوردي بصوت المنادي

بشعارات فينادي كورديته من يخجل الذي الكوردي

بين والتفاهم  له، لون ال  الذي اآلخر  وهناك أخرى

أن البداية يجب في النه الكوردية صعٌب جدًا األطراف

بينهم، فيما الحوار من  يتمكنوا حتى  واحدة لغة تتوفر

حتى نستطيع كوردي بأنه الكوردي أن يعترف ويجب

الكوردي ترك اما اذا الفرقة والتشتت مرض تشخيص

ضم الغير او لحل مشاكل وذهب بعيدا مشكلته وقضيته

الكوردية والقضايا المشاكل حزمة إلى الغير مشاكل

عنوانها والتي المرة الحقيقة  من  يهرب فإنه المعقدة

"اغتصاب وطن"».             

الحركة بأن القول نستطيع  ال » حديثه: صوفي ختم

وسرة عفرين في أهلنا معاناة إنهاء تستطيع الكوردية

وال الدبلوماسية بالطرق ال وقراهم  سبي  وگرة كانية

تبقى ما يجنب موقفها قد وحدة العسكرية، ولكن بالطرق

حالة اما المحتلة، باخواتها تلتحق ان الوطن أشالء من

والقرى والمناطق المدن من  ألهالينا  الصعبة النزوح 

الصعب الوضع االقتصادي كاهلهم، فقد أثقل لهم التابعة

متدهورًا اقتصاديا وضعا نعيش نحن وخصوصا اصال

اإلقليمية مثيالتها أمام  السورية العملة  تدهور بسبب

كورونا جائحة اجتياح بّلة الطين  زاد ومما والعالمية،

حركة وشل تجوال حظر من شروطها لفرض العالم

الكوردية الحركة لتجعل العالمية، والتجارة السوق

النازحين، لهؤالء والمساعدة العون يد لمد  عاجزة

يد الدولية المنظمات تمد لم ان استطاعتهم قدرة وفوق

األخيرة اآلونة في أيضا حركتها شلت والتي المساعدة،

وتبقى السوري، الداخل إلى دخولها مسار تحديد بسبب

الفرج البعيد». تنتظر المعاناة مستمرة

والعمل الخالفات تذليل تتطلب  الكوردية  االستراتيجية

القومي الوطني المشروع ضمن

لصحيفة محمود عبدالرحيم السياسي تحدث

تهدد باتت كورونا «أن جائحة بالقول: «كوردستان»،

هذا على ساعد والذي النامية، الدول قبل المتقدمة الدول

الحديث النظام العالمي هو الوباء السريع لهذا االنتشار

قرية العالم وجعل التنقل سرعة سماتها ومن "العولمة"،

للعولمة يتطلب السلبي الجانب هذا رغم واحدة. وبالتالي

االيجابي الجانب من االستفادة العالمية المنظومة من

خاصة بين والخبرات المعلومات تبادل سرعة فيها وهو

للدول أشكاله بكافة الدعم تقديم وأيضا المتقدمة، الدول

هذا الوباء. الحد لتفشي النامية لوضع

سيادته َفَقَد السوري النظام أن نعلم «نحن محمود: يتابع

بمواردها، والتحكم االقتصادية فيها السيادة بما الوطنية،

اهللا- سمح ال سوريا - في الوباء هذا ينتشر  أن وما 

والفقر، والتشرد والنازحين والمخيمات المعتقالت حيث

في ونقص الطبية وخاصة الدولة مؤسسات وتدهور

على ليس فقط وخيمة عواقب إلى يؤدي كوادرها، قد

الصراع في الشأن ذات الدول على وأيضًا السوريين

المتوقع ومن باهظة.  وتكاليف جهود ستتحمل  كونها

أمام عائقا سيقف الوباء هذا القريب المنظور في

تسوية إلى  للوصول  المفاوضات طاولة على  الجلوس 

خيارين: اال الدول هذه أمام يبق لم وبالتالي سياسية. 

الموت تصارع وتركها سوريا من الكامل االنسحاب -١

هذه لمواجهة الداخلي بشأنهم ليتفرغوا لوحدها الكوروني

حتى السياسية التسوية عملية في اإلسراع -٢ الكارثة.

هناك او هنا من كبيرة على تقديم تنازالت اجبروا ولو

هذا أرجح». وبتصوري الزجاجة عنق للخروج من

جردت هذا يومنا وحتى عقود «منذ محمود: يضيف

ُتقيِّم تعد  ولم واإلنساني االخالقي الجانب من السياسة

من وكم ومعاناتهم. اإلنساني  للجانب اعتبارات اي 

دول ألجل مصالح ونفوذ سحقت وشعوب دول انهارت

العالمية. السياسة بمحرك يحكمون

الشأن في ذات للدول السياسة المعاجم في توجد ال اذا

القيم إلى والعودة الضمير بصحوة تسمى ما سوريا

ومدى بالمصالح تتعلق األمر إنما اإلنسانية.  والمبادئ

إيجابا». ام سلبا مصالحهم تأثر

النظام إليه توصل  ِلَما «استكمال محمود:  ويردف

والتغيير الكوردية  الهوية طمس عمليات من  السوري

ومرتزقته بميليشاته التركي االجتياح فإن الديمغرافي.

وانتهاكات مجازر وارتكابهم الكوردية والمدن للمناطق

اإلنسانية، ضد وجرائم الحرب جرائم مستوى إلى ترتقي

بغية ألبنائها  القسري التهجير  بعمليات  قيامهم وخاصة

تصدي الكوردية األطراف يتطلب من الديمغرافي. التغير

المتاحة، والوسائل الطرق بكل الخطيرة العمليات لهذه

لتأطير والعوائق الخالفات بتذليل االستراتيجية وتبدأ هذه

شامل وقومي وطني مشروع ضمن الكوردية الحركة

شبكة وتوسيع المجاالت جميع في الجهود وتوحيد

الدول مع وخاصة والدولية واإلقليمية العالقات المحلية

سوريا. الشأن في ذات

المنحني ترسم كورونا جائحة  بينما  المرحلة هذه في

من والمزيد والضعف التدهور  نحو  للعالم البياني

الشعب من ٪٩٠ حوالي يعيش وقت  في  المخاطر،

خطير للشعب بتهديد ينذر وهذا الفقر، خط السوري تحت

من يتطلب حيث سوريا. في  والكوردستاني  الكوردي

الجهود وتكثيف الصفوف ترصيص  الكوردية الحركة

هذا الوباء». المشتركة لمواجهة

بل كوردية، المناطق اقول  ال «بداية محمود: ويختم

في مدى تكمن الحل بتصوري سوريا. اقول كوردستان

للوصول السورية الساحة على  الفاعلة القوى جدية

منها تنبثق الدولية، المظلة  تحت  سياسية تسوية إلى

اتحادي سياسي بنظام يقر توافقيا ديمقراطيا دستورا

(فيدرالي)».

الخاتمة: يشبه ما

لهذه يكون أن هو المهم ولكن ستنتهي، الجائحة هذه

واإلقليمي العالمي على المستوى إيجابية مؤشرات األزمة

تقدم صالح في هو ِلما حساباتهم لمراجعة والسوري

على والتسامح والمحبة العطف من اإلنسانية وتطور

من الدروس والعبر نأخذ ان الكورد أما نحن بعضهم،

الكوردية التوجهات توحيد على ونعمل حصل، ما كل

الكوردي. والوطني القومي المشروع نحو

صوفي محمودأحمد عبدالرحيم عبداهللا نافع آبو عبدالرحمن
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ر االلكرتوني جائحة العصر    التنمُّ

"أريد أن أطعن قلبي، أريد أن أضرب رأسي بالزجاج، 

أريد أن أموت، حتى أنت يا أمي ال تنظري  لي حين 

أحدثك وتقولين لي: بأنك أغبى طفل في الصف".

عبارات تحمل من القسوة واأللم العميق حجم معاناة 

محبطة ومتكررة لطفل جاء إلى هذا العالم ليجد نفسه 

بسحق  يشعر  طفل  أقرانه،  مع  الشئ  بعض  مختلفًا 

برائته وإنسانيته.

التسع من  السنوات  ذو  األسترالي  الطفل كودان  إنه 

عمره، وهذه العبارات هي ردة الفعل إزاء ما يتعرض 

له من التنمر ومن قبل رفاقه في المدرسة.

أسترالية  سيدة  بنشره  قامت  للفيديو  مقطع  في  جاء 

وتعرف  لتروي  اليوتيوب  في  الخاص  حسابها  على 

كودان،  ابنها  يعيشها  التي  اليومية  بالمعاناة  العالم 

له  يتعرض  الذي  التنمر  بسبب  حاله  إليه  آلت  وما 

شكله  اآلخرين،  عن  المختلف  شكله  إزاء  باستمرار 

يتحمله  وذنب  الخلقي  تكوينه  في  له  ذنب  ال  الذي 

المجتمع الذي يجعل من هذه السلوكيات أسلحة مدمرة 

للطيبة اإلنسانية.

هذا وقد تم تداول الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع 

تضامنا  والقى  االلكترونية  االجتماعي  التواصل 

وتعاطفًا من الكثيرين. 

السؤال هنا:

أي شيء قد يبرر للمرء استخدام الشّر والتخلي عن 

حسه اإلنساني ليصل به األمر لبث الرعب والحقد في 

داخل طفٍل مثل كودان، والكثير من أمثاله حتى ينسب 

علماء النفس واللغة هذه السمة الحيوانية للبشر؟ هي 

سلوك التنمر.  

التنمر هذا السلوك الذي ينم بالشر والتوحش، ولعل 

من  إليه  تؤول  وما  معناها،  بشرح  كفيلة  المفردة 

مقاصد، مصطلح اشتقَّ من الحيوان المفترس النمر 

الذي يقتل فريسته وينهش من لحمها حتى يسدَّ جوعه، 

ويستمر بالبقاء.

أصبح في اآلونة األخيرة مصطلحًا متداوًال وخاصة 

في وسائل التواصل ومنصات اإلعالم. ومن الجدير 

تاريخه  ورغم  مستجدًا  ليس  السلوك  هذا  إن  بالذكر 

ليغزو  شائعًا  وأصبح  حديثًا  تطور  إنه  إال  الطويل 

التكنولوجيا  بوجود  صغيرة  قريًة  بات  الذي  العالم 

وتطورها الهائل.

تفرض المفردة آثارها، وأصبحت سلوكًا وتقليدًا لدى 

النفوس،  السذج وضعاف  وتستهوي  كبيرة،  شريحة 

أو ربما يأتي مدروسًا وهادفًا وموجهًا بعناية إللحاق 

األذى بأحد ما.

التنمر يصدر من أشخاص ربما يكونون هم أنفسهم 

ضحاياه في مرحلة ما من حياتهم، ويلجأ له  البعض 

للقوة  أو الستحواذه  في شخصيته  لوجود اضطراب 

العدواني  السلوك  البعض على  أو إلدمان  والسلطة، 

على  بذلك  ليحافظوا  ما،  متعة  على  والحصول 

من  أعلى  تكون  ربما  التي  مكانتهم  أو  صورتهم 

المحيطين به، واستحواذهم لوسائل وامكانات تمكنهم 

من ذلك، وال يخفى على أحد بأن مجتمعاتنا غنية بهذا 

السلوك والتقليد المتوارث: الفئة العمرية األكبر تتنمر 

الفئة  على  تتنمر  األقوى  الفئة  منها،  األصغر  على 

أو  المرؤوس  يتنمرعلى  العمل  في  فالرئيس  األدنى 

المعلم  نحو أحد التالميذ، الطفل تجاه قرينه المختلف 

شكًال كما رأينا في مثال فيديو الطفل كودان و األمثلة 

كثيرة و قريبة إلينا حين نتأمل في الناس من حولنا. 

في  عليه  ُيعتمد  مقياسًا  المدارس  في  التنمر  ويعتبر 

البحوث والدراسات أكثر مقارنة باألماكن األخرى: 

أوًال ألن األطفال في هذه المرحلة غير قادرين على 

في  والعفوية  المحدودة  لخبرتهم  بانفعالتهم  التحكم 

ردود أفعالهم، وثانيًا الحتوائها أعدادًا كبيرة وشرائح 

بهذه  التحكم  سهولة  هو  واألهم  وثالثًا  متنوعة، 

سلوكيات  في  بالتغيير  غايات  تحقيق  وإمكانية  الفئة 

األطفال.

ويماثلها   bully باالنكليزية    الكلمة  ترجمت  قد 

نقولها  أن  تحديدا  أن  ويمكننا  "البلطجة"  بالعربية 

وتأثيرًا،  تداوًال  األكثر  وهي  اإللكترونية"  "البلطجة 

اإلنسان  حقوق  لمبادئ  مخالف  تمييزي  سلوك  إنه 

ومسيء للكرامة التي تأتي بالمرتبة األولى بالمساواة 

بين البشر بغض النظر عن العرق واللون والجنس 

والهوية الجنسانية أو اإلعاقات الخلقية.

األطفال،  غير  مختلفة  شرائح  يطال  السلوك  وهذا 

االجتماعية    التواصل  مواقع  وعبر  النساء  وخاصة 

هذا  بأن  نبالغ  ال  ولعلنا   faisbook ،Twitter مثل 

السلوك يحقق غايته.

واألدب  السياسة  ومشاهير  والمدونات  الصحفيات 

أو الفن، بتهديدهن ومضايقتهن وابتزازهن  إللحاق 

التقليل  أو  عملهن  ساحات  عن  وإبعادهن  األذى 

وسمعتهن،  صورهن  تشويه  أو  بأنفسهن  ثقتهن  من 

بالخوف  شعور  أدنى  دون  خصوصيتهن  وانتهاك 

أو المسؤولية من المحاسبة الجادة أو اعتباره جرمًا 

موجها قد يعاقب عليه القانون في بلداننا.

في  عليها  االطالع  يمكن  جدًا  كثيرة  األمثلة  لعل 

محركات البحث. 

مجتمعاتنا،  في  مستهدفات  الزلن  النساء  وألن 

من  يخشين  والزلن  للتهميش،  قضاياهن  وتتعرض 

اإلبالغ عن هذه الحوادث بسبب العادات االجتماعية 

وقلة التوعية والخشية من وصمة العار وفقدان الثقة 

بالقوانين الموجودة.

يجب أن نعلم بأن هذه المشكلة تمسنا جميعًا، وتهميشها 

البعض  يعتبرها  قد  حساب،  دون  المتنمرين  يترك 

مجاًال للتسلية أو نوعًا من المزاح الثقيل، أو الحرية 

الشخصية كما يحلو للكثيرين تسميتها، متجاهلين بأن 

ما يحدث من أسوأ أشكال العنف واإلساءًة لألرواح 

لدى  آثارًا جمة، وتتولد  مسالمة وشيطنتها. ستحدت 

كان  أي  واإلهانة  والكراهية  الحقد  مشاعر  الضحايا 

جنسه أو مكانته أو عمره، ولن يستسلموا بل ستولد 

لديهم ردود أفعال متفاوتة قد تصل لالنتحار كما في 

مثال " الفتاة االسترالية دولي ايفيريت" ٢٥ عامًا حين 

أقدمت على االنتحار بسبب تعرضها للتهديد والتنمر 

فرحات  "سارا  مثال  وفي  التواصل،  وسائل  على 

عبر  المشكلة  لنفس  تعرضت  لبنانية  مدونة  وهي 

الشتائم الجنسية والصور المشوهة  ورسائل التهديد 

سنة ٢٠١٥ وسببت لها خوفًا وانقطاعًا عن العمل، 

رسالة  فيه  وجهت  فيديو  ببث  سيدة  قامت  ومؤخرًا 

اليومية  لإلساءة  تتعرض  األردن ألنها  ولملك  للعالم 

ردود  والقى  معهم  تعيش  مطلقة  كونها  عائلتها  من 

أفعال متباينة بين التضامن ووصمة اللوم. 

كثيرة هي حاالت االنتحار والتي تبقى الكثير منها طي 

الكتمان ألسباب مجهولة. وهناك حلقة من أحد برامج 

إلذاعة آرتا حين أجرت مقابلة مع الفنان الراحل سعيد 

يوسف وما تعرض له من نقد الذع وإساءة شخصية 

من  الكثيرات  الطويلة،  الفنية  المسيرة  وهو صاحب 

ال  الناس  بسطاء  وحتى  إليسا،  أحالم،  مثل  الفنانات 

التي  الفتاة المصرية  يسلمون من ذلك كما في مثال 

نشرت صورة خطبتها وتعرضت لتنمر كبير تسبب 

في فسخ خطوبتها وإلحاق األذى الكبير. 

تمتلئ مجتمعاتنا بهذه الحكايا فمن منا ال يذكر مواقف 

تعرض فيها للتنمر في لحظة ما من حياته ربما لقصر 

قامته أو لون بشرته أو مهنة والده أو اسم أمه. 

في لحظة ما قد يعتقد المرء بأنها مواقف عابرة ولكن 

من  أكبر  بأنها  ندرًك  الشخصية  تجاربنا  خالل  من 

أن تمحى من ذاكرتنا بسهولة وستالزمنا مدى الحياة 

لتنخر في دواخلنا على الدوام.

كيف ال وقد تصدر من أكثر الناس قربًا لنا من األخوة 

العمل، في دور  المدرسة أو مكان  الوالدين، في  أو 

كنا  ذكورًا  كبارًا  أو  كنا  أطفاًال  الجامعة،  أو  العبادة 

أو إناثًا.

القصة ال تتعلق بفرد واحد قد يكتفي باالنطواءعلى 

نفسه فقط، بل يتعدى ذلك الحّد ويتحول الضحية قنبلة 

موقوتة قد تنفجر في لحظة ما لتحدث أضرارًا هائلة 

بأكمله.  محيطه  على  بل  وحسب  نفسه  على  ليس 

كلنا مهددون في مواقعنا، وفي كل لحظة من حياتنا 

بالخطر. 

في  الدكتوراه  على  الحاصلة  أومور  موناى  تقول 

مركز مكافحة التنمُّر في كلية ترينيتي في العاصمة 

اإليرلندية دبلن" هناك هيكل نامي من األبحاث توضح 

والذين  بالغين  أو  أطفاًال  كانوا  سواء  األفراد  أن 

يكونون  التعسفي،  للسلوك  باستمرار  يتعرضون 

معرضين لخطر األمراض المتعلقة بالضغط النفسي 

والتي قد تؤدي في بعض األحيان الى االنتحار".

المجموعات  في  االنخراط  االنتحار،اإلجرام، 

كحوادث  العالم  من  مدن  في  يحدث  ما  اإلرهابية، 

األماكن  أو  المدارس  طالب  على  المسلحة  الهجوم 

العامة من قبل المراهقين أو غيرهم ما هي إال نتاج 

هذه التراكمات.

في عالمنا الذي ساد العنف فيه بشتى األشكال، وباتت 

األطفال،  ألعاب  حتى  لتبال  للجميع  متاحة  وسائله 

حتى  له،  ويروج  بل  العنف  سلوك  على  وتشّجعهم 

مواقع   ومستخدمي  واليوتيوب  واألفالم  بالغناء 

التواصل االجتماعي دون رقابة أو محاسبة، الترويج 

العشوائي المتقن، أصبح عالمًا مخيفًا وخانقًا.

لعلنا سنعود ونضع المسؤولية والمبادرة على عاتق 

اإلعالم ومؤسساته ليلعب دوره للحد من المشكلة عبر 

وسائطها المتعددة من خالل برامج فعالة، بث حلقات 

ونشر  بمشاكله  الجمهور  توعية  التنمر،  عن  إذاعية 

فيديوهات سهلة يمكن وصولها ألكبر شريحة، إجراء 

حمالت  وإعداد  معنية،  شخصيات  مع  المقابالت 

توعية ونشرها، ألن كل الخطوات هي وسائل ضغط 

بالنهاية  ستحدث تغييرات، وستكون فعالة في إقرار 

قبل  من  المتنمرين  لمعاقبة  الحازمة  القوانين  بعض 

الحكومات والجهات المعنية.    

جميعنا  يفتقدها  التي  الكلمة  هو  األمان،  هو  السالم 

نتذكر  أذهاننا  المصطلح  هذا  يطرق  ما  أول  اليوم، 

فقط الحمامة البيضاء، نتذكر طائرًا بال قوة. السالم 

خالٌص من جميع الحروب وأشكال العنف، فلو سألنا 

العالم كله سؤاًال:

-ما الذي ُيدعونا إلى إقامة الحروب؟ 

-ما الذي يحّرضنا إلى القتل وقمع السالم الذي يعد 

بمثابة األم لكّل وطٍن خّيمت الحرُب لنفسها مكانًا فيه، 

ودمرت كّل شيء؟

المباني السكنية التي كانت تحتوي عشرات البيوت، كّل 

لكل  األشخاص،  عشرات  من  عائلة  بداخله  يضم  بيت 

بيٍت قصة ولكّل شخص حلٌم يوّد لو يحققه.

اليوم جميع تلك البيوت مدمرة، وحدها المخّيمات التي 

الوحيد،  مالذهم  أصبحت  والغبار  والحر  البرد  يحتلها 

العوائل الكبيرة تشردت، كّل واحد منهم أخذه القدر إلى 

طريٍق بعيد عن أخيه، أمه، وحتى زوجته وأوالده.

وأيضًا  الحياة،  صعوبة  بسبب  الطالق  معدل  تزايد 

صعوبة وصول الزوجة إلى زوجها المسافر يعّد أدراج 

الفراق والغياب في سبيل تأمين حياٍة  ألطفاله.

سيكون الجواب نحارب ألجل السالم!! 

الغربة  مآسي  وحدها  ميتة،  القصص  تلك  جميع  اليوم 

تسكُن مخيماتهم، حتى الطموحات تحولت إلى أماِن شبه 

السلم  الدول في حاالت  أنفقت كل  التحقق. لو  معدومة 

وبناء  والتكنولوجية  العلمية  آالتها  تطور  في  أموالها 

بدل  لألطفال  أو حتى مالعب  مباِن وشركات ومعامل 

تنتجه  ما  ترميم  في  أو  أسلحتها،  تطوير  في  تنفقها  أن 

األمم وعاشت  كّل  دمار وأضرار الرتقت  الحرب من 

بهدوء وُحّلت األزمات العالمية ، االقتصادية ، التجارية 

، وحتى أعداد الموتى كان سيكون أقل، فما ذنب المدني 

ليكون شهيدًا قبل أن يكون عريسًا؟  

شبابها  ريعان  ُتنهي  أن  العشرينية  الفتاة  تلك  ذنب  ما 

وهي تنتظر عودة العسكري الغائب، المهدد بالقتل في 

كل ثانية؟  ما ذنب المرأة لتكوَن ضحية وتصبح أرملة 

في مجتمٍع سينظر إليها نظرة دونية بعد فقد زوجها؟ ما 

ذنب الطفل الذي ُحِرم من أباه وهو لم يبلغ السادسة من 

عمره، َمن سيقنعه أن الشر أخذ أباه؟ َمن سيحمي ذاك 

الطفل من التشرد؟ 

نقدم  حين  ننتصر  وكأننا  المقدمة،  في  دومًا  الموت  ِلَم 

شهيدًا؟ ونغني له (الشهيد ال يموت ) ِلَم نحّرمه الحياة 

ونحلل موته في سبيل الحرية، السالم أيضًا حرية وال 

يحتاج لضحايا.

السالم  طريق  على  السير  في  دولة  كل  توجهت  فإن 

اليوم  الجميع يطمح  الحياة دون حروب،  لعشنا جميعنا 

إلى الّسالم الذي يؤمن لهم حياًة رغيدًة دون خوٍف من 

النووّية،  األسلحة  أو  القنابل  أو  الّرصاص  أو  القذائف 

واإلرث  والحضارات  الُبلدان  تهدم  األسماء  فهذه 

 لألجداد.
ّ
التاريخي

ال تنحصر آثار الحرب على قتل البشر وتدمير المدن 

فقط بل يصُل بطشها إلى البيئة أيضًا،

فالقنابل والغازات المصاحبة للتفجيرات ُتشكل زيادة في 

فتفوح  الكربون ونقص األوكسجين،  أوكسيد  ثاني  غاز 

رائحة االختناق في السماء  بدل رائحة الربيع .

فتتسمم  بالملوثات  محملة  تعود  تطلق  التي  الصواريخ 

إلى  لتتحول  البحار  وتجفف  المائية  المجاري 

وتضعف  التربة  تدمر  والقنابل  األلغام  صحراء، 

إنتاجها الزراعي فتلجأ الحكومة إلى االستيراد من 

دولة أخرى ، ويموُت الفالُح جوعًا.

السالم  تحقيق  في  بأنفسنا،  نبدأ  أن  كأفراد  علينا 

إلى  الفرد  بيننا من جيٍل ألخر، ومن  ونشره فيما 

المتعددة،  واختالفاتنا  عاداتنا  باحترام  المجتمع 

بالتسامح وتقبل جميع اآلراء برفض نزعة االحتواء 

اإلساءة  ممارسات  بوجه  والوقوف  السياسي 

والعدوانية والكراهية التي تفرضها سياسات ظالمة 

ملك  (عش  عنوان  تحت  والشعب  األرض  تجاه 

واقتل الضعيف) 

علينا اتباع مقولة السالم للمؤرخ البريطاني أرنولد 

توينبي بقوله (عش ودع غيرك يعيش)

حيَن تتغلب قوة المحبة والتسامح في أنفسنا على 

أحدنا اآلخر،  السالح سنعيُش بسالم، سيحب  قوة 

سنزرع األشجار بدل القطف، سنلوح لبعضنا إلى 

ألوان قوس قزح في السماء بدل أن نخاف منظر 

منا  ُكّل  سيترك  والصواريخ،  الحربية  الطائرات 

محبة في قلب اآلخر بدل الكراهية، سنزور البلدان 

األخرى للسياحة  بدل أن نكون طالبي لجوء.

السالم ليَس ضعفًا، السالم قوة.

lã®a@êÓ€Î@NNÒÏ”@‚˝è€a

الرا أيوب

ماريا عباس

أطفالنا واحلجر الصحي املالئم هلم
قد يكون األطفال في وقتنا الحاضر أقل عرضة لإلصابة باألمراض 

بتعاطي  واألسرية  العالمية  الصحة  برنامج   بسبب  وذالك  الخطيرة 

اللقاحات الالزمة لألبناء منذ األيام األولى من والدته، وتأتي التربية 

األسرية واإلجتماعية دور بارز في طرق العناية والسالمة ألبنائها كل 

حسب واقعه وإمكاناته، ولكن في ظل ظهور إنتشار فايروس الكورونا 

والناقل  الالمرئي  بالعدو  أسميه  والذي  التاجي  الفايروس  ذاك  الجديد 

وقد أصبح المفتاح األساسي في إنتشار العدوى دون تمييز في السن 

أو الشكل  أو اللون أو الجنس ومع بدأ تفشي هذا الفايروس في العالم 

بدأنا نخاف على أولئك الذين لديهم مرض مزمن كاالمراض الصدرية 

والربو والحساسية والضغط والسكري وغيرها وركزنا على المسنين 

في العمر أكثر من األطفال والشباب كونهم يعتبرون من أطراف العمر 

وغالبا هم الذين يعانون من األمراض آنفة الذكر.

أن  يمكن  الجديد  (كوفيدا١٩)  كورونا  فايروس  بأن  لوحظ  إنه  غير 

علم  أستاذ  ذكره  ما  حسب  الكافية  المناعة  يملكون  ال  الذين  وخاصًة  أيضا   والشباب  األطفال  يصيب 

الفيروسات الجزئية بجامعة (نوتنغهام) جوناثان بول وعلى الرغم من أن غالبية الشباب واألطفال سوف 

تظهر عليهم أعراض أسوأ بقليل من أعراض الزكام او األنفلونزا اال انهم يمكن اي يكونوا حاملين لهذا 

الفايروس اللعين كورونا وبالتالي فهم يلعبون دور رئيسيًا في إنتشاره كونهم يحبون الحرة بكثرة ولكن 

سنستبعد هذه الحالة من واقعنا وخاصًة أهالي المخيمات  المتواجدة في كوردستان  

ألن حكومة إقليم كوردستان كانت في الصدارة للتصّدي لهذا الفايروس من خالل إتخاذها جملة من التدابير 

االحترازية محاولة منها للحد من وانتشارها في جميع محافظات اإلقليم منذ البداية وعلى الرغم من بعض 

اإلصابات والتي لم تتجاوز تعدادهم المئة في اإلقليم ككل وكانت جميعها مستورد من بعض الدول سواء 

كانت إقليمية أو أوروبية وأريد أن أنوه بأن حكومة اإلقليم في البداية األمر عملت على إغالق المدارس 

للحد من تفشيه بين االطفال والناشئين كونهم أكبر تجمع لهم واالطفال أكثر عرضة للتأثر بالخوف الن 

األمراض المنتشرة سريعًا تؤدي إلى مشاكل نفسية أكثر لدى األطفال مثل الخوف والقلق والتوتر  وهنا 

أصبحت المسؤولية على عاتقنا كأولياء األمور كان البد من االلتزام بالحجر الصحي  صغارًا وكبارًا، 

وبدأت هنا حملة القلق والتوتر خاصًا لدى المقيمين في المخيمات كونها مجمعات مغلقة منذ البداية وليس 

هناك فسحات او حدائق لتلطيف اجوائها ناهيك عن ضيق المساحة التي يسكنها أهالي المخيم  كما لعبت 

وتلعب بعض قنوات اإلعالم دورًا سلبيًا في إنتشار األخبار والفيديوهات المرعبة بشأن هذا الفايروس  لذا 

ما كان على األهالي اال القيام بهذه المهمة الصعبة كمرشدين ومربيين لتفادي ودرء حالة الضيق والتوتر 

والقلق لدى أبنائهم من خالل إعطائهم جرعات من الصبر ممزوجة بالدفء والحنان واإلرشاد والتوجيه 

لتخفيف معاناتهم.

ولكن  الحالة تأزمت بسبب امتداد حالة الحجر الصحي وحظر التجوال ناهيك عن سوء الحالة المعيشية 

وتأخير والمنظمات الخيرية من أداء واجبها ورأينا تقصيرًا من المجتمع الدولي  في عدم النظر لوضع 

الالجئين كما كانت من مهامها توعية الناس بالمعلومات االحترازية من خالل القنوات اإلعالمية المرئية 

والمسموعة والمقروءة  وعبر شبكات التواصل االجتماعي وفتح كروبات لألهالي لفتح حوارات توعية 

ووضع الخطط والبرامج اإلرشادية لدرء معاناة األسر كون األهالي هم على التماس المباشر مع األبناء 

وهم من يؤثرون  عليهم والمسؤولية عظيمة في هذه المرحلة كان البد من فتح حوار بينهم وبين األسر 

واالستماع إليهم لطرح جميع األسئلة العالقة في أذهانهم بخصوص هذا الوباء الفايروسي وعلى  اآلباء 

ذاتهم أبعاد اوالدهم عن المعلومات المغلوطة والتي تسبب معظمها الخوف والهلع بل اخبار األبناء بأن 

الفايروس صغير جدا وال يمكن رؤيته بالعين المجردة ويصيب اإلنسان عن طريق العين واألنف والفم.

الشخصية  النظافة  على  التركيز  يجب  حين  في  الرئتين  اي  التنفسي  الجهاز  إلى  الوصول  هو  والهدف 

وخاصة اليدين والفم واألنف بالماء الدافئ والصابون كما ينبغي على اآلباء أخبار أبنائهم بأنهم اي اآلباء 

اتخذوا التدابير الالزمة لحمايتهم لغرس االطمئنان في نفوسهم والجلوس معهم أمام التلفاز والتركيز على 

مشاهدة البرامج الترفيهية واإلرشادية المفيدة في هذا المضمار وأخبارهم بأن هذه المرحلة ستنتهي بهدوء  

وسالم طالما الحكومة اتخذت التدابير الوقائية.

هيام عبدالرمحن
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للشعب  والعداء  والحقد  الغّل  تْحمل  دأبت جهات وأوساط عّدة 

للكوردايتي وكل ما هو  استهداف كل ما يمت  الكوردي على 

أصيل بصلة. وجدت اليبشمركة للدفاع عن األرض والعرض، 

المنظمة  القوة  وهي  الكوردية،  بالكرامة  اسمها  واقترنت 

منذ  روج  وبيشمركة  المظلوم،  الكوردي  للشعب  والمنضبطة 

في   ٢٠١٢/٣/١٢ المجيدة  آذار  انتفاضة  ذكرى  في  نشأتها 

كوردستان- سوريا كجيش نظامي وفق معايير الجيوش العالمية 

المنظمة  الشاقة  وتدريباته  والعدد،  العتاد  حيث  من  الحديثة 

البارزانية؛  األخالق  على  القائم  والسياسي  المعنوي  والتوجيه 

تتبع للنهج العظيم نهج البارزاني الخالد.

الحديثة  العالمية  الجيوش  مصافي  إلى  روج  بشمركة  ترتقي 

كمنظومة عسكرية، وهم أساسا مجموعة الشباب الكوردي الذين 

انشقوا عن جيش النظام رافضين توجيه فوهات بنادقهم صوب 

األخرى   القوميات  وسائر  وعربه  بكورده   ) السوري  شعبهم 

ضباطا وجنود إبان الثورة السورية المجيدة وأزمتها فيما بعد 

إلى  حتمًا  عائدة  وهي  سوريا  كوردستان-  أجل  من  ونشأت 

أمور وقراٍر  بعدة  ام عاجًال، وعودتها مرهونة  آجًال  ساحاتها 

دولي، وال ينال شرف البشمركتي إال من كان مؤمنًا باقضية 

الكوردية في عموم كوردستان على نهج البارزاني الخالد.

جاءت حرب تنظيم داعش اإلرهابي، واستهدفت وجود الشعب 

التي  الوليد  روج  بشمركة  اختبار  الصميم...فكان  في  الكوردي 

الوجود  يستهدف  اعتى عدو  المعارك في وجه  خاضت أشرس 

الكوردي، وشهدت ساحات سد موصل والمحمودية وصوًال إلى 

سهل نينوى وشنكال وحتى تخوم الموصل تمامًا أروع المالحم 

وببسالتهم  لهم  شهد  ببسالة...وقد  العدو  وجابهت  وأسطرها، 

منهم  سقط  اهللا...وقد  حفظه  بارزاني  مسعود  الزعيم  البشمركة 

ومكتسباتها...ال  كوردستان  حماية  درب  على  شهداء  الكثير 

ضير فهم القوة الحافظة من أجل الشعب الكوردي في كّل ارجاء 

على  المتآمرين  من  معروف  هو  كما  فقط...واليوم  كوردستان 

شعبنا الكوردي توجيه سهامهم الصدئة صوب بشمركة روج...

البوابة  المّرة من  الخالد...وهذه  البارزاني  نهج  قريٍب من  وكّل 

االحترام  كل  الصديق  المظلوم  الليبي  للشعب  نكّن  التي  الليبية 

المحتلين  من  بالدهم  تحرير  أجل  من  يناضلون  وهم  والتقدير 

والمرتزفة، ونشدُّ على أياديهم في تحرير بالدهم...مستغلين كالم 

الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي...في تصريحه الصحفي...

وقد أصدرت قيادة بشمركة روج توضيحًا في ٢٠٢٠/٤/٦ يفّند 

على  والتستر  للتغطية  بعد  فيما   ynkو  pkk منظومة  ادعاءات 

فعلتهم الخيانية في تسليم المناضل مصطفى سليمي العضو البارز 

في الحزب الديمقراطي الكوردستاني/ إيران  إلى العدو اإليراني 

في األيام القليلة الماضية وإعدامه...

لقد غاب عن الناطق الليبي أننا نعيش في مرحلة الفوضى العارمة 

التي تلّف العالم...فمثلما هناك مرتزقة ليبيون ( ال يمثلون الشعب 

الليبي ) في ساحات سوريا؛ سنجد مرتزقة سوريين (ال يمثلون 

الشعب الكوردي والسوري) في اراضي ليبيا...فما بالك بجيش 

نظامي رفض الذهاب لمحاربة داعش في الموصل!! كيف في 

ليبيا؟ وهذا ما نفتها تمامًا قيادة بشمركة روج.

اذاً:

حبلى  القادمة  األيام  روج؟  بشمركة  استهداف  من  لمصلحة 

بالمفاجآت، وسيتبّيُن الخيط األسود من األبيض.

عبدالرمحن آپو

يف استهداف لشكری روچ

والعناء  الجهد  الكثير من  بذل  إلى  الكوردية  الذاكرة  تحتاج  ال 

الستذكار المحطات المشّرفة في تاريخ كورد سوريا ونضالهم 

الدؤوب إلى جانب حركة التحرر الكوردستانية. خاصة إن سار 

األحفاد على ُخطى اآلباء واألجداد؛ لقد حملوا لواء الفكر القومي 

الكوردستاني والرغبة في البناء والعطاء وبذلوا من أجل ذلك 

الهدف النبيل دماءهم وتضحياتهم.

لشكري روج. أسود اهللا في األرض، وبيارق السماء، وُرسل 

الحرية. ليسوا بالحدث الطارئ، وال بالمحطة المؤقتة أو الجديدة. 

هم باختصار االمتداد التاريخي لنضاالت الشعب الكوردي في 

أيلول  ثورة  منذ  البيشمركة  صفوف  سوريا ضمن  كوردستان 

وما  كوالن،  بثورة  مرورًا  قّدموها،  التي  التضحيات  وحجم 

استرخصوه في سبيل عّزة ورفعة العلم الكوردستاني والحدود 

واالندفاع  الكوردستانية  االنتفاضة  إلى  لكوردستان  الجغرافية 

العظيم الذي بذلوه ألجل ذلك اليوم الذي حلموا به.

العراق  كوردستان  في  الكوردستانية  الثورات  بدايات  منذ 

االستراتيجي  العمق  بمثابة  سوريا  في  الكوردي  الشعب  كان 

لحركة التحرر الكوردستانية، حتى في حركة نيل الشرعية في 

الريادي  الدور  كوردستان منذ ١٩٩٢ وحتى ١٩٩٧ كان لهم 

الهدم  من  ومنعها  العراق  كوردستان  مكتسبات  على  للحفاظ 

والتخريب. 

العمود  كوردستان  من  الغربي  الشطر  في  الكورد  أبناء  كان 

من  والضباط  القيادات  عدد  وما  البيشمركة،  لهيكلية  الفقري 

ثورة  منذ  البيشمركة  صفوف  ضمن  سوريا  كوردستان  أبناء 

أيلول وحتى اليوم، إال خير دليل على مدى وحجم التضحيات، 

الرئيس  قبل  من  القوه  الذي  واالحترام  واالهتمام  والتقدير 

البارزاني، والبارزاني الخالد، جّراء خدماتهم وذودهم  مسعود 

عن حياض كوردستان، سوى دليل على التقدير العالي لهم لدى 

القيادة السياسية الكوردستانية.

اليوم يحمُل "بيشمركة روج" لواء أجدادهم في التحرر واالنعتاق 

من العبودية والشر والظالم. بل إنهم يعيشون ترف إرث أسالفهم. 

العراق  بها كوردستان  فهم يعيشون أفضل وأخطر مرحلة تمرُّ 

صّد  في  الفوالذية  الذراع  كانوا  هم  األخرى.  األجزاء  وعموم 

هجمات تنظيم داعش اإلرهابي أشرس وأسوء وأخطر التنظيمات 

الراديكالية والهمجية واإلرهابية في القرن الحالي. 

حين يتصّدى شباب وشابات "بيشمركة روج" بأرواحهم وأجسادهم 

لحماية نساء وأطفال كوردستان من الخطر، وحين يقّدمون المئات 

الكوردية،  من الجرحى والشهداء في سبيل حماية أركان األمة 

وحين يكون بيشمركة روج الذراع القابضة على أرواح الهمجيين 

المتآمرين على أنبل خطوات الكورد في العصر الحديث، وهو 

االرتباط  حجَم  ندرُك  حينها  التاريخي،  الكوردستاني  االستفتاء 

العضوي والبنيوي بينهم وبين تراب كوردستان. 

مازالت دبابة "أبرامز" التي تحّولت إلى خردة بيد الحشد الشعبي، 

التي  المناطق  وباقي  موصل  واسكي  كوبري  واقعة  تزال  وال 

استطاع بيشمركة روج من كسر الهجوم الغاشم لداعش والحشد 

األبطال،  هؤالء  عظمة  على  شواهد  العراقي  والجيش  الشعبي 

ومناعتهم ضد الموت، وحّثهم الُخطى في سبيل الدولة الكوردية.

البارزاني، قائلين: لبيك يا أملنا، ويا  لّبى "بيشمركة روج" نداء 

مستقبل وطننا. ألجل االستفتاء نبذل دماءنا، ونرّحب بالشهادة، 

ألجل أن ينعم أبناء وبنات كوردستان بمستقبل خاٍل من الموت 

على الهوية، نموت نحن كي تحيا كوردستان.

هداء غرب نهر دجلة  الشُّ أبنائهن  حين تستقبل األمهاُت جثاميَن 

بالزغاريد والتبريكات، وحين يستقبل آباؤهم التهاني، وحين يقف 

نعلم  النصر،  بابتسامة  المهنئين  الستقبال  األبطال  هؤالء  أخوة 

جيدًا أيَّ الكورد العظماء هؤالء؟! عظمة اآلباء تتجّلى في إرسال 

للثأر، وليس لالنتقام،  أبنائهم ألخذ مكان أخوتهم الشهداء، ليس 

وليس للتشّفي. ليس لقتل قاتلهم. فقط الستمرار النضال وحركة 

التحرر الكوردستانية.

هؤالء هم ذوو بيشمركة روج. أحفاد البارزاني، وأبناء مسعود 

لماذا  البارزاني. هل تساءل أحدهم:  البارزاني، وأخوة مسرور 

في  والنوم  والنضال  واالستشهاد  القتال  اآلالف  عشرات  فضل 

ببساطة  أوروبا؟  نعيم  إلى  السفر  على  والموت  الوغى  ساحات 

ينظرون  ال  العالي.  الكوردستاني  وحّسهم  القومي،  فكرهم  هو 

وعفرين،  وعامودا،  وديرك،  قامشلو،  وكأنها  إال  هولير  إلى 

وكوباني. 

هؤالء هم من أسسوا للمرحلة المقبلة التي ال بّد أن نكون على 

قدر المسؤولية تجاههم، ومن أجل تطويرهم وتفعيل دورهم في 

كوردستان سوريا قريبًا.

سعيد عمر

لشكري روج 

واالمتداد التارخيي حلركة التحرر الكوردستانية

في بيان له قبل يومين، اتهم الجيش الوطني الليبي، قوات بيشمركة 

لشكري روج باالرتزاق؛ بعدها عاد الناطق الرسمي للجيش الوطني 

الليبي، اللواء أحمد المسماري يوم أمس ١٤ نيسان ٢٠٢٠، نافيًا 

صحة تصريحات نسبت إليه حول اعتقال مقاتل من قوات بيشمركة 

روج في ليبيا.

المعادلة  في  يغير  فلن  ينِف  لم  أو  اتهامه  المسماري  نفى  سواء 

شيئًا،ألن البيان من أساسه ال يمت للجيش الليبي بأي صلة.

الحكيمة  وقيادتها  كوردستان  إقليم  من  النيل  حاولت  التي  الجهة 

للعلن  أثبتت  لشكري روج  بيشمركة  قوات  هولير عن طريق  في 

وللرأي العام الكوردي غباءها السياسي، وبغوها في إدارة الملفات 

المعقدة،وسارت بقدميها إلى مستنقع ليس بمقدورها التحرك فيه.

العامة  القيادة  من  صدر  إنه  قيل  الذي  البيان  وتمحصنا  دققنا  إذا 

للجيش الوطني الليبي،لوجدنا أخطاء كارثية بحق اللغة العربية،والتي 

تجهلها تلك الجهة التي حاولت من خالله إفراغ سمومها في جسد 

بيشمركة لشكري روج ،وتضليل الرأي العام الكوردي عن حقائق 

باتت واضحة وضوح الشمس لدى عامة الشعب.

ومن خالل تدقيق بسيط، تبين لي بأنه ُكِتب بيد أحد الهواة التابعين 

لجهة معينة حاقدة. وإليكم األخطاء بالجملة :

كتابتها  الصحيح  بينما  وصل  بهمزة  مكتوبة   ... (االخيرة)  ١ـ 

مفتوحة بالقطع ( األخيرة ).

بالوصل(  كتابتها  والصحيح  قطع  بهمزة  مكتوبة   .. أستقرار  ٢ـ 

استقرار ) .

٣ـ أننا ... ُفتحت همزة أن جهًال والصحيح كسرها على االبتداء 

( إننا ) .

مفتوحة  كتابتها  والصحيح  بهمزة وصل  مكتوبة   ... احزاب  ٤ـ 

بالقطع ( أحزاب ).

٥-اقليم ... الصحيح كتابتها بهمزة قطع مكسورة -تحت األلف- 

(إقليم) ،لكننا نجدها مكتوبة في البيان بوجهين ال أصل لهما ( اقليم، 

أقليم )بهمزة وصل وقطع مفتوحة.

تكتب  أن  والصحيح  مفتوحة  بالقطع  ....مكتوبة  األنجرار   -٦

بالوصل ( االنجرار ).

٧ـ األجرامية .. مكتوبة بالقطع فوق األلف والصحيح أنها مكسورة 

(اإلجرامية).

٨ـ األرهابية .... الصحيح أنها همزة قطع مكسورة ( اإلرهابية ) 

،لكنها مكتوبة في البيان مفتوحة ( األرهابية ) .

٩ـ اصبح ... همزة قطع الكتابة الصحيحة ( أصبح ) ،ومكتوبة 

في البيان همزة وصل ( اصبح ) .

١٠ـ األخوانية ... الصحيح أنها همزة قطع مكسورة ( اإلخوانية ) 

،ومكتوبة في البيان مفتوحة في غير محلها ( األخوانية ).

زنار حاجي 

لقطاء اللغة العربية حياولون النيل من لشكري روج 

بيشمركة روج.. 
أبطال.. ورموز العزة واإلباء والكرامة الكوردستانية

بعد الوقوف على هذه األخطاء البسيطة، ناهيكم عن صياغة البيان 

الركيكة؛ هل من المعقول أن جهة رسمية في بلد عربي ليس لديها 

خبير باللغة العربية.

رغم ثقتي بأن البيان لم يكتب بأياٍد ليبية،ولكن إذا كان مكتوبًا بيد 

الليبيين،يتبين للمأل أن ليبيا ليست دولة عربية،ويجب عليها العودة 

إلى التاريخ والتأكد من هويتها القومية .

ال شك أنه بدا واضحًا لدى الجميع، أن هذا البيان ما كان إال محاولة 

بشتى  ،تحاول  قاتل  بسم  مليء  جسد  ذات  جهات  قبل  من  فاشلة 

لم  الكورد  ،وأن  الحكيمة  كورستان  إقليم  قيادة  من  النيل  الوسائل 

يكونوا يومًا ضد الشعب الليبي،والشعب الليبي شعب نبيل،والشعب 

الكوردي يدرك ذلك تماما ،ومستبعد أن يعادينا...، وما ُكتب البيان 

إال بأيدي جهات ال تفقه في اللغة شيئًا.
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نوافذ 

الدكتور: كاوا آزيزي

 الصحافة 
الصفراء 
الكوردية 

وتشويه مسعة 
بيشمركة روز

منذ عدة ايام والصحافة  الصفراء الكوردية 

تبث سمومها مستغلة اعتقال احد المرتزقة 

ليبيا والذي الصق اسمه ظلما  الكورد في 

وعدوانا ب بيشمركة روز. هذا المرتزق 

وأمه  لبنانية  ام  من  بونجق  فرمان  شاكر 

مطلقة منذ اكثر من ثالثين عاما، ولم يكن 

بالعكس  البيشمركة  عناصر  احد  ما  يوما 

ليبيا قبل ٢٠١١  عاش سنوات طويلة في 

وشارك في صفوف فصائل متطرفة ضد 

الثورة الليبية. من ناحية اخرى تبرأت منه 

عائلته وهدرت دمه.

بيشمركة روز لها  صفحة بيضاء تأسست 

الكوردي  الوطني  المجلس  من  بطلب 

فقط  تدافع  سورية  كوردية  عسكرية  كقوة 

الجغرافية  الحدود  وضمن  الكورد  عن 

هناك  كانت  تأسيسها  وبعد  الكوردستانية. 

بيشمركة  بإشراك  التحالف  لقوات  طلبات 

ودير  الرقة  مناطق  في  القتال  في  روز 

رفضت  البيشمركة  قيادة  لكن  الزور 

العرض . وفي بداية مرحلة تشكيل  الجيش 

كقوة رئيسية  السوري  واالنكسة  الوطني 

في االئتالف السوري  طلبو رسميا  بضم 

هذا  لكن  الجيش   هذا  روزالى  بيشمركة 

الطلب ايضا رفض . وبقي ايادي بيشمركة 

روز بيضاء من دماء السوريين  وعرفت 

الطرق  باحدث  تدربت  معتدلة  كقوة 

وحماية  الشعب  عن  بالدفاع  العسكرية 

المدنيين ومعرفة جيدة بقوانين الحروب .

ناضلت بيشمركة روز بشراسة ضد داعش  

دفاعا عن كوردستان العراق، ولها عشرات 

عند  وتحظى  الجرحى،  ومئات  الشهداء 

وكوردستان  الوطنية  الكوردستانية  القوى 

سوريا خاصة بمكانة عالية. ومازالت في 

اتفاقا  تنتظر  العراق   جغرافية كوردستان 

سياسيا كورديا –كورديا  سوريا  لالنضمام 

الى اخوانهم  المحاربين الكورد السوريين 

للدفاع عن كوردستان سوريا .

لمنظومة   لتابعة  الصفراء  اعالم  قيام  ان 

ال ب ك ك  واالتحاد الوطنى  واالتحاد 

الديمقراطي  ب ي د وغيرها  ماهي اال 

:

اوال :تشويه سمعة بيشمركة روز واتهامها 

بتهم باطلة .

االطراف  بين  الحاصل  التقارب   : ثانيا 

الكوردية السورية  انكسة  و تف—دم يبدو 

إليران  التابع  الخط  هوى  تناسب  ال  انها 

واقزام ١٦ اكتوبر .

تتدرب  بأنها  روز  بيشمركة  :اتهام  ثالثا   

من  والمدعومة  التركية  القوات  يد  على 

للتغطية  تهدف  الكوردستاني  الديمقراطي 

ان  محاولين  وانهزامهم  انكساراتهم  على 

خياناتهم   بنسيان  الكورد  الشرفاء  يوهموا 

اال انهم هم الواهمون.. انها لن تنسى.
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بيان صحفي:

تقريرها  في  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  قالت 

النهب  عمليات  إنَّ   ،٢٠٢٠ نيسان   /١ يوم  الصادر 

الواسعة التي تقوم بها قوات النظام السوري واإليراني 

في إدلب وما حولها ُتهدد عودة النازحين وتزرع األحقاد 

ل التقرير عمليات نهب لقرابة ٣٠ منطقة  الدينية، وسجَّ

منذ نيسان/ ٢٠١٩ حتى اآلن، ما ُيشكل جريمة حرب.

وذكر التقرير الذي جاء في ١١ صفحة أن أزيد من ٩٨ 

الخارجة عن  المناطق  السوريين في  المواطنين  ٪ من 

قوات  تقدم  عند  منها  يهربون  السوري  النظام  سيطرة 

من  الرغم  وعلى  نحوها  واإليراني  السوري  النظام 

والمقومات  الخيام  توفر  وعدم  القارس،  البرد  موجات 

ألن  الفرار؛  يقررون  السكان  أن  نجد  للحياة  األساسية 

كل الصعوبات والتحديات التي سوف يالقونها هي أقل 

السوري  النظام  قبضة  في  الوقوع  من  بكثير  ضررًا 

وحلفائه.

استعرض التقرير عمليات نهب قامت بها قوات النظام 

والميليشيات  اإليرانية  األجنبية  والميليشيات  السوري 

المحلية لمحتويات منازل تركها أهلها وهربوا خوفًا من 

تلك القوات منذ نيسان/ ٢٠١٩ في المناطق التي استعاد 

كانون  منذ  وكذلك  عليها،  السيطرة  السوري  النظام 

أنه جزء من عملية توثيق  إلى  األول/ ٢٠١٩، ُمشيرًا 

أشهر  تسعة  قرابة  منذ  عليه  العمل  يتم  أوسع  وتقرير 

أهلها  تركها  التي  المنازل  على  السيطرة  عمليات  عن 

وتشردوا في مناطق متعددة من سوريا.

لحقوق  السورية  الشبكة  مدير  الغني  عبد  فضل  يقول 

اإلنسان:

”لقد قام النظام السوري بإصدار مئات آالف االتهامات 

بتغيير سياسي في سوريا،  الذين طالبوا  النشطاء  بحقِّ 

المحكمة  أو  اإلرهاب  كمحمة  االستثنائية  المحاكم  من 

العسكرية أو الميدانية، وذلك بهدف مصادرة ممتلكاتهم 

إلقاء  من  تمكَّن  من  كل  واعتقل  عليها،  والسيطرة 

القبض عليه، وتحوَّل معظمهم إلى مختفين قسريًا، مما 

يكتفي  لم  لكنه  ممتلكاتهم،  إعادة  استحالة  من  ضاعف 

العقارات  ه قواته نحو نهب محتويات  بكل ذلك بل وجَّ

مما  عليها؛  السيطرة  قبل  وإلكترونيات  مفروشات  من 

للمشردين  أو عودة  استقرار  أي  استحالة حدوث  يعني 

تغيير سياسي  ُبدَّ من  الحالي، وال  النظام  بقاء  في ظلِّ 

نحو الديمقراطية“.

وفي هذا السياق أكَّد التقرير أن عمليات النهب الواسعة 

التي وقعت ال يمكن أن تتم بمعزل أو دون انتباه قادة 

الجيش السوري والقوات الروسية، مشيرًا إلى أنَّ هذا 

النَّهب هو جزء من الدخل الشهري لقوات النظام السوري 

واإليراني والروسي، ولهذا بحسب التقرير يتم التغاضي 

عنه على هذا النحو الصارخ، حيث تبلغ عمليات النهب 

حدَّ تفكيك النوافذ واألبواب وتجهيزات الصرف الصحي 

النظام  جيش  من  العظمى  والغالبية  الكهرباء،  وأسالك 

علم  على  العناصر  وحتى  القيادات  أعلى  من  السوري 

الممتلكات  بيع  عمليات  أن  التقرير  وذكر  النهج،  بهذا 

النظام  عليها  يسيطر  مناطق  في  علني  بشكل  تحدث 

هذه  في  وتظهر  والروسي،  اإليراني  وحليفيه  السوري 

كهربائية،  وتجهيزات  المفروشات  من  كميات  األسواق 

وأدوات زراعية، وماشية.

قرابة ٣٠  َض  تعرُّ نيسان/ ٢٠١٩  منذ  التقرير  ل  وسجَّ

قرية وبلدة من ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي 

للممتلكات،  ونهب  لعمليات سطو  الغربي  حلب  وريف 

اإليرانية  والميليشيات  السوري  النظام  قوات  نفَّذتها 

والممتلكات  البضائع  تلك  أن  إلى  وأشار  له،  الموالية 

المسروقة يجري تسويقها في أسواق بلدة السقيلبية بريف 

حماة، وطبقًا للتقرير فإنَّ هذا يشبه ما تم تسجيله سابقًا 

في أعوام ٢٠١٢ و٢٠١٣ من افتتاح ميليشيات النظام 

السوري أسواقًا مشابهة عقب سيطرتها على مدن حمص 

وحماة.

وذكر التقرير أن أطرافًا أخرى في النزاع السوري قد 

هو  كما  عليها،  سيطرت  لمناطق  نهب  بعمليات  قامت 

الكردي  الديمقراطي  االتحاد  حزب  قوات  لدى  الحال 

والتنظيمات   ،(PYD الديمقراطية/  سوريا  (قوات 

في  وفصائل  والنصرة،  داعش  المتطرفة  اإلسالمية 

المعارضة المسلحة، إال أنه بحسب التقرير فقد ظلَّ حجم 

السوري  النظام  قوات  بها  قامت  التي  النهب  عمليات 

واإليراني والروسي هي األكثر اتساعًا ومنهجية.

واستعرض التقرير قوانين سنَّها النظام السوري ُتشرعن 

السيطرة على الممتلكات بعد نهبها، حيث أشار إلى أن 

النظام السوري يستخدم عبر هيمنته المطلقة على أجهزة 

مجلس  يستخدم  الشعب،  مجلس  فيها  بما  كافة  الدولة 

الشعب لتشريع قوانين ُتشرعن الجريمة وتبرر عمليات 

جوهرها  في  لكنها  قوانين،  صورة  في  وتغلفها  النهب 

مساكنهم  من  المواطنين  لتجريد  تنفيذية  أدوات  مجرد 

القوانين:  هذه  أبرز  فإنَّ  التقرير  وبحسب  وحقوقهم. 

 ،٢٠١٢ لعام   ٦٦ التشريعي  والمرسوم   ٦٣ القانون 

والمرسومان   ،٢٠١٥ عام   ١٩ التشريعي  والمرسوم 

التشريعيان ١١ و ١٢ لعام ٢٠١٦، والمرسوم التشريعي 

رقم ٣ لعام ٢٠١٨ والقانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٨، الذي 

وأكد   ،٢٠١٨ لعام   ٤٢ رقم  بالقانون  الحقًا  تعديله  تمَّ 

تشريع  عبر  الممتلكات  على  السطو  عملية  أن  التقرير 

ُتشكل  اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون  تخالف  قوانين 

عقبة أساسية أمام عودة الالجئين والنازحين، وترقى إلى 

عملية إخالء قسري ومحاولة تالعب بالتركيبة السكانية 

واالجتماعية، وفي حال استمرت السلطات الحاكمة حاليًا 

األمن  من  نوع  أي  هناك  يكون  فلن  سوريا،  حكم  في 

وعودة الالجئين في ظلِّ هكذا ممارسات وقوانين.

اندالع  بعد  ما  مرحلة  على  ركَّز  أنه  إلى  التقرير  ه  نوَّ

العائلة الحاكمة لسوريا في آذار/  الحراك الشعبي ضدَّ 

على  السطو  حاالت  من  العديد  هناك  أن  إال   ،٢٠١١

كما  بأكملها،  مدن  بحق  حصلت  قد  ونهبها  الممتلكات 

 ،١٩٨٢ شباط/  في  حماة  مدينة  أحداث  عقب  حصل 

بعد  األكراد  بحق  وقعت  التي  االنتهاكات  إلى  وأشار 

منهم  اآلالف  مئات  د  جرَّ الذي   ،١٩٦٢ عام  إحصاء 

من الحصول على الجنسية، وبالتالي منعهم من امتالك 

العقارات أو نقل ملكيتها، وقد استمرَّ التمييز العنصري 

البعث، وقد  ضدَّهم طيلة ٣٠ عام في ظل حكم حزب 

بدأ النظام بمنحهم الجنسية السورية بعد الحراك الشعبي 

فإنَّ اآلالف  التقرير  أنه وبحسب  إال  آذار/ ٢٠١١  في 

حق  وبالتالي  الجنسية  حق  من  محرومون  اليزالون 

التملك ونقل ملكية العقارات.

أكَّد التقرير أن القانون الدولي العرفي يحظر النهب وفقًا 

الدولي  الجنائي  والقانون   ،١١١ والقاعدة   ٥٢ للقاعدة 

المادة  الدولية.  الجنائية  للمحكمة  األساسي  (نظام روما 

أن  إلى  النهب  ويرقى  ٨-٢ ب-١٦، و٨-٢-ه -٥)، 

ويشكل  اإلنساني  الدولي  للقانون  خطيرًا  انتهاكًا  يكون 

األساسية  القوانين  ت عليه  لما نصَّ وفقًا  جريمة حرب، 

في  العسكريتين  المحكمتين  عن  الصادرة  واألحكام 

للمحكمة  األساسي  روما  ونظام  وطوكيو،  نورمبرغ 

الجنائية الدولية، وقد ترافقت عمليات النهب مع تكسير 

ما ال يتمكن من نهبه، ثم حرق المنازل. 

وبحسب التقرير فقد انتهك النظام السوري بدعم واضح 

النهب  عمليات  عبر  والروسي  اإليراني  حليفيه  من 

من  كبير  عدد  في  اتخذ  وقد  جنيف،  اتفاقيات  الواسعة 

المناطق شكل تدمير الممتلكات أو االستيالء عليها على 

وبطريقة  الحربية،  الضرورات  تبرره  ال  واسع  نطاق 

غير مشروعة وتعسفية.

بتوثيق  المستقلة  الدولية  التحقيق  لجنة  التقرير  طالب 

النظام  قوات  بها  تقوم  التي  الواسعة  النهب  عمليات 

وإصدار  اإليرانية،  الميليشيات  مع  بالتعاون  السوري 

ح  ويوضِّ العمليات  تلك  يدين  خاص  بيان  أو  تقرير 

قدم  كما  والالجئين،  النازحين  عودة  على  خطرها 

توصيات إلى كل من المفوضية السامية لحقوق اإلنسان 

والمبعوث الدولي إلى سوريا والمجتمع الدولي، وطالب 

النظام السوري بالتوقف عن القصف العشوائي وإرهاب 

الواسعة  النهب  عمليات  ومالحقة  وتشريدهم،  السكان 

هذه  مرتكبي  ومحاسبة  وإيقافها،  قواته  بها  تقوم  التي 

االنتهاكات.

عمليات النهب الواسعة التي تقوم بها قوات النظام السوري واإليراني يف إدلب وما حوهلا 
تهدد عودة النازحني وتزرع األحقاد الدينية

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا ليصل سعر الغرام الواحد عيار ٢١ قيراط إلى ٥٦,٥٠٠ ليرة سورية في 

العاصمة دمشق، بينما واصلت الليرة السورية انهيارها أمام الدوالر األمريكي الذي تجاوزت قيمته ١٢٠٠ 

ليرة.

وقالت "الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات" في سوريا عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، إن 

سعر غرام الذهب عيار ٢١ قيراط بلغ ٥٦,٥٠٠ ليرة سورية للمبيع و ٥٦,٣٠٠ ليرة للشراء، ويعتبر ذلك 

أعلى سعر للذهب في تاريخ سوريا.

في الغضون واصلت الليرة السورية انهيارها أمام الدوالر األمريكي، حيث وصل سعر الدوالر الواحد في 

مناطق سيطرة قوات النظام إلى ١٢٧٥ ليرة سورية، بينما بلغ السعر خارج مناطق سيطرة النظام نحو ١٢٢٥ 

ليرة.

وكاالت

ارتفاع أسعار الذهب 
وتواصل انهيار اللرية السورية أمام الدوالر

نفت منظمة الصحة العالمية منشورات جرى تداولها على وسائل التواصل االجتماعي، تفيد بإعالن سوريا بلًدا 

خالًيا من فيروس ”كورونا المستجد“ (كوفيد- ١٩)، خالل فترة ٢١ يوًما.

وقالت المنظمة في تغريدة على موقع ”تويتر“ ال صحة لما تتداوله بعض وسائل التواصل االجتماعي في سوريا 

حول التوقع بإعالن سوريا بلًدا ناجًيا من وباء كوفيد- ١٩، خالل فترة ٢١ يوًما“.

وأكدت أنه ال يمكن التنبؤ بتطورات جائحة ”كورونا“ وتوقع الحاالت المستقبلية لإلصابة بالمرض في سوريا أو 

في أي بلد آخر، مشيرة إلى عدم وجود ما يسمى ”لجنة التنسيق التابعة لمنظمة الصحة العالمية“.

وكانت صفحات محلية تناقلت منشورات تفيد بأن ما سمتها بـ“لجنة التنسيق التابعة لمنظمة الصحة العالمية“ 

ا ناجًيا من ''كورونا''
ً
الصحة العاملية تنفي إشاعات حول إعالن سوريا بلد

أبلغت السلطات السورية باستبعاد حصول ”انفجار أفقي“ لفيروس ”كورونا“ في سوريا، وذلك بعد االطالع على 

التقارير، ومراقبة الحاالت المدروسة وتحليلها، وإجراء دراسة لمنحني االنتشار في سوريا وحصر اإلصابات 

بعشر حاالت فقط، في الفترة ما بين ١٠ من آذار الماضي و١ من نيسان الحالي.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت على لسان ممثلها في سوريا، نعمة عبد، من الخطورة ”العالية“ النتشار 

اإلصابات بفيروس ”كورونا“ في البالد.

وكاالت

بيان صحفي:

تقريرها  في  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  قالت 

بمناسبة   ،٢٠٢٠ نيسان   /  ٧ الثالثاء  يوم  الصادر 

السوري  النظام  لهجوم  الثالثة  السنوية  الذكرى 

الكيميائي على خان شيخون والثانية على مدينة دوما 

األسلحة  استخدام  عن  المسؤول  السوري  النظام  إن 

الكيميائية ٢١٧ مرة وانتشارها في سوريا، ال يمكن 

الوثوق به في محاربة وباء كوفيد – ١٩. 

اجتياح  إن  في ٤ صفحات  جاء  الذي  التقرير  وذكر 

بينها  ومن  العالم،  دول  معظم   ١٩  – كوفيد  وباء 

قبل  من  مطالبات  أصوات  ارتفاع  إلى  أدى  سوريا، 

دول شمولية دكتاتورية ومنظمات مجتمع مدني تابعة 

لها، لتخفيف أو رفع العقوبات المفروضة على النظام 

السوري كي يتمكن من محاربة هذا الوباء.

لم  الدول  هذه  أن  التقرير  أشار  السياق  هذا  وفي 

الكيميائية،  لألسلحة  السوري  النظام  استخدام  ُتِدن 

يمكن  وال  عنه،  ودافعت  استخدامها  بررت  إنها  بل 

تخيل حرصها على صحة الشعب السوري من وباء 

كوفيد – ١٩، ال سيما أن أجهزة النظام السوري التي 

زالت  ما  الكيميائية  األسلحة  استخدام  جريمة  ارتكبت 

هي نفسها التي تحكم سوريا حتى اآلن، وعزا التقرير 

هذه المطالب إلى أنها مجرد محاولة مكشوفة للحصول 

العظمى  الغالبية  بالقطع األجنبي واستخدام  أموال  على 

البقاء  بهدف  االنتهاكات؛  من  المزيد  ارتكاب  في  منها 

في السلطة.

هجومي  من  كل  في  الضحايا  حصيلة  التقرير  وذكر 

خان شيخون بريف إدلب في ٤/ نيسان/ ٢٠١٧ ودوما 

أن  إلى  مشيرًا   ٢٠١٨ نيسان/   /٧ في  دمشق  بريف 

بقية  وكذلك  وأحبائهم،  وأسرهم  الضحايا  هؤالء  جميع 

أفراد المجتمع السوري، وقسم كبير من شعوب المنطقة 

هذه  على  السوري  النظام  محاسبة  ينتظرون  والعالم 

وجريمة  حرب  جريمة  ُتشكل  التي  الفظيعة،  الجريمة 

ضدَّ اإلنسانية.

التَّحقيقات  من  الرغم  وعلى  أنه  إلى  التقرير  وأشار 

التي تتمتَّع بالدقة والمصداقية العالية التي أثبتت وقوع 

هجومي خان شيخون ودوما فإن مجلس األمن الدولي لم 

يتحرك ويتخذ كافة أشكال اإلجراءات بما فيها العقوبات 

ذات  قراراته  لتنفيذ  والعسكرية،  والسياسية  االقتصادية 

الصلة.

النِّظام  استخدام  عن  تتحدَّث  إحصائية  التقرير  قدَّم 

الكيميائية ما ال يقل عن ٢١٧ مرة،  السوري األسلحة 

منها ٣٣ هجومًا قبل قرار مجلس األمن ٢١١٨ و١٨٤ 

 ١١٥ وَقع   ١٨٤ الـ  الهجمات  بين  من  بعده،  هجومًا 

القرار  بعد  هجومًا  و٥٩   ،٢٢٠٩ القرار  بعد  هجومًا 

٢٢٣٥، وقد تسببت جميع تلك الهجمات في مقتل ما ال 

يقل عن ١٥١٠ أشخاص بينهم ٢٠٥ طفًال و٢٦٠ سيدة 

(أنثى بالغة).

بفرض  األمن  ومجلس  المتحدة  األمم  التقرير  طالب 

النظام  على  وعسكرية  وسياسية  اقتصادية  عقوبات 

ضد  الكيميائية  لألسلحة  استخدامه  ذكرى  في  السوري 

خان شيخون ودوما وطالب حلفاء النظام السوري بإدانة 

استخدامه لألسلحة الكيميائية، والعمل مع بقية دول العالم 

للدخول  عليه  والضغط  السوري،  النظام  محاسبة  على 

في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي بعيدًا 

عن حكم العائلة الواحدة؛ مما يساهم في رفع العقوبات 

واالنتقال نحو الديمقراطية واالستقرار.

كما أوصى التقرير االتحاَد األوروبي والواليات المتحدة 

التي  العالم  دول  وبقية  وأستراليا  وكندا،  األمريكية، 

فرضت عقوبات على النظام السوري باإلصرار الدائم 

سياسي  انتقال  بتحقيق  العقوبات  موضوع  ربط  على 

حقيقي ألن تخفيف العقوبات في ظل وجود األشخاص 

اإلنسانية  في جرائم ضد  المتورطين  ذاتها  واألجهزة 

وجرائم حرب يعني تقديم دعم لهذه األجهزة القمعية.

وشدَّد على ضرورة زيادة تقديم المساعدات اإلنسانية 

كافة  في  سوريا  في  للعمل  العالمية  الصحة  لمنظمة 

المناطق، والحرص على أن يكون عملها بحرية بعيدًا 

في  السوري  للنظام  التابعة  المحلية  المنظمات  عن 

مناطق سيطرة النظام السوري واالستمرار في العمل 

استخدامه  على  للمحاسبة  السوري  النظام  تقديم  على 

أسلحة دمار شامل.

المستمر  الفشل  ظل  في  أنه  إلى  التقرير  ونوه 

إنشاء  في  التفكير  من  بدَّ  ال  الدولي  األمن  لمجلس 

واضحة  لمعايير  وفقًا  إنســاني  حضاري  تحالف 

للمدنيين من األنظمة  إلى توفير حماية عاجلة  يهدف 

وجرائم  حرب  جرائم  ارتكاب  حال  في  المتوحشـة 

ضدَّ اإلنسـانية.

يف الذكرى السنوية الثالثة هلجوم النظام السوري الكيميائي على خان شيخون والثانية على مدينة دوما، الضحايا ينتظرون احملاسبة
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قصة  أكبر  بالفعل  الجديد  التاجي“كورونا“  الفيروس  أصبح 

وفًقا  دولة،   ١٠٠ من  أكثر  إلى  وصل  حيث   – عالمنا  في 

 Johns Hopkins University  ألحدث األرقام من خريطة

العامة  الصحة  Medicine COVID &-١٩. حالة طوارئ 

العالمية هذه  – واحدة من الحاالت الست التي أعلنتها منظمة 

أنفلونزا  من  بداية  األخيرة   السنوات  في  العالمية  الصحة 

مليارات  على  بالفعل  قضت  قد   –  ٢٠٠٩ لعام  الخنازير 

أن  يمكن  لبلومبرج  ووفًقا  العالمي،  االقتصاد  من  الدوالرات 

تكلف في نهاية المطاف ما مجموعه ٢,٧ تريليون دوالر.

على الرغم من كل هذه األرقام والتقديرات، من الصعب فهم 

العواقب  هي  وما   ،١٩-COVID فيه ينتشر  قد  الذي  المدى 

النهائية. مع كل هذه الشكوك، يواجه الصحفيون حول العالم 

العديد من التحديات في تغطية الوباء – بما في ذلك مكافحة 

التضليل والمخاطر الصحية التي يتعرض لها الصحفيون في 

هذا المجال – مع عدم إثارة الذعر.

الكتابة المسؤولة

استخدمت بعض القصص غالًبا لغة مخيفة. على سبيل المثال، 

وول  كارين   – قاتل“  ”فيروس  عبارة  مقالة   ٥٠ استخدمت 

– يورجنسن ، جامعة كارديف. 

 ،Karin Wahl-Jorgensen بحثت  األخير،  بحثها  في 

أستاذة الصحافة في جامعة كارديف، كيف لعب الخوف دوًرا 

واسعة  عبرمراجعة ١٠٠ صحيفة   ١٩-COVID تغطية في 

االنتشار من جميع أنحاء العالم. ووجدت أن واحدة من كل تسع 

قصص عن العدوى ذكرت كلمات مثل ”الخوف“ أو ”خائف“.

على  أيًضا،  أخرى  مخيفة  لغة  غالًبا  القصص  هذه  ”تستخدم 

سبيل المثال، استخدمت ٥٠ مقالة عبارة ”فيروس قاتل“

الذعر مع االستمرار في توفير  لذا، كيف يمكننا تجنب نشر 

من   Al Tompkins لـ  وفًقا  ومتوازنة؟  عميقة  تغطية 

حول  يومية  إخبارية  نشرة  لنشر  يخطط  (الذي   Poynter

يلي  فيما  المسؤول.  اإلبالغ  هو  الحل  فإن   ،(١٩-COVID

ملخص القتراحاته:

– الحد من استخدام الصفات في إعداد التقارير؛ على سبيل 

المثال: مرض ”مميت“.

– استخدم الصور بعناية لتجنب نشر الرسالة الخاطئة.

أقل  قصتك  تجعل  أن  يمكن  الوقائية؛  اإلجراءات  شرح   –

رعبا

القصص  من  رعًبا  أقل  اإلحصائية  القصص  أن  تذكر   –

السردية.

العرض  في  مبدًعا  وكن   clickbait عناوين  تجنب   –

التقديمي.

في مقال آخر لـ Poynter، يؤكد Tom Jones البحث عن 

الحقائق، وليس الخطابات. فيقول: ”إنها قصة علمية وليست 

ألن  منتبًها  كن  لكن  مهمة،  السياسة  بالطبع،  سياسية“.  قصة 

سياسية  مصادر  قبل  من  يعرف  أن  يجب  ال   ١٩-COVID

حزبية، وإنما باالعتماد على الخبراء الطبيين.

التسمية

مختلفة  أسماء  الصحفيون  يستخدم  المرض،  تفشي  منذ 

أو   “the coronavirus”  ، المثال  سبيل  على  للفيروس. 

”فيروس  أو  الجديد“  التاجي  ”الفيروس  أو  التاجي“  ”الفيروس 

كورونا الجديد“. ”ذلك ألن هذا الفيروس التاجي منفصل عن 

الفيروسات التاجية األخرى التي تسببت في األوبئة األخرى. 

تلك  من  كل  األخيرة:   CJR مقالة في  بيرلمان  ميريل  تقول 

الفيروسات يحصل على لقب  جديد (أوحديث) في مرحلة ما. 

تريد أن تعرف المزيد عن األسماء؟ اقرأ تفسير منظمة الصحة 

العالمية حول سبب اختالف أسماء الفيروسات.

كيف يجب تسمية العدوى؟ تستخدم شبكة سي إن إن مصطلح 

وأوضحوا  الحالي.  التاجي  الفيروس  تفشي  لوصف  الوباء 

لماذا. لكن منظمة الصحة العالمية ال تصفه بأنه جائحة حتى 

اآلن، ولديهم أسبابهم أيًضا. [مالحظة المحرر: قامت منظمة 

 ، مارس   ١١ من  واعتباًرا  تقييمها  بتحديث  العالمية  الصحة 

أصبحت تسمية COVID-١٩ جائحة.)

: AP Stylebook الكلمات مهمة. وفقا لـ

epidemic هو االنتشار السريع للمرض ضمن عدد معين من 

السكان في منطقة محددة.

pandemic هو وباء انتشر في جميع أنحاء العالم ”. يقترحون 

أن ”استخدام األصاف بتدبير حسن ومتابعة تصريحات مسؤولي 

 AP Stylebook الصحة العامة ”. ستجد نصائح أخرى في

.Coronavirus عن

البقاء آمنًا

في حالة تفشي المرض عالمًيا، ال يستطيع الصحفيون تغطية 

إلى  للذهاب  بحاجة  نحن  الذاتي.  الصحي  الحجر  من  القصة 

لجنة  أصدرت  بالعدوى.  اإلصابة  مخاطر  وهناك  الميدان، 

حماية الصحفيين (CPJ) استشارة تفصيلية للصحفيين تغطي 

التكليف،  قبل  االستعدادات  تتضمن  والتي   ١٩-COVID

وتخطيط  المتضررة،  المناطق  في  اإلصابة  لتجنب  ونصائح 

ملخص  يلي  ما  في  المهمة.  انتهاء  بعد  والتحذيرات  السفر، 

للنصائح الرئيسية للتغطية الميدانية:

موقًعا  تزور  أو  تعمل  كنتم  إذا  الواقية  القفازات  استخدام   –

مصاًبا، مثل مرفق العالج الطبي. قد تكون هناك حاجة أيًضا 

معقم)  (ارتداء زي  أخرى  معدات حماية شخصية طبية  إلى 

وقناع للوجه بالكامل.

– ال تقم بزيارة األسواق الرطبة (حيث تباع اللحوم الطازجة 

أو األسماك) أو المزارع في المنطقة المصابة. تجنب االتصال 

المباشر بالحيوانات (الحية أو الميتة) وبيئتها. ال تلمس األسطح 

التي قد تكون ملوثة بروث الحيوانات.

– إذا كنت تعمل في منشأة صحية أو سوق أو مزرعة، فال 

المعدات  بتطهير  دائًما  قم  أبًدا.  األرض  على  معداتك  تضع 

مثل  المفعول  سريعة  للميكروبات  مضادة  مناديل  باستخدام 

نصائح للصحافيني عند تغطية كوفيد١٩
Meliseptol، يتبعها تطهير شامل.

– ال تأكل أو تشرب أبًدا أثناء لمس الحيوانات أو على مقربة 

من السوق أو المزرعة.

– تأكد دائًما من غسل يديك جيًدا بالماء الساخن والصابون قبل 

وأثناء وبعد مغادرة المنطقة المصابة.

الخبراء

الصحة  منظمة  مواقع  من  تحقق   ، دائم  اطالع  على  للبقاء 

منها  والوقاية  األمراض  مكافحة  ومراكز   ،  WHO العالمية

في  العامة  والصحة  المتحدة،  الواليات  ومقرها   (CDC)

المملكة المتحدة في إنجلترا (PHE). يوصى أيًضا بموقع كلية 

 ،map  ١٩-COVID وكذلك  هوبكنز  جونز  بجامعة  الطب 

وتحديثات  التاجي  الفيروس  معلومات  لمركز  خريطة  وهي 

األخبار. اتبع الوكاالت الحكومية في بلدك المسؤولة عن تقديم 

معلومات عن تفشي المرض.

جمعية  أعدته  الذي  الصحفي،  أدوات  صندوق  ضم  وقد 

الصحفيين المحترفين، مصادر وموارد نورُد بعًضا منها فيما 

يلي:

األمن  لقدرات  تقييم  العالمي، وهو  الصحي  األمن  دليل     –

الصحي في ١٩٥ دولة.

المتحدة  (الواليات  البشرية  والخدمات  الصحة  وزارة    –

األمريكية): فيروس كورونا.

السفر  لمعرفة مخاطر  –  Travel.State.Gov األمريكي، 

وفًقا لكل بلد.

–   نيوز ماركت، وهي شركة مختصة باللقطات والمقاطع 

المصورة.

بيانات ألطباء ناطقين  –  MPassport.com، وهي قاعدة 

باللغة اإلنجليزية في ١٨٠ دولة.

الُمقدمة من نادي  الدراسية الشبكية  الحلقة  للمزيد، طالع هذه 

الصحافة الوطني، الكائن في واشنطن العاصمة، أو هذه الحلقة 

التابع لجامعة  الُمقدمة من مركز ”آنينبيرج“ لصحافة الصحة 

كاليفورنيا الجنوبية.

من غير السهل الوصول إلى خبراء مختصين في المرض، 

ألن الفيروس غير معروف وال يمكن توقعه، وبالتالي ال يوجد 

-COVID ما يكفي من الباحثين أو األطباء المتخصصين في

اعتبارك خمسة  في  الخبراء، ضع  اختيار  عند  وعليه،   .١٩

نصائح يقدمها ويليم هانيدج، األستاذ المساعد المتخصص في 

على األوبئة بكلية ت. هـ. تشان للصحة العامة التابعة لجامعة 

هارفارد:

– الحرص عند اختيار الخبراء، ذلك أن الحصول على جائزة 

نوبل في موضوع علمي بعينه ال يجعل الشخص خبيًرا في 

جميع الموضوعات العلمية. واألمر كذلك مع الحاصلين على 

سون في كلية طب مرموقة. شهادة دكتوراه، أو من ُيدرِّ

– التفريق بين ما تأكدت صحته وما ُيعَتقد بأنه صحيح، وكذلك 

التكهنات أو اآلراء.

الواردة في ”المسودات“ أو  بالنتائج  الحذر عند االستشهاد   –

الدراسات األكاديمية غير المنشورة.

المزاعم  أهمية  درجة  لقياس  باألكاديميين  االستعانة   –

المغلوطة،  المعلومات  انتشار  لتجنب  الجديدة.  والنظريات 

يتعين على المؤسسات اإلخبارية أيًضا التحقق مما ُينشر في 

االفتتاحيات.

-قراءة موضوعات الصحفيين الذين يغطون المسائل العلمية 

بشكل جيد.

نصائح من صحفيين آخرين

العالمية  الشبكة  حوار  في  الواردة  النصائح  هذه  على  ِاطلع 

للصحافة االستقصائية مع توماس أبرهام، وهو صحفي صحة 

العالمي،  الصحي  واألمن  المعدية  باألمراض  وخبير  ُمحنك، 

ومؤلف ”وباء القرن الحادي والعشرين: حكاية سارس“ و“شلل 

األطفال: أوديسة الفتك”.

ُتغطي ”كاروالين تشين“ ملف الرعاية الصحية لـ“بروبوبليكا“. 

كونج  هونج  في  السارس  وباء  من  نجت  قد  ”تشين“  كانت 

وهي في عمر الثالثة عشر، وقامت فيما بعد بتغطية السارس 

واإليبوال من الصفوف األمامية بمقتضى عملها في الصحافة. 

في هذه المقالة، تركز تشين في األسئلة الواجب طرحها عند 

تغطية COVID-١٩، وفي كيفية تحري الدقة عند التعامل مع 

كل  وفوق  التغير،  سريعة  والمعلومات  والتوقعات  التقديرات 

شيء: في كيفية البقاء آمنين.

قضايا  في  الخبرة  من  له  مراسل  وهو  بوب،  جون  كتب 

الصحة ما يصل إلى ِعقدين من الزمان، ١١ نصيحة لتغطية 

ذات  تكون  أن  الممكن  من  نصائح  وهي  الخنازير،  أنفلونزا 

تتضمن  أخرى،  أشياء  بين  ومن   .١٩-COVIDبـ صلة 

الحقائق  على  الحصول  أهمية  يقدمها  التي  النصائح  قائمة 

األشياء  على  واإلبقاء  للوباء،  أوًال، وعمل خريطة  األساسية 

اللغة  إلى  واالنتباه  الوقاية،  على  والتركيز  وموجزة،  بسيطة 

المستخدمة.

ُمجمعة  قائمة  بعمل  الدوليين  الصحفيين  شبكة  قامت  كذلك، 

بتغطية COVID-١٩، مع نصائح من  المعنية  النصائح  من 

صحفيين قاموا بتغطية المرض. وفيما يلي النقاط الرئيسية:

–  فهم الحالة المزاجية على األرض، ثم ترجمها إلى عملك.

–  التركيز على التغطية، وليس التحليل.

– االنتباه إلى العناوين.

–  تذكر: ليست كل األرقام دقيقة.

قدر  األشخاص،  من  مختلف  عدد  أكبر  إلى  تحدث    –

اإلمكان.

–  تجنب االستعارات العنصرية.

–  التفكير في الطريقة التي تجري بها اللقاءات مع الخبراء.

–  عدم إهمال الموضوعات غير المشوقة.

تقول  أن  يكون من األفضل  أحياًنا  لنفسك.  –   ضع حدوًدا 

للمحرر ”ال“.

-   عندما تهدأ األمور، ابق مع القصة.

١٩-COVID التحقق من المعلومات المتعلقة بـ

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة 

العالمية، في مؤتمر ميونخ لألمن الذي انعقد في الـ١٥ من 

فبراير، أننا ”ال نواجه وباًء فحسب، بل وباء معلومات أيًضا“. 

ومعلومات  إعالميًّا  تضليًال  يشهد  الذي  العصر  هذا  وفي 

مغلوطة وأساطير إلكترونية ونظريات مؤامرة، ربما يستطيع 

الصحفيون كشف زيف المعلومات الخاطئة، مثل أن المرض 

ينتقل عبر البضائع الُمصنعة في الصين، وأن العلماء هم من 

أبحاث  معمل  في  نشأ  أنه  أو   ،١٩-COVID بتطوير  قاموا 

بعينه.

ففي مقال حديث، أشارت ”بوينتر“ إلى أن المواطنين في خمسة 

بلدان على األقل ــ من بينهم الواليات المتحدة األمريكية، 

ـ قد شاهدوا أو قرأوا عن  والهند، وإندونيسيا، وغانا، وكينياـ 

أكذوبة مفادها أن ”الحكومة الصينية طلبت من المحكمة العليا 

إذًنا بقتل ٢٠ ألف شخص مصاب بفيروس كورونا ٢٠١٩“.

زيف  عن  تكشف  أو  المعلومات  من  تتحقق  أن  أردت  إذا 

من  للتحقق  الدولية  الشبكة  مبادرة  مطالعة  يمكنك  بعضها، 

دولة   ٣٩ من  معلومات  محقق   ٩٠ تضم  التي  المعلومات 

مختلفة، يتعانون لمواجهة إعصار األكاذيب هذا. كذلك، كان 
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بالمرض  المتعلقة  المعلومات  مراجعات  من   ٥٥٨ نشر  قد 

باسم  صفحة  العالمية  الصحة  منظمة  وتمتلك  فبراير.  بنهاية 

”صائدو األساطير“ تعمل على كشف زيف الشائعات المتعلقة 

للجميع،  مشاركتها  يمكن  صوًرا  تضم  إذ  كورونا،  بفيروس 

قامت  وقد  اإلعالمية.  والمؤسسات  الصحفيين  ذلك  في  بما 

تحمل  شبيهة  مبادرة  بإطالق  أيًضا  الفرنسية  األنباء  وكالة 

ذلك،  عن  فضًال  كورونا”.  فيروس  أساطير  ”مطاردة  اسم 

ما  دائًما  درافت“  ”ِفرست  تقدمها  التي  النصائح  مراجعة  فإن 

تستحق االطالع، بما في ذلك مقالتها األخيرة عن تبطئة انتشار 

المعلومات المغلوطة،  وهذه المقالة التي تتناول طرًقا سريعة 

للتحقق من المحتوى الموجود على اإلنترنت. 

ال  التي  العالم،  حول  اإلعالمية  المؤسسات  من  العديد  هناك 

شخص  حتى  أو  المعلومات  من  بالتحقق  معنية  فرًقا  تمتلك 

لديه مهارات تساعده في كشف التزييف. وعليه، فإذا صادفت 

أكاذيب أو معلومات مشتبه بها، تواصل مع الجماعات المعنية 

بالتحقق من المعلومات، سواء كانت محلية أو إقليمية، بشرط 

ما  وعادة  للمساعدة.  طلًبا  موثوثية،  وذات  عريقة  تكون  أن 

تكون هذه الجماعات نشطة على وسائل التواصل االجتماعي، 

وفي بحث دائم عن خيوط أو أدلة. 

التعامل مع الصدمة والضحايا

زيارة  وإلى  بشرية،  وجوه  إيجاد  إلى  بحاجة  نكون  ما  دائًما 

على  مزعجة  أسئلة  طرح  وإلى  العمل،  وأماكن  المنازل 

مثل  عالمي  وباء  في  لكن  قصتنا.  إتمام  أجل  من  األشخاص 

ال  وربما  الصدمة،  تأثير  تحت  واقعين  الضحايا  يكون  هذا، 

تكون لديهم رغبة في أن يتم تحديد هوياتهم أو أن يتحدثوا في 

فيه  يعيشون  الذي  المكان  اسم  ذكر  أن  العدوى، حتى  مسألة 

من الممكن أن ينشر الذعر في ذلك المجتمع، بل ربما يترك 

إحساًسا أكبر بعدم األمان لدى عائلة الضحية.

من  قائمة  بعمل  والصدمات  للصحافة  ”دارت“  مركز  قام 

المصادر المعنية بتغطية COVID-١٩، إذ تضم أدلة وقوائم 

من  ُمقدمة  ونصائح  الممارسات  وأفضل  وإرشادات  نصائح 

الضحايا  مع  لقاءات  بإجراء  يتعلق  فيما  متخصصين  خبراء 

والناجين وكذلك فيما يخص العمل مع زمالء معرضين إلى 

أحداث صادمة. كذلك، تتضمن مقالة مركز صحافة الصحة 

هذه دروًسا في إجراء اللقاءات مع الناجين من الصدمات. فيما 

يلي ملخص بالنصائح:

إلى  ”تدعوك“  الضحية  دع  باحترام؛  الضحايا  مع  التعامل   –

داخل قصتها.

اللقاء،  إجراء  ومكان  توقيت  في  تتحكم  الضحية  ترك   –

والسماح بتواجد مقدمي المشورة.

– الشفافية؛ عبر الحصول على موافقة مسبقة بكيفية تعريف 

الضحية.

– مراعاة  الجانب اإلنساني؛ اجعل سالمة الضحية أولويتك، 

ومن ثم يمكن للقصة أن تأتي في المقام الثاني.

تعاطف  أوًال؛  األكثر صعوبة  باألسئلة  النفس  اثقال  عدم    –

وأنصت.

–   من الممكن للتعامل المتكرر مع الضحايا الواقعين تحت 

صدمة أن يؤثر عليك.

–  النصيحة األخيرة التي ُيقدمها ”دارت“ هي نصيحة يجدر 

بنا جميًعا مراعاتها:  

”انتبه لنفسك أيًضا“

حوار مع الذات 
هل نمتلك صحافة حقيقية؟

وتقدم  رقي  مرآة  مأجورة  والغير  الحرة  الصحافة  تعتبر 

البلدان، واالعالم يعكس الوجه الحضاري لألمم، وبالفعل 

تستحق لقب السلطة الرابعة ( سلطة الرقيب ) فهي تحمل 

العناء وتتكبد ألجل فضح السلبيات تنتقد كل ما هو شائب 

وحماية  الحقوق  عن  للدفاع  جاهدة  وتسعى  المجتمع  في 

وعدم  التطور  ألجل  المجتمع،  عن  الغبن  ورفع  االفراد 

االنكماش والتقوقع ضمن الذات وتبدي مصلحة المجتمع 

فوق كل اعتبار.

كـ بداية الصحافة؟

لجأ  فقد  الخليقة،  وبدء  التاريخ  فجر  منذ  الصحافة  بدأت 

التعبير عن ذاته، وحاول اظهار  الى  االنسان منذ االزل 

مآثره عبر رسوماته التي خطها على جدران الكهوف لتكون شاهدا على تاريخه، ثم انتقل الى الرقم الحجرية ثم ورق 

البردي فجلد الغزال واخيرا الورق.

بدأت الصحافة فعليا في القرن الرابع عشر مع التجار االيطاليين وااللمان الذين لجأوا الى كتابة بعضا عن اسفارهم 

وبضائعهم بخط اليد ووزعوها بين العاملين لديهم للترويج، واستمر هذا الحال الى ان اكتشفت الطباعة في القرن 

السادس عشر فأصبحت الطباعة اكثر سهولة ورواجا، وعمد بعض المثقفين الى نشر نتاجهم ليكون في متناول اليد، 

فترة خلو  الحرب االهلية االنكليزية وخصوصا  أباَن  السابع عشر  القرن  السياسة إال في  ولم تنخرط الصحافة في 

العرش، فبدأت المنشورات السياسية تغزو الصحف في سعي كل طرف لحشد الدعم الشعبي لجانبه. فسيس االعالم 

واحتكر، مع تطور وسائل االعالم بدأ الرعب يتسلل الى مخدع المتنفذين الذين اوجسوا خيفة منه فشكلوا االعالم 

المضاد لمحاربة الشرفاء.

التي قدمها االعالميين استطاعت فئة ( الغرب) منهم الوصول الى مآلهم وبقيت فئة (الشرق)  بالتضحيات الجسام 

اسيرة االصفاد.

لماذا يتطور الغرب والشرق متخلف؟

بمقارنه بسيطة بين االعالم الغربي االوربي واالعالم الشرقي ( العالم االسالمي والمعسكر االشتراكي ).

نرى ان الغرب يتميز بحرية التعبير والرأي فمثال الصحف االمريكية تنتقد الرئيس االمريكي ترامب وتصفه بانه 

تنحاز  تأثير وال  لها  الغربية  الصحافة  اذًا  بها،  المساس  بتفنيدها وتكذيبها دون  امريكا ويكتفي هو  لقيادة  غير آهل 

لجانب الحكومات. 

بينما في المعسكر االشتراكي ( رغم تفككه ال يزال تحت التأثير ) في موسكو كشف احد الصحفيين طريقة دخول 

المرتزقة الروس الى سوريا، وفضح دورهم في االحداث الجارية والمغريات المقدمة لهم ألجل ذلك، تفاجئ الوسط 

االعالمي بانتحار ذلك الصحفي بعد اسبوع من نشر الخبر في ظروف غامضة، واخفاء الملف الذي لم ينشر بالكامل 

وطوي التحقيق.

في العالم االسالمي والعربي او الشرقي عموما نجد ان اكثر المستهدفين في الحروب هم االعالمين الحياديين، كونهم 

الخطر االكبر على مجرمي الحرب.

ما هو الرأي وما هي المسلمات؟ 

الرأي هو ان يكون للمتحدث او المناظر نظرة حول موضوع الحدث، فمثال حينما نشاهد احد المحللين السياسيين يبدي 

رأيا في حدث ما يقول: برأي انا اقول كذا وال يتطرق الى مقوالت اخرى، اما لو كان المتحدث من احد االحزاب 

الشرقية ال يملك قدرة الخروج عن سياسة حزبه فيقول ان سياسة الحزب او قائد الحزب او الحكومة تجد ان كذا، فهو 

ال يستطيع ابداء الراي بل يركن الى المسلمات ومتقوقع ضمن الرؤية الضيقة لساسته.

هل هناك تقارب بين الفكر الماركسي واالسالمي؟ 

هما وجهان لعملة واحدة، فالماركسية تطرح فكرة ( الشيوعية هي كلية القدرة --  اي االلهية ) وتطرح دكتاتورية 

البروليتارية اي ان العامل يتحكم بالمثقف وبالتالي يسير المجتمع.

االسالم السياسي كذلك يطرح فكرة ( االسالم هو الحل -- وهو ايضا يدعو الى تفرد رجل الدين بمفاتيح السلطة  

-- وهذا قمة االنحطاط والتخلف ).

الماركسية واالسالم ال تعترفان بالقدرات وتستنكران كل ما ال ينتمي او يؤمن بأفكارهم.

هل من ادلة ملموسة تبين الفرق بين ثقافة الغرب وتخلف الشرق؟

االمثلة كثيرة جدا وسأورد مثالين او ثالث كمقارنة بينهما:

اوال - الغرب- 

١ - صحيفة ايبدو الفرنسية نشرت صورا مسيئة للسيد المسيح وتهجمت على رموز الدين المسيحي ولم نجد اية ردة 

فعل من الشعب او الحكومة. 

٢- الكاتب اليوناني ( كازنزاكي ) نشر رواية ( المسيح يصلب من جديد )  انكر كل ما جاء في المسيحية وشكك 

في عفة السيدة العذراء ورغم ذلك نشرت الرواية وطرحت في االسواق وعرضت في دور العرض. لربما تتساءل 

ما عالقة هذه األمثلة باإلعالم. وسائل تحدثت عن هذين الحدثين بموضوعية ولم تثر الشعب ولم تضخم االمر بل 

ترك الحكم للقارئ. 

٣- كافة الصحف الغربية انتقدت وتنتقد حكوماتها وسياستها ولم تتعرض ألي مضايقات تذكر - الحكومات في نظر 

االعالم الغربي حكومات فاسدة ال تمتلك ادنى مقومات الرقي وهذا ما يدفع بالسياسيين لبذل قصارى الجهد لكسب 

ثقة المجتمع. 

ثانيا - االعالم الشرقي 

١- ايضا صحيفة ابيدو الفرنسية وصحيفة اخرى دنماركية نشرت صورا مسيئة للرسول (محمد ) فاستغل وجاءت 

ردة الفعل قوية، عمت المظاهرات كافة االرجاء ورغم انهم ( الجئون ) هاجموا مقر الصحف وتكبدوا العديد من 

الجرحى وثالثة قتلى.

٢ - نشر الكاتب سلمان رشدي كتابا بعنوان ( اآليات الشيطانية ) يدعي فيها ان ابليس تجسد في صورة (جبريل) 

واوحى الى النبي عدة آيات ( اذا يعترف بالنبوة فهذا اعتراف صريح منه بنزول الوحي والنبوة وانتقاده ان النبي لم 

يتمكن من التفريق بين االبليس والمالك ) ودون اي اطالع على فحوى الكتاب او محاولة الرد عليه اصدر ( الخميني 

) فتوى واهدر دم الكاتب.

٣- كافة وسائل االعالم تعمل لخدمة حكومات بالدها فهي توصفها بانها قمة الرقي وبعيدة كل البعد عن الفساد، مما 

يزيد في جور وتسلط الحكام وتهميش الشعوب وهدر حقوقهم .

بخطرها  الدولة  وحينما شعرت  لفترة  الدومري)   ) كاريكاتور) جريدة  ( رسام  فرزات  االعالمي علي  اصدر   -٤

لكثرة حذبها للقراء والحظت زيادة في ترويجها على جرائدها، اصدرت الحكومة السورية امرا بأغالقها ومحاكمة 

محرريها لتجاوزهم الخطوط الحمراء ، وبعد مدة تعرض الفنان علي فرزات العتداء جسدي وضرب مبرح وكسرت 

اصابع يديه.

واخيرا:

 اجد انه من المستحيل ان تعيش في هكذا بيئة صحافة حرة تملك النزاهة وترفض المغريات المادية وال تنصاع 

لرغبة او تهديد المفسدين.

عبداحلميد مجو
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PDK-S لجنة اعالم منظمة دوميز لـ

متابعة للعمل الخيري واالنساني قامت منظمة دوميز للحزب الديمقراطي الكوردستاني -سوريا يوم الجمعة 

دوميز  منظمة  مسؤول  قبل  من  وباشراف  معزول  ال  عائلة  كريمةمن  وبمشاركة   ٣/٤/٢٠٢٠ في  الواقع 

لpdk-s  الرفيق محمد امين عباس بتوزيع عدد من السالت الغذائية على ذوي االحتياجات الخاصة وبعض 

العائالت المحتاجة في مخيم دوميز.

وبهذا الخصوص صرح مسؤول تنظيم دوميز الرفيق ابو مزكين بأننا بادرنا ومنذو بداية االزمة التي حدثت 

نتيجة النتشار فايروس كورونا وحتى تاريخه في ٣/٤/٢٠٢٠  بتقديم المساعدات االنسانية وبشكل يومي 

وقد شملت السالت الغذائية والمواد الطبية من معقمات وكفوف باالضافة الى مسلتزمات االطفال والمعاقين. 

واكد في تصريحه باننا ماضون في تقديم هذه المساعدات حتى اجتياز هذه االزمة حسب القدرات واالمكانيات 

المتوفرة لدينا اضافة الى جهودالخيرين واصحاب النخوة والكرم الذين ينسقون مع منظمة الحزب من ابناء 

شعبنا في تقديم  المساعدات االنسانية الى اخوتنا في مخيم دوميز والمناطق التابعة له. وفي نهاية تصريحه 

الى كافة  الشكر والتقدير باسم منظمة الحزب بدوميز  نتقدم بجزيل  قائال:  المنظمة  الرفيق مسؤول  اضاف 

االخوة الذين ساهمو ومازلو يساهمون في هذه الحملة الخيرية االنسانية لتخفيف المعاناة عن كاهل ابناء شعبنا 

وخاصة المحتاجين والفقراء في هذه الظروف الصعبة واالستثنائية..

@bÌäÏéMÔ„bnéÜäÏÿ€a@Ô†aã‘∫á€a@lçz‹€@çÓflÎÜ@Ú‡ƒ‰fl
çÓflÎÜ@bjflb◊@¿@µubn0a@Û‹«@ÚÓˆaâÀ@p˝é@ åÏm

 /  ٢ الخميس  يوم  قوشتبة،  فرع  الكوردستاني _ سوريا،  الديمقراطي  للحزب  لشكرى روج  منظمة  قامت 

السوريين  الكورد  لالجئين  قوشتبة  مخيم  في  المحتاجة  العوائل  غذائية على  بتوزيع سالت  نيسان ٢٠٢٠، 

بإقليم كوردستان.

المساعدات تضمنت ٣١ سلة من المتطلبات والحاجيات الغذائية اليومية.

وكانت منظمة لشكرى روج (فرع وارستي) للحزب الديمقراطي الكوردستاني _ سوريا، وبالتعاون مع بعض 

من البيشمركة وزعت ٣١ آذار ٢٠٢٠، سالت غذائية على العوائل المحتاجة في مجمع وارسيتي لالجئين 

الكورد السوريين.

@ÚÓˆaâÀ@pb„Ï»fl@ �åÏÌ@PDKMS
ÚjníÏ”@·Ó¨@¿

قامت منظمة دهوك للحزب الديمقراطي الكوردستاني-

- سوريا PDK-S، يوم الخميس ٢ / نيسان ٢٠٢٠، 

بتوزيع سالت غذائية على العوائل المحتاجة في مجمع 

في  السوريين  الكورد  لالجئين  فايدة  ومخيم  ستي  وار 

دهوك.

المركزية ومسؤولة منظمة دهوك  اللجنة  أفادت عضو 

الديمقراطي  الحزب  لموقع  هيام محمد،   PDK-S للـ

الكوردستاني – سوريا: إزاء األوضاع التي يعيشها أبناء 

الظروف  في ظل  كوردستان  إقليم  في  الالجئين  شعبنا 

العالمي  الوباء  بسبب  التجوال  حظر  فرضتها  التي 

وانتشار فايروس كورونا، قامت منظمة دهوك للحزب 

بحملة   ،PDK-S سوريا الكوردستاني--  الديمقراطي 

جديدة في تقديم يد العون ألهلنا الالجئين وبعض العوائل 

الفايدة.  لناحية  التابعة  ستي  وار  مجمع  في  النازحة 

غذائية  سلة  خمسين(٥٠)  تقديم  الحملة  هذه  وتضمنت 

يحمل  وبروشور  والمعقمات  المنظفات  على  تحتوي 

األيادي  منظمة  من  الوقائية  اإلرشادات  من  مجموعة 

الخيرية.

تقديم معونات إنسانية على العوائل يف وارسيتي وفايدة

 PDK-S منظمة بين  التنسيق  تم  كما  محمد:  أضافت 

والسيد حمزة والد الشهيد سليمان والشخصية الوطنينة 

أحمد مال محمدأمين بتوزيع ٩٤ سلة غذائية في مخيم 

من  عدد  بمساعدة  الحزب  منظمة  قامت  كما  الفايدة، 

جاهدين  وسنسعى   / البلد  فايدة  في/  المقيمين  العائالت 

إلى تقديم المزيد في األيام المقبلة إن أمكن.

عرض  كردي"  "آالن  سفينة  عاشتها  جديدة  مأساة  بعد 

المتوسط، تّم التوصل إلى حل ينهي معاناة ١٥٠ مهاجرا 

مؤقت  لكنه حل  أوروبا.  إلى  الوصول  يحاولون  كانوا 

ألن مصيرهم ال يزال مجهوال.

األلمانية  السفينة  قضية  في  تظهر  بدت  انفراج  بوادر 

التي على متنها يوجد ١٥٠ الجئا، وفق  "أالن كردي" 

ما أكدته وزارة النقل اإليطالية اليوم األحد (١٢ أبريل/ 

العالقين  المهاجرين  أن  ذكرت  التي   ،(٢٠٢٠ نيسان 

نشاطها  تكرس  التي  الخاصة  األلمانية  السفينة  على 

ÚÓ„bæ˛a ''Üã◊@Ê¸e''@Ú‰Ó–é@¥fl@Û‹«@aãubËfl@QUP@Òbédæ@o”˚fl@›y
إلنقاذ المهاجرين في عرض المتوسط، سوف يتم نقلهم 

الصحي  للحجر  سيخضعون  حيث  أخرى  سفينة  إلى 

كإجراء احترازي للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا 

المستجد.

الهيئة  إلى  إضافة  اإليطالي  األحمر  الصليب  قام  وقد 

متن  على  المتواجدين  جميع  بفحص  اإليطالية  الطبية 

بفيروس  إصابة  تسجيل  عن  أنباء  ترد  ولم  السفينة، 

كورونا المستجد بين المهاجرين أو طاقم السفينة.

في  الناشطة  آي"  "سي  لمنظمة  التابعة  السفينة  وكانت 

الغرق  من  شخصا   ١٥٠ أنقذت  قد  الحقوقي  المجال 

قبالة السواحل الليبية، كانوا على متن قاربين خشبيين. 

ورحبت المتحدثة عن المنظمة غوردن إسالر في مكالمة 

هاتفية مع وكالة األنباء األلمانية بهذه الخطوة، موضحة 

أن السفن التابعة للبحرية اإليطالية مجهزة بشكل أفضل 

ويمكنها استضافة هؤالء المهاجرين خالل مدة الحجر، 

وأضافت أنا "ممتنة لهذا الحل".

بعد  المهاجرين  هؤالء  مصير  هو  مبهما  بقي  ما  لكن 

ألمانيا  فإن  إليطاليا،  فبالنسبة  الصحي.  الحجر  فترة 

المسؤولة عن استقبالهم لكون سفينة "آالن كردي"  هي 

حذرت  أن  ومالطا  إليطاليا  وسبق  ألمانيا.  راية  تحمل 

عرض  العاملة  المنظمات  المناسبات  من  العديد  في 

المتوسط بأن موانئها مقفولة تماما أمام المهاجرين في 

المفوضية األوروبية  ألمانيا  بينما طلبت  زمن كورونا، 

المهاجرين  مصير  حول  مشترك"  "تنسيق  على  بالعمل 

الذين تّم انقاذهم. وأضافت الخارجية األلمانية أنها على 

"تواصل مع العديد من األطراف والدول األعضاء داخل 

من  جانب  لتحمل  استعدادها  مبدية  األوروبي،  التكتل 

المسؤولية.

و.ب/ م.أ.م (أ ف ب، د ب أ)

تطبيقها  يتم  تركيا واالتحاد األوروبي معلقة وال  بين  اللجوء  اتفاقية  آذار أصبحت  بداية شهر مارس/  منذ 

تنفيذ  االتفاقية وعدم  بتعطيل  أنقرة في تصريحات صحفية  أاتهم  يوناني،  العملية، حسب وزير  الناحية  من 

التزاماتها، بحجة فيروس كورونا.

قال وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتراكيس، في تصريحات لصحيفة "اثنوس" اليونانية نشرتها يوم األحد 

(١٢ أبريل/ نيسان ٢٠٢٠) إن تركيا ال تستعيد منذ بداية شهر مارس/ آذار الالجئين المرحلين من اليونان 

بموجب اتفاقية اللجوء بين االتحاد األوروبي وأنقرة، بحجة تفشي وباء كورونا.

ففي أول شهرين من هذا العام أي كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير، كان هناك ارتفاع واضح في عدد 

الالجئين الذين تم ترحيلهم من اليونان واستعادتهم تركيا بموجب اتفاقها مع االتحاد األوروبي، حسب الوزير 

اليوناني الذي أضاف بأن "تركيا منذ ذلك الحين (بداية مارس/ آذار) ترفض استعادة الالجئين بحجة فيروس 

كورونا!".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي عن فتح الحدود 

أمام الالجئين والمهاجرين الذين يريدون الذهاب إلى أوروبا. وهو ما دفع اآلالف للتوجه إلى الحدود اليونانية 

ومنعت  ومراقبتها  الحدود  إغالق  أحكمت  اليونان  لكن  األوروبي،  االتحاد  إلى  عبورها  ومحاولة  التركية 

عبورهم، ما أدى إلى توتر جديد بين أنقرة وأثينا.

 وبموجب اتفاقية اللجوء بين االتحاد األوروبي وتركيا التي تم إبرامها عام ٢٠١٦، التزمت تركيا بوقف 

الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر حدودها واستعادة من ينجحون في عبور الحدود. ومقابل ذلك التزم 

االتحاد األوروبي بتقديم مساعدات مالية كبيرة لتركيا. لكن الرئيس التركي انتقد أوروبا فيما بعد واتهمها بعدم 

الوفاء بالتزاماتها، فرد عليه ساسة أوروبيون واتهموه باستغالل الالجئين ألعراض سياسية وابتزاز أوروبا.

ع.ج (د ب أ)

@ıÏv‹€a@ÚÓ”b–ma@›Ó�»ni@bÓ◊ãm@·Ënm@Êb„ÏÓ€a
Ab„ÎäÏ◊@ëÎ7œ@Úv¢

بعد إصابته بفيروس كورونا، فقد الجئ كوردي من منطقة 

نيسان   / األربعاء ٨  يوم  حياته  بكوردستان سوريا،  كوباني 

٢٠٢٠ في إحدى المستشفيات األلمانية.

وقال مصدر مقرب لمؤسسة آرك اإلعالمية: إن الصيدالني 

خالد حمو كورو، فقد حياته يوم األربعاء بعد إصابته بفيروس 

كورونا.

أضاف: الصيدالني خالد حمو كورو أبو عبداهللا، ينحدر من 

قرية زركوتك Zirkotik التابعة لمدينة كوباني، وكان قد لجأ 

بفقدانه  المدينة.  على  داعش  إرهابيي  هجوم  بعد  ألمانيا  إلى 

لحياته، يكون أول الجئ من كوباني يصبح ضحية الوباء الذي 

بات يهدد البشرية.

التابعة   Şadêrê وكان الالجئ فريد رشاد من قرية شاديره

لمنطقة عفرين، قد فقد حياته قبل أيام في بلجيكا بالمرض ذاته. 

وفي السويد أيضا فقد كسرى نجل الشاعر الكوردي جكرخون 

حياته في مدينة ستوكهولم بعد إصابته بالفيروس.

b„ÎäÏ◊@ëÎ7–i@ÈmbÓy@á‘–Ì@Ô„biÏ◊@Âfl@¯u¸@fiÎc

بعد تأكيد موعد وصول أول دفعة من الالجئين القاصرين 

تم  ألمانيا،  إلى  اليونان  من  بذويهم  المصحوبين  غير 

عن  والكشف  فيها  إيواؤهم  سيتم  التي  المقاطعة  تحديد 

بعض التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهم.

الالجئين  األطفال  أن  السفلى  ساكسونيا  والية  أعلنت 

القادمين إلى ألمانيا من جزر يونانية سوف يتم استقبالهم 

وإيواؤهم في مقاطعة أوسنابروك شمالي ألمانيا. وصرح 

الخميس (١٦ نيسان/ أبريل ٢٠٢٠) متحدث باسم وزارة 

السفلى،  سكسونيا  بوالية  المحلية  االجتماعية  الشؤون 

التي تقع بها المقاطعة، بأنه "سيتم توفير إقامة لألطفال 

في إطار مساعدة الشباب هناك".

وبحسب معلومات صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" 

األلمانية، يتعلق األمر حاليا بما يصل إلى ٥٨ قاصرا 

غير مصحوبين بذويهم يتوقع وصولهم لمطار هانوفر 

بعد غد السبت. ويتردد أن األطفال الذين ينحدرون من 

أعمار غالبيتهم عن  تقل  بالعالم  أزمات مختلفة  مناطق 

١٤ عاما.

وقالت أنا كبشول، مديرة شؤون المنطقة التي سيتم استقبال 

األطفال بها: "اضطر األطفال للعيش في ظروف بائسة 

وكارثية ألشهر طويلة، وفقد بعضهم أبويهم في الحرب 

ÚÓ„b„ÏÓ€a@pb‡ÓÉæa@ãñb”@Âfl@∂Î˛a@Ú»œá€a@Îdné@⁄Îãib‰éÎc@M@bÓ„bæc

أو أثناء اللجوء"، وشددت على ضرورة حمايتهم حاليا 

بصفة خاصة، مؤكدة أنه تم توفير رعاية طبية ونفسية 

القاصرين  هؤالء  إخضاع  يتم  أن  المقرر  ومن  لهم. 

للحجر الصحي لمدة أسبوعين لدي وصولهم.

واستقبال هؤالء األطفال سيتم بعيدا عن وسائل اإلعالم 

وليس  باألطفال  يتعلق  "فاألمر  المصورين،  وكاميرات 

أوسنابروكر  "نويه  صحيفة  نقلت  ما  حسب  السياسة" 

المحلي  الداخلية  وزير  عن  الخميس  اليوم  تسايتونع" 

في والية ساكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس، الذي 

من  المجموعة  "هذه  ألن  بالسعادة  يشعر  بأنه  أضاف 

األطفال ستأتي اآلن وسنأويهم هنا في والية ساكسونيا 

السفلى إلى حين توزيعهم".

ع.ج (د ب أ، ك ن أ)

في خطوة للحد من انتشار فيروس كورونا، بدأت اليونان بنقل ١٠٠٠ الجئ من المخيمات 

المكتظة في الجزر اليونانية إلى فنادق بشكل مؤقت. القت هذه الخطوة ترحيبا واسعا من قبل 

مفوضة االتحاد األوروبي للشؤون الداخلية

أكدت مفوضة االتحاد األوروبي للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون الثالثاء (١٤ نيسان/أبريل)  

أنه سيتم نقل نحو ١٠٠٠ الجئ من المخيمات اليونانية المكتظة إلى فنادق شاغرة في اليونان. 

أكدت  حسبما  للخطر.  المعرضة  للفئات  ستكون  واألولوية  مؤقتا  سيكون  اللجوء  طالبي  نقل 

يوهانسون في تغريدة لها عبر موقع توتير.

وتقدمت يوهانسون بالشكر إلى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، والمنظمة 

الدولية للهجرة، والحكومة اليونانية، والمفوضية األوروبية على جهودها الرامية لتحقيق ذلك. 

كما أثنت على كرم الشعب اليوناني. وأضافت يوهانسون في تغريدة لها عبر موقع تويتر: "قيم 

االتحاد األوروبي يتم تطبيقها عمليا، حتى في مثل هذه األوقات العصيبة".

والبر  الجزر  في  الشاغرة  الفنادق  إلى  نقلهم  تم  المهاجرين  إن بعض  أوروبي  متحدث  وقال 

الرئيسي أمس الثالثاء وسيلحق بهم اآلخرون اليوم األربعاء.

د.ص/ م.ع.ح ( د ب أ)

÷Üb‰–€a@∂g@pb‡ÓÉæa@Âfl@ãubËfl@QPPP@›‘„@ZÊb„ÏÓ€a
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السمنة عامل خطر كبري على املصابني بفريوس كورونا
-٨ األربعاء  فرنسا،  في  األوبئة  علماء  كبير  قال 

على  كبيرًا  خطرًا  تمثل  الوزن  زيادة  إن   ،٤-٢٠٢٠

الواليات  وإن  المستجد،  كورونا  بفيروس  المصابين 

بسبب  الفيروس  لتفشي  خاص  بشكل  معرضة  المتحدة 

ارتفاع مستويات البدانة هناك.

الذي يرأس  البروفيسور جان فرانسوا دلفريسي،  وقال 

بشأن  للحكومة  المشورة  يقدم  الذي  العلمي"  "المجلس 

مليون فرنسي من أصل  إلى ١٧  إن ما يصل  الوباء، 

لخطر  بشدة  معرضون  مليونًا   ٦٧ البالغ  السكان  عدد 

األمراض  أو  السن  بسبب  كورونا  بفيروس  اإلصابة 

المزمنة أو البدانة.

فرانس  "راديو  إلذاعة  حديث  في  دلفريسي  وأضاف 

الشباب  الفيروس رهيب ويمكن أن يصيب  إنفو": "هذا 

من  يعانون  الذين  السمنة.  من  يعانون  الذين  سيما  وال 

زيادة الوزن يحتاجون إلى توخي الحذر حقًا".

في  أصدقائنا  بشأن  القلق  ينتابنا  السبب  "لهذا  وتابع: 

من  وحيث  جيدًا،  معروفة  السمنة  مشكلة  حيث  أميركا 

المحتمل أن يواجهوا معظم المشاكل بسبب السمنة".

وقال دلفريسي إن ٨٨٪ من المصابين بالفيروس يعانون 

فقط من أعراض تشبه أعراض اإلنفلونزا الشديدة.

وأضاف أنه على الرغم من االنتشار السريع للفيروس 

في فرنسا، ال تزال البالد بعيدة عن الوصول إلى النقطة 

السكان  من  و٦٠٪   ٪٥٠ بين  ما  فيها  يصاب  التي 

إلى  الوصول  يتم  النقطة  هذه  أن عند  يذكر  ويتعافون. 

تحمي  التي  القطيع"  "بمناعة  يعرف  مما  معين  مستوى 

المجتمع من الوباء.

هذا وقد أصبح فيروس كورونا أكثر فتكًا في مدينة نيو 

المتحدة،  الواليات  أنحاء  بقية  عن  األميركية  أورليانز 

والبيانات  العامة  الصحة  ومسؤولي  لألطباء  ووفقًا 

المتاحة فإن ارتفاع معدالت السمنة واألمراض المرتبطة 

بها قد يكون جزءا من المشكلة في هذه المدينة.

ويعاني سكان نيو أورليانز من السمنة والسكري وارتفاع 

المسجل على  المتوسط  أعلى من  بمعدالت  الدم  ضغط 

ومسؤولو  األطباء  ويقول  المتحدة.  الواليات  مستوى 

المرضى  تجعل  قد  األمراض  هذه  إن  العامة  الصحة 

أكثر عرضة لإلصابة بفيروس كورونا.

لوبيز  هوجو  النائب  قال  حيث  المكسيك،  في  وكذلك 

جاتيل السبت إن عقودا من العادات الغذائية السيئة في 

البالد تسببت في وباء من البدانة والسكري ومشكالت 

صحية أخرى مرتبطة بذلك وجعلت الشعب المكسيكي 

أكثر عرضة لإلصابة بفيروس كورونا المستجد.

إن  قالت  قد  كانت  العالمية  الصحة  منظمة  أن  يذكر 

به  المرتبطة  الصحية  والمشكالت  بالسكري  المصابين 

من بين أكثر الناس المعرضين لإلصابة بحاالت خطيرة 

يسببه  والذي  أحيانا  والقاتل  العدوى  المرض شديد  من 

فيروس كورونا المستجد.

كيف ميكننا وقاية اجللد من األمراض يف زمن كورونا؟
المواد  هذه  اسـتخدام  أن  إال  كورونا،  فيروس  لمواجهة  والمطهرات  الكحول  اسـتخدام  ضرورة  رغم 

الكيميائية يتســبب في جفاف الجلد، فكيف يمكننا الحرص على صحة الجلد مع اسـتخدام هذه المواد 

الكيميائية.

الدكتورة ريهام لبيب، أخصائية األمراض الجلدية، وعضو الجمعية األوروبية لألجهزة المعتمدة على الليزر 

والطاقة، أوضحت أن مواد التنظيف والكحول مكونة من مواد كيميائية، وليس من الطبيعي أن تكون هذه 

في  الســطحية  الطبقة  وبين  بينها  يحدث  لما  وذلك  الجلد،  مع  مســتمر  تالمس  في  الكيميائية  المواد 

الجلد من تفاعـالت، والتي تضعف الطبقة الســطحية للجلد وهي الطبقة التي نعتمد عليها في حمـاية 

الجلـد.

وأكدت الدكتورة ريهام لبيب أن اإلفراط في استخدام الكحول والمنظفات يمكن أن يتسبب في حدوث مرض 

اإلكزيما، وهو االسم العام للمرض، وهو عبارة عن التهاب الجلد التماسي، وهو يكون نتيجة األفراط في 

استخدام الكحول اإليثيلي، أو أن يكون هناك تالمس للجلد منه لمدة طويلة.

وأضافت أخصائي األمراض الجلدية أن الطبقة السطحية من الجلد عبارة عن مجموعة من الخاليا، وتعمل 

مادة دهنية على ربط هذه الخاليا ببعضها بعضا، وهذه المادة الدهنية تعمل على المحافظة على أن ال يكون 

هناك أي فراغات بين الخاليا، وال تسمح هذه المادة بدخول أو خروج أي شيء من خارج سطح الجلد، لذلك 

عندما يتعرض الجلد للكثير من كميات الكحول، يبدأ الكحول كمادة كيميائية بالتفاعل مع الطبقة السطحية 

للجلد وإذابة الدهون الموجودة بين الخاليا، وعندما تبدأ هذه الدهون بالذوبان، تبدأ هذه الخاليا بالبعد عن 

بعضها بعضا ويصبح هناك مسافات بين الخاليا، وبذلك يبدأ الجلد في فقد المياه أو الرطوبة الموجودة بداخله 

والتي كانت تعمل على المحافظة عليه من الجفاف، وتبدأ جزيئات المياه بالتبخر والخروج بين خاليا الجلد، 

مما يتسبب في حدوث جفاف شديد في الجلد.

وأضافت الدكتورة ريهام أنه نتيجة لذوبان هذه المادة الدهنية تبدأ الميكروبات والجزئيات الموجودة في الجو 

مثل األتربة وحبوب اللقاح خاصة في فصل الربيع بالدخول لخاليا الجلد، بسبب المسافات أو التشققات التي 

أصبحت موجودة بين الخاليا فتبدأ هذه الجزيئات بالدخول إلى داخل الجلد، وهي تمثل جسما غريبا لذلك يبدأ 

جهاز المناعة وخاليا المناعة في مهاجمة هذه الجزيئات بشكل عنيف جيدًا، وينتج عن هذا الهجوم بعض 

األعراض وهي تبدأ بالجفاف الشديد للجلد نتيجة فقد المياه والرطوبة، ويبدأ في ظهور احمرار بسيط في الجلد 

نتيجة تمدد األوعية الدموية، وظهور قشور وتشققات واضحة في الجلد، ويبدأ في الشعور ببعض الحكة.

اإليثيلي  الكحول  استخدام  لذلك  عالميا،  وباء  اليوم  نواجه  أننا  ريهام  الدكتورة  أكدت  الحديث  نهاية  وفي 

والمنظفات ال غنى عنه، لذلك من الضروري استخدام المرطبات بشكل منتظم، خاصة التي تحتوي على 

الطبقة السطحية من  بناء  التي تعمل على إعادة  المرطبات  "السيراميدز"، وهناك بعض  الدهون مثل مادة 

الجلد مرة أخرى.

وهذه الكريمات من شأنها أن ُتعيد بناء الطبقة السطحية من الجلد الحتوائها على مادة "السيراميدز"، وبالتالي 

تعمل على تعويض الفقد الذي يحدث في الدهون وبالتالي تعمل على إعادة الخاليا للتماسك مع بعضها بعضا 

البشرة  تفقد  الجلد، وبالتالي ال  الموجودة في  المياه والرطوبة  فتحافظ على كمية  مرة أخرى بشكل سليم، 

المياه أو الرطوبة بشكل كبير، وال يحدث الجفاف وفي نفس الوقت ال يكون هناك فتحات في الجلد لدخول 

األجسام الغربية.

كشف علمي ينعش اآلمال يف التغلب على "كورونا"
قال علماء بريطانيون، مؤخرا، إنهم كشفوا خاصية في 

فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، بوسعها أن تجعل 

التغلب عليه في جسم اإلنسان أمرا سهال في المستقبل.

الفيروس  أن  باحثون من جامعة ساوثامبتون،  وأوضح 

ليس محصنا بشكل قوي جدا ضد الجهاز المناعي، وهذا 

األمر مشجع جدا، بحسب قولهم.

وقام العلماء باستحداث نموذج للفيروس الذي يؤدي إلى 

اإلصابة بمرض (كوفيد ١٩)، وذلك حتى يروا الطريقة 

خاليا  إلى  الوصول  من  يتمكن  حتى  بها  يتخفى  التي 

الجسم، دون أن يتم رصده.

وأظهرت النتائج أن أجساما شبيهة بـ"األشواك" تتدلى 

من سطح الفيروس، وعن طريق هذه الخاصية، يلتصق 

بالخاليا ثم يدخل إليها في جسم اإلنسان.

األكاديمي  وهو  كريسبن،  ماكس  الباحث  وأوضح 

المشرف على الدراسة، أن تلك "األشواك" مغطاة بمواد 

سكرية تعرف بـ"الكليكانس".

وهذه المواد السكرية هي التي تخفي البروتين الحيوي 

في الفيروس، حتى يكون مستعصيا على الجهاز المناعي 

لدى اإلنسان.

فيروس  لدى  التخفي  عملية  البريطاني،  الباحث  وشبه 

كورونا بذئب يتنكر على هيئة خروف حتى يتمكن من 

التسلل إلى وسط القطيع.

الدراسة  إليه  توصلت  ما  أبرز  أن  األكاديمي  وأضاف 

المحيطة  السكريات  كمية  عن  النظر  "بغض  أنه  هو 

ومحصنا  محميا  ليس  كورونا  فيروس  فإن  بالفيروس، 

على غرار بعض الفيروسات األخرى".

إلى  الذي يؤدي   "HIV" بفيروس الباحث مثال  وضرب 

اإلصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة "اإليدز"، قائال 

إنه يراوغ الجهاز المناعي باستمرار، ويتخذ غشاًء قويا 

من الـ"غليكانس" حتى يحمي نفسه.

وأردف "لكن في حالة كورونا، يمكن القول إن الفيروس 

السكرية،  المواد  ليس له سوى غشاء ضعيف من تلك 

يلوذ  ثم  يهجم  الذي  النوع  من  أنه  يكشف  األمر  وهذا 

بالفرار، فينتقل من شخص إلى آخر".

ونصف  مليونا  يقارب  ما  أصاب  الفيروس  أن  ورغم 

المليون شخص حتى اآلن، يقول الباحثون إن الدراسة 

التي أجريت، مؤخرا، تبعث على بعض التفاؤل.

والباعث على هذا التفاؤل، هو أن ضعف غشاء فيروس 

كورونا، هو عدم وجود عائق كبير أمام الجهاز المناعي 

حتى يتغلب عليه من خالل األجسام المضادة.

ويشكل هذا الكشف العلمي بشرى للهيئات التي تعكف 

بحياة  أودى  الذي  الفيروس  ضد  لقاح  تطوير  على 

االقتصاد  إلى شل  وأدى  العالم،  عشرات اآلالف حول 

وفرض قيودا على تنقل مليارات من البشر.

فقط،  أشهر  قبل  فيها  التفكير  ممكنا  يكن  لم  في خطوة 

أمرا  اآلن  االجتماعي  والتباعد  الصحي  الحجر  أصبح 

شائعا على مستوى العالم، حيث تبذل الحكومات جهودا 

متضافرة لمكافحة تفشي الفيروس التاجي المتصاعد.

"ذا النسيت"،  الطبية  الدورية  وتشير دراسة حديثة من 

يكون  أن  يمكن  الصحي  للحجر  النفسي  التأثير  أن  إلى 

كبيرا جدا، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الصحة العقلية 

وقد يؤدي لالكتئاب.

على  التأثير  احتماالت  أن  النسيت"  "ذا  تقرير  ووجد 

الضغوطات  بسبب  تتأجج  أن  يمكن  العقلية  الصحة 

اإلصابة  مخاوف  مثل  الصحي،  بالحجر  المرتبطة 

على  الحصول  وعدم  والملل،  واإلحباط،  بالفيروس، 

اإلمدادات الطبية الكافية، ونقص المعلومات، والخسائر 

المالية، ومخاوف الشعور بالعار في حال اإلصابة.

النصائح  من  مجموعة  سي"  بي  إن  "سي  موقع  وجمع 

االكتئاب،  تجنب  على  األفراد  ستساعد  التي  الصحية، 

عند البقاء في المنزل لفترات طويلة.

اصنع روتينا معينا

بالمهمات  الئحة  وضع  استحم،  صباحا،  مالبسك  غير 

األمر سيخلق جوا  اليوم. هذا  تنفيذها خالل  تريد  التي 

في  تتبعها  كنت  التي  الروتينية  واألجواء  الفعالية  من 

األيام العادية.

قسم يومك

قسم يومك ألجزاء، وفقا للمهمات التي عليك تنفيذها.

اهتم بجسدك

احرص على تناول الطعام الصحي، خذ قسطا كافيا من 

النوم، ومارس الرياضة يوميا.

ساعد اآلخرين

اليوم،  المنزل طول  البقاء في  لم تحن مجبرا على  إن 

اعرض المساعدة على كبار السن، إلحضار المشتريات 

لهم، أو في إنجاز المهمات الضرورية لهم.

ابق على اتصال

استخدم التكنولوجيا بشكل كبير وابق على اتصال مع 

عائلتك وأصدقاءك وزمالء العمل، بالمحادثات الهاتفية 

اليومية، أو باستخدام الرسائل النصية.

قلل من األخبار

المهمة  المعلومات  على  الحصول  على  احرص 

ابتعد  ولكن  الموثوقة،  المصادر  من  الفيروس،  حول 

التواصل  وسائل  تتداولها  التي  الكثيرة  األخبار  عن 

االجتماعي.

جهز المعدات الطبية

احرص على وجود كميات كافية من أدويتك الضرورية، 

المعقمات  من  كافية  كميات  بإحضار  نفسك  وجهز 

والكمامات.

حارب الملل

استكشف مشاريع قديمة تركتها بسبب االنشغال بالحياة 

وشاهد  قراءتها،  عن  تكاسلت  كتب  اقرأ  أو  اليومية، 

المسلسالت التلفزيونية الكثيرة، لمحاربة الملل.

تعلم

تعلم أشياء جديدة قد تفيدك على المدى الطويل، مثل تعلم 

لغة جديدة، أو تعلم الرسم.

ركز على اإليجابيات

ركز على األخبار اإليجابية، التي تدعو للتفائل واألمل، 

على  القضاء  وقصص  األطباء،  بطوالت  مثل قصص 

الفيروس في الصين وكوريا الجنوبية.

يوم بيوم

بعيدا  تفكر  وال  بيوم،  يوما  الحالي  الوضع  مع  تعامل 

جدا.

كيف تتغلب على االكتئاب داخل احلجر املنزيل؟

مثال سليمان

"أبغض الحالل عند اهللا الطالق"  لطالما بحثت عن 

تفسيٍر منطقي لهذا الحديث النبوي والذي اختلف فيه 

والناقل.  والصحيح  الراوي  على  والفقه  العلم  أهل 

كنت أشرد كثيرًا في (الطالق) هذا المصطلح الذي 

من  السورية  األزمة  قبل  حقيقية  كارثة  بمثابة  كان 

سنوات عمرنا. لمجرد أن ُتنسب هذه المرادفة إلى 

كامًال  بيدرًا  يشعل  ثقاٍب  عود  إلى  لتتحول  امرأة، 

تدفع  أن  العائلة  على  ويتوجب  حزيران،  قيظ  في 

ضريبتها ألجيال وأجيال من عمر شجرتها. ولكن 

أسم  تلفُظ  كما  لفظها  َل 
ِّ
ُسهـ المنافي  ...في دروب 

وليدك أو سمه ماتشاء ..

عاداٌت وقيٌم بالية حملناها في حقائبنا المنهكة والتي 

عبرت معنا كل حدود الشقاء، متناسين اختيار أبهاها 

..إن  القشور  ونأكل  اللّب  نترك  بها،  والتزّين  حّلًة 

تقدم شاٌب لطلِب يد إحدى الفتيات، ال ترى إّال وعائلتها 

معه  ستخوض  وكأّنها  وقوة  بشراهٍة  ياقته  من  تمسكه 

مسمى  تحت  بمتطلباتها  ظهره  تقصم  ضروسًا  حربًا 

الّشاب  يرضخ  أن  بعد  الحفلة  تنتهي  والعادة.  الِعرف 

لطلبات  الغربة  غياهب  في  معه  (وِجدت)  إْن  وعائلته 

العروس وأهلها . تمضي (ربما ) أياٌم وشهور، ما أن 

يصفعك خبٌر مستساٌغ على الّلسان (إّنهما تطلقا) بذريعة 

أّنهما لم يتفقا، لم ينسجما، لم يعشقا بعضيهما .العريس 

ينقصه الكثير من الرومانسية الهوليودية والفتاة شغلها 

الشاغل النركيلة والتبّرج، وأسباب وأسباب ال تهّم أّي 

متلقٍّ لخبر الطالق.

في منفايي هذا صادفت زيجاٍت كثيرة ُتوِّجت بالطالق 

بعد حفلٍة ساحرة من التهم والشتائم والخسارات. قصٌص 

أبكتني وأخرى باركت فيها األنفصال ..

قّصٌة واحدٌة اختلفت عن أخواتها : قصة الشـاب (أمير 

وزوجته نارو) ذاك الّشاب الذي بدا في العقد الّثاني من 

عمره ، الذي وبعد جهٍد غير جهيد ارتبط ب نارو التي 

تصغره بسنين معدودة باسم رابط الزواج ..هو وحيٌد 

في تغريبته وهي لديها عائلة تحويها جسـدًا فقط.

ترغب  البائس،  زواجهما  على  شهرين  مضي  بعد 

إليهم وكأي زوج  تشتاق  أّنها  بحجة  أهلها  بزيارة  هي 

نارو  ترفض  وأسابيع  أيام  تمرُّ  السفر،  من  يمنعها  لم 

وتكبر  بينهما  العالقة  وتفتر  أمير،  إلى  العودة  الزوجة 

وتصفية  بالتدخل  أحد رغب  يوم، ال  بعد  يومًا  الفجوة 

الحس  انعدام  من  والناتجة  أصًال  المزعومة  الخالفات 

الرومانسي لدى أمير وهدوئه وحرصه المبالغ فيه على 

شخصية  ضعف  ماُذِكر  كل  اعتبرت  هي  صغيرته، 

عّدة،  شهورًا  لعودتها  أمير  انتظار  ..دام  رجولة  وقلة 

ال اتصال وال إشارات تبشر بعودتها ...لمجرد التحّدق 

في عينيه ترى فيهما كل شباب الوطن في المنفى، عيناه 

اللتان تعكسان في صمتها كل روايات وقصص الزواج 

الفاشلة، تستطيع الولوج إلى أعماق وجعه وكآبته ما أن 

تنظر إليهما ...

قالها بنبرة ال تخلو من اليأس هي تتذمر من هدوئي 

وصمتي وقلة حيلتي في تأمين كل مستلزماتها، فأنا 

ال أملك سوى المعونة التي أتلقاها من الدولة، تبكي 

على  تمامًا  وعاجٌز  لبكائها،  أبكي  وأنا  باستمرار 

إرضائها)

مّرًة  به  التقيت  اللقاء  وبعد مضي شهرين من هذا 

أخرى، ألراه يردد ذات الكالم وزاد عليه:(اشـتقت 

إليها وليس بإمكاني االتصال بها فقد قطعت كل سبل 

وتناديني،  تشتاقني  وهي  بها  أحلم  إليها،  الوصول 

أحاول اإلمساك بيدها وفي كل مرة نقع كلينا، فأبكي 

في حلمي وأستيقظ ألرى وسادتي مبللة)

هي بكت ال أعلم لماذا؟ هو بكى لحالها، وأنا بكيت 

لما آلت إليه أيامنا.

هي فقط صورة من الواقع الذي أصبح فيه استمرار 

الزواج على مايزيد من سنة معجزًة حقيقية.

الطالق ودروب املنايف
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حين وجدته إن قائدا سيصبح يكن قائد أي القائد! )

في عمليا شعبه  قاد إن الجموع!! مقدمة في  اللزوم

وعلى المكيفة الغرف في المصيرية، ال اللحظات أشد

القائد ينظر.. رفاقه تضحيات كما ونضاالت تجارب

سوى مقدسات بأنه: ال مواربة يعلن بال من هو الحقيقي

ذلك وغير للشهداء سوى تطويب وال والشعوب األوطان

يطوطم والمطوطم). بين من فرق ال

أعاله الكلمات على  وباالستناد جدًا مهمًا يكون قد 

كاك – الكوردستاني للزعيم األخير للقاء متابعة وفي 

حلقته  بثت  والتي   mbc١ قناة مع  – بارزاني مسعود 

هذه  ، ٣ / ٤ / ٢٠٢٠ في يوم الجمعة الواقع األولى

دقة لبساطة وعفوية كما أو الظهور المقابلة السلسة لهيبة

الشفافية لمبدأ حقيقي كانعكاس وذلك وشفافيتها، األجوبة

بمفردات الجواب وصراحة جهة من الشخصانية

سوية واحترام  جهة من الحقيقة قول تستهدف عفوية 

ومثقلة حبلى كذاكرة التوثيقي سرده فيها واألهم المتلقي،

برزانته الزعيم يسعى وأرشيفًا تاريخًا يختزل بسجل

الوقائع فيذكر أحداثها بتسلسل حديثه وسالسة وحضوره

هو وبعضها مشاركًا منها كثير في وكان عاشها، التي

صانعها.

قضايا عن أجوبته من لبعض استمع منا وكثيرون

كشريط الحدث نعيش بالفعل وكأننا حينها، عاصرناها

ذاكرتنا قضايا في أثارت اآلخر متلفز، وبعضها توثيقي

ومشاركي معاصري من كثيرون وثقها ومواقف

جوانب وتبيان لدراسة  ميدانيا ركزت والتي  اللحظة،

من هكذا نمط كما وأداء ونمط تفكير من طبيعة مهمة

بحجم أتفاجأ لم – شخصيًا المميزين، وللحقيقة – القادة

عن كثيرون  سجلها التي والمواقف المشاهدات تلك 

ثم ومن أوال، كإنسان  بها يتحلى  التي وصفاته  مآثره

بشخصه هو وتحمل مسلحًا، نضاًال خاضت لثورة كقائد

حروب كما والمعارك  المنعطفات أشد في مسؤوليتها 

أيضًا كان السالم التي معارك صنع إلى اإلبادة مرورًا

صدام للمقبور الشهيرة مقولته  يتذكر  وكلنا قادتها من

وأنا آتيتك – بما معناه األولى حرب الخليج حسين بعد

الدماء. من نهرا أخوض

ابنًا األمهات مع فكان األسرة، فيه حنينية تجسدت قائد

وقدسية بعظمة الشهيد إدراكا القادة من أكثر ولعله وأخًا

يزال ال القومية، وكلنا القضية سبيل وهبه في الذي دمه

حينما الحياة جريدة  في شربل غسان سرده  ما يتذكر

الكيس عن القائد مع في لقائه وذلك األول مسؤولها كان

أشالء بقايا من تلملم كانت التي األم المرأة/ وقصة تلك

بل ال الحنينية، مسحة  هي أوضح: وبصورة  أبنائها،

وحتى أخ أو أب  أي مثل يتألم كإنسان البكاء  وحتى

وتلمسها عايشها التي الشخصية الصفات هذه كل ابن،

في إن حياته،  محطات جل في رافقوه ممن كثيرون 

لثورة كقائد العسكري  حتى أو  اإلنساني المدني جانبه 

كانت والتي العسكري الكفاح في مهما دورا لعب حيث

شخصيًا فيها وخاض واضحة، عملياتية بصمات فيها له

مقاتل. پ�شمه رگة فيها كأي شارك هامة معارك

وحنكته مصداقيته على  خصومه أشد  حتى له ويشهد

شهدتها المصيرية التي التحول في محطات برزت التي

من نسبيًا الحد صدام، وساهمت مواقفه في بعد ما عراق

وبحكمة وساهم شاملة، أهلية حرب إلى العراق توجه

على العمل في الكوردستانية القوى غالبية مع تآلفية

مع والتفاعل كوردستان وإقليم كدولة العراق مسارين:

ال عديدة مخاضات ونأى بكوردستان عن الجديد الواقع

مرحلة إلى للتحول التركيز وتم يعانيها، العراق يزال

ولترتقي االجتماعي والسلم األمان قاعدة  على البناء 

وتتفاعل المجتمعي الوعي  في  الخطوات هذه كل

بالفعل يتوق الكوردي وبات والقناعات، الرؤى معها

إلى ويتوق سياسيًا، القومي وعيه صياغة إعادة  إلى 

له فيكون له المجاورة الشعوب مع الحقيقية المساواة

بعد خاصة السياسية، والقيم المفاهيم ولترتقي مالهم،

أعظم دورته الثانية في الذي شهد لإلقليم رئيسا انتخابه

االستفتاء قرار به قومي وأعني تاريخي وقرار انجاز

لكل من قوي تحد في وتنفيذه المصير تقرير على حق

إلرادة ورغبة تطبيقي عملي وكرضوخ ذلك ضد وقف

الشخصي بتحمله أجمع للعالم  معلنا  كوردستان، شعب

هديها على والتي المصيري، االستفتاء تبعات  لكل

وأعداء خصومه رهان اإلقليم وسط رئاسة عن تنازل

األيام ولتثبت طويت  قد صفحته بأن الكوردي  الشعب

إلى زعيم سابق رئيس من السياسي بمقامه بأنها ارتقت

والردات التآمر  حلقات بعض  من الرغم على  قومي

الالقومية.

أسلوب في البعد األعمق على الذي كشف الجانب هذا

يدركون بل ال يرون والذين الشعبيين القادة من نوع هكذا

باالنحياز سوى  يتجسد ال الحقيقي التحوط ركيزة بأن

عن بعيدًا معها وااللتحام الجماهيري الخط إلى الكامل

وزوبعاتها، الهتافات وجماهير المصطنعة الكاريزما

اإلنسان بارزاني مسعود بالفعل هو هذا شديد وباختصار

يعود ودافعه اآلن الكالم  هذا وكل والزعيم، والقائد

حسب – نخبوي في لقاء سنين حدث قبل لما وكاستذكار

ليالي من واحدة في وكانت – الملتقين نحن نزعمه ما

مختلف من وفئويات شرائح جمعتنا وقد الجميلة دبي

ما أسميه كان إبان والزمن مكونات المجتمع السوري،

الفهم من كوردستانيًا العملي  االنتقال  مرحلة شخصيا

العملي إلى التفعيل المصير تقرير لمبادئ حق التنظيري

أرقى مبدأ وبإتباع مصيرها تقرير في لحقوق الشعوب

أصواتهم وعبر الشعب لرأي الخضوع وهو تطبيقي

القومية تلك الحملة نتائجها، تحمل تقبل وكما مع الفعلية

تواجدوا التي البقاع كل في الكورد معها تفاعل التي

مسعود الكوردي الزعيم طوقت ملحمة وشّكلت فيها،

تصرخ الحناجر وهدير حلقات تلي بحلقات بارزاني

لـ تهتف بنعم لغاتها وبكل األرضية الكرة في أصقاع

من النسبة العالية تلك رسختها وكملحمة ريفراندوم – –

والخارجية منها الداخلية العملية التهديدات رغم الموافقين

بمتواليات سنة وهي تذكر الكورد المحوط وذلك الطوق

والسوري  العراقي التركي اإليراني والتجييش ١٩٦٤

العمق ترسيخ أولها تلقينهم درسا كان فيها تمت والتي

الزعيم وأكدها ذكرها كما أيلول لثورة الكوردستاني

األخير لقاءه في أيضًا بارزاني مسعود الكوردستاني 

mbc١. قناة مع

اللقاء والحوار الصاخب وذلك األمسية تلك إلى عودة في

شخصيًا والتي أصفها انفعاالت من أحيانا خلت والتي ما

سيما النقاش تفاصيل في ادخل لن وبالتأكيد بالخوار،

الحضور. بين كنت الذي الوحيد الكوردي وأنا

والفلسفية والتي القانونية الحيثيات ذكر دون ، ومن وهنا

– االستفتاء كحق مصيري ورؤية عملية – بها يفترض

الهادف العملي التطبيق إلى بها الذهاب يتوجب لنظرية

المصير تقرير  حق مبدأ بها واعني نهائية وكمحصلة 

في النفس يحز ما ولكن عامة، أصبحت كمفهوم بديهي

ذهنية في سواء المتوارثة السطحية اآلراء دائما هي تلك

كقامات إليهم ينظر ممن بعض وآراء كتقييمات بل ال

تطوبت جغرافيا  داخل بنيويا  مؤطرة  – ولكن معرفية 

سوى أنهم ليسوا على الواقع في – ولينكشفوا وعيهم في

النظيرية قناعاتهم وبكل بساطة يحولون جداليون أناس

مثل الخندق ذات إلى ولتعود وتدور تلف، سفسطة إلى

وعلى يجرح، دائريا، ويتقلص وبأشواكه ينكمش القنفذ

لم الذي المداح وهو احدهم جدال وكمثال: الذكر سبيل

بغاندي مرورا هوشيمين وال السانديني اورتيغا  يترك

لك هل وليسألني بفظاظة: الثائر العاشق قبل وبوشكين

مسعود عليها حصل التي العلمية الشهادات لي تذكر أن

بماذا لي أن تشرح لك هل أجبته وباستغراب؟ بارزاني؟

في عرفات ياسر البتروكيميائية الهندسة شهادة أفادت

التي بالعملية لعلك ستتفاخر التحرير؟ أم لمنظمة قيادته

وأكملت بالرغم اوبك؟ واجتماع النفط استهدفت وزراء

علي لو تتفضل ومحاوالت مقاطعتي: أتمنى الهمهمة من

كقائدين بنبال واحمد آية حسين السيد عن تعريفي بموجز

الجزائرية! للثورة كانا مشهورين

الثورة شرارة يطلق من هو القائد أكملت: صمت ووسط

ومعها، بها أوًال هو يرتِق لم إن كقائد يستمر لن ولكنه

يمكننا كمرجع غوغل  جميعا وأمامنا سأجاوبك  واآلن

إلقليم كرئيس  هو بارزاني مسعود  نعم إليها! الذهاب 

صناديق حسب فيها حزب ألكبر  ورئيس كوردستان

رفض فيها وقد كتلة وصاحب اكبر انتخابات البرلمان

التي دهوك جامعة  من شرف دكتوراه شهادة  قبول

ولكنه ومواقفه لنضاالته كتقدير له تقليدها فيه ارتأت 

أقف أن االستعداد كامل لدي إلدارتها: وقال شكرهم 

لتبقى احميها جامعتكم، باب على حارسًا كپ�شمهرگة

من أول أنا دكتوراه علمية اقبل شهادة أن من مفتوحة

صديقي أال يتمالك الطبيعي ومن أستحقها، ال يعلم بأنني

البروباغندا من نوع فيه  بكالم وليقاطعني أكثر نفسه

بكل وألخاطبه له، ذاتية شخصية وكدعاية وبتبريرية

ال وأنت كما دافع هنا ال لست – .. – اسمع يا هدوء:

بارزاني حائز مسعود محاكمة؟ أو لتحقيق إن تخويل لك

العملي وبالتطبيق بروفيسور بدرجة الدكتوراه شهادة على

خارطة أمامك ذلك؟ من التأكد أردت وإن والميداني

نحن وجبالها؟ أذهب واسأل كهوفها العراق كوردستان

ومقاييسنا نخبويًا، يكون أن  به يفترض نقاشًا نخوض

اريتريا وشعبها بحق جرت التي بالذات تكون هي أن

ومعها الفلسطينية على القضية تسوقونه وما يوم، ذات

األممية، حسب التعاريف قضايا الشعوب وكل عربستان

وإن لنا مسعودنا فنحن بسمارك، فإن تذكرتم وباختصار

”بارزاني“ الزعيم فطبيعي أن صورة غاريبالدي ذكرتم

الشعوب قادات كل وهكذا ذهنيتنا إلى وتقفز ستتخاطر،

الشخصية الكاريزما  وباختصار: وزعمائها المظلومة 

ما هي القائد بقدر توجد من وحدها رغم أهميتها ليست

وتبرزه وتتصقل تنكشف التي ذاتها القيادية الممارسات

أبت. أم شاءت رغبتك بارزاني هو مسعود كما للقائد

بارزاني.. مسعود

النضال ساحات يف والشهامة
الرئيس مع ُأجريْت كثيرة وتلفزيونية صحفية حوارات

والُمّتسمة الطويلة نضاله مسيرة خالل بارزاني مسعود

لهذا الهزيمة،  وال الملل وال  الخوف يعرف ال بكفاح

حياة إياها على مفّضًال  الجبال لحياة العشق دائم تراه 

ال التي والبروتوكوالت والمراسيم الرئاسي القصر

ال بارزاني الرئيس أن عامة..رغم بصورة يستسيغها

اإلعالم. في المكثف الظهور يهوى

في  أثرت التي هي والصحفية المتلفزة، الحوارات  

ومحّبي الكوردستاني الشعب من كبير قطاع أذهان

في صّرح كما لشخصه هائلة ثروة وهم الرئيس،

عامين. منذ خطاب

حوار بإجراء الرئيس قبول لحظة يترقب إعالمي أي

صحف تحرير رؤساء الصف األول، من صحفيين كانوا بالحوار، تشّرف سيادته -وأنا منهم-، ومن مع

ناكوزي- سيادته“ايلي مع باللغة العربية حوارات بإجراء تشّرفوا هم من مشهورين، برامج ومقّدمي كبرى،

حوارات الى إضافة األحمري. عضوان يازجي- زينة الدخيل- تركي الخازن- جهاد شربل-  غسان

الكردية. الفضائيات سيادته وعلى مع كرد إلعالميين

األساتذة  قاعدة المحاورين الرئيس كسر األول، الجزء “ السعودية، MBC فضائية مع الحوار األخير في

وهو األوسط“ السطر الروقي، في برنامجه“ مالك السعودي اإلعالمي مع الحوار وقبل الصحافة، وشيوخ

سيكون  يبدو كما الحوار السعودية، MBC١ في قناة أخبار مكتب عامًا، ومدير ثالثين من أقل شاب عمره

طويلة، ومازال لعقود امتدت والتي البارزاني الرئيس نضال مجمل على شاملة إضاءة أي من جزء، أكثر

في كوردستان. رسمية وظيفة يقوم بأي ال أنه رغم والمستويات الصعد كل وعلى نشاطه، أوج في الرئيس

تثبت والتي الشبابية للطاقات سيادته تشجيع الشاب يعني السعودي الصحفي مع بالحوار الرئيس قبول إن

تواجد األولى حين اللقطة كبيرة، ومنذ بدرجة الحوار من الجزء األول نجح وقد فرصة، كّل في مقدرتها

أمام بإعجاب والوقوف الفنية، واللوحات التذكارات بيع محالت إحدى إلى وتوّجه القلعة، ساحة في الروقي

الوقت في الجغرافيا..لكنها لعنة على استيقظت قائًال: هنا أمة مصطفى بارزاني، المال الخالد صورة القائد

“ التاريخ.. غرور كسرت ذاته

الرئيس، لباس سأل عن حين من الخاص بدأت أسئلة عرض في تخصصية فائقة الشاب بجدارة الصحفي نجح

كويتيين ألسرى دفن مكان بالسؤال عن االول الجزء ونهاية وانتهت بالعام الجبل، الرصاص، وحياة وصوت

عليها. كوردستان، ببراعة ُيحسد في

سيادته لكن يبتسم، ما واإلجابات، ونادرًا الردود في التفصيل قليل حواراته في وكعادته الرئيس بارزاني إن

مطمئنًا واثقًا من وقد بدا محياه، ال تفارق والبسمة اإلجابات، في ومستفيًضا القلب، منشرَح كان المرة هذه

كوردستان. وخالص حرية واالستبسال من أجل المقاومة عقود في أبحرت التي ذاكرته توّقد

الجائحة مع كورستان في الحالي الوضع بأن للكوردستانيين رسالة إيصال في راغبًا ذلك الرئيس تقّصد وقد

كوردستان، في واالجتماعية االقتصادية الحياة على كبير بشكل يؤّثر أو طويًال، يستمرَّ لن كورونا، العالمية

انهزم الذي اإلرهابي داعش تنظيم شراسة من وأعسر بأصعب الجائحة هذه تكون ولن القادم أجمل، وأن

هزيمة. شّر كوردستان جبال على

من قبل، بها سمعنا أو قرأناها منها الكثير أن ورغم البارزاني، الرئيس حوار في انتباهي أثارت أفكار كثيرة

البارزاني: «تأثير الخالد القائد رحيل تأثير عظيم، حين سرد لتاريخ اختصار بمثابة كانت بعض الكلمات لكن

أنفسنا نعدَّ شعبنا، وأن وخدمة بالنضال وكان يوّجهنا لالستمرار جميعًا، كان كبيرًا علينا مصطفى المال وفاة

مهما كان». ظالم أليِّ الركوع وعدم للشعب خدمًا

بارزاني الرئيس حين تحّدث حسين، مع صدام حتى وشهامته وشجاعته الرئيس وحكمته عنفوان بدأ لقد

حين التقيته الذي .. صدام الحقيقة ”في هذه المفاوضات: يقود كبير وفد رأس وهو على به، األول لقائه عن

وصريحًا  ومندفعًا متواضعًا البداية في كان تمامًا.. مختلفين شخصين كانا ١٩٩١ وصدام تلك، المفاوضات

لم  إن واحدة بكلمة ينطقون يكونوا لم وزرائه ١٩٩١ حتى عام زمالئه ورفاقه.. أما مع متواضعًا ومؤدبًا،

. “ كان مختلفًا تمامًا سؤاًال .. لهم يوّجه

منحها على يوافقوا لن لكنهم كركوك، بكوردستانية واعترافه حسين صدام عن حديثه في الرئيس ينس ولم

الكردية. إلعالن الدولة بوابة كركوك للكرد ألن

حسين صدام استخبارات قبل الخالد من القائد اغتيال محاولة في فّصل استوقفتني حين أيضًا الشهامة هذه

جهاز حامل الخزاعي ابراهيم ساحة بّرأ حين للقائه، لمقره ذهبت وشيعة سنة دين رجال مجموعة لقاء عبر

االغتيال.. بتفاصيل دروا من وحدهم السائقين إن وقال المفخخ، التسجيل

فيينا، النمساوية العاصمة في سيادته  اغتيال  محاولة  تفاصيل  سرد  في الّرئيس  شجاعة استوقفتني كذلك

بقبر وحلفني منعني الخروج أردت استيقظ، «وعندما منزله قد في زاره الذي الشخص ضمير أّن وكيف

الموضوع؟ ما ونرى نحن، فلنخرج قالوا: معي كانوا الذين الجماعة الخروج، بعدم واستحلفني أحمد، الشيخ

اللحظة في استيقظ ضميره أن يبدو ولكن كان يعلم باألمر، بأنه فعرفت الرمي، عليهم بدأ خروجهم وعند

األخيرة.

لمرتين اثنتين. الحوار أعيد مشاهدة وأنا خرجت بها التي األفكار من بعض هذه

انتباهي. أثارت أشياء عن بحثت لقد هنا، وعرضه وبسطه الحوار تكثيف أشأ لم

فيه أن يتفّوق نتمناه البرنامج الذي من الثاني الجزء وبانتظار المقاييس، بامتياز وبكل ناجحًا كان الحوار،

األول. في الجزء الجيد على أدائه الصحافي

كوجري عمر

بارزاني مسعود

اجلبل وأكادميية

عبدالقادر حاج وليد
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أين اللوبي 
الكوردي؟

العميد املهندس حممد رجب رشيد

وعلماء  والشعوب  األمم  جميع  عليها  تتفق  المتغّيرات  من  والكثير  الثوابت  من  القليل  البشرية  حياة  في 

االجتماع، الثوابت حقائق مقّدسة، ال يجوز المساس بها، أو التصويت عليها، أو مناقشتها، أو حتى إبداء 

الرأي حولها، كأن نسأل:

هل ننتمي للبشر أم ال؟ هل نحن كورد أم ال؟ هل نتنّفس الهواء أم ال؟ هل نعيش اآلن على كوكب األرض 

أم ال؟ هل سنموت جميعًا أم ال؟ 

لو صّوتنا جميعًا ب ( ال ) على تلك األسئلة، لن يكون لتصويتنا أي معنى أو قيمة حقيقية ! ألننا بالتأكيد بشر، 

وكورد، ونتنفس الهواء، ونعيش على كوكب األرض، وسنموت مهما طالت أعمارنا. وكل ما ِسوى مثل 

تلك الحقائق متغيرات ال تحمل صفة القدسّية، وبالتالي تكون قاِبلة للمناقشة، وإبداء الرأي حولها، والتصويت 

عليها، وتغييرها، وحتى إلغائها، وُأؤّكد هنا على كلمة (قاِبلة) التي ال تعني الضرورة أو اللزوم . 

المتغيرات،  من  هي  وإنما  المقّدسة،  الثوابت  من  أهميتها)  (رغم  الدول  من  دولة  أي  وحدة  أّن  أعتقد  ال 

ح لوحدة الدول على عدمها أو العكس هو مصلحة الشعب، أحيانًا تكون مصلحة الشعب بالمحافظة  والُمرجِّ

على وحدة الدولة وعدم تفككها، وأحيانًا أخرى تكون بتفككها كحل لقضايا عادلة، أو للخروج من أزمة كبيرة 

تهّدد مستقبل الشعب، يمكن توضيح كل ما سبق من خالل األمثلة التالية:

١- االتحاد األوربي الذي ُيَعدُّ أرقى شكل من أشكال التعاون بين الشعوب لم ُيعلن عنه بقرارات من رؤساء 

دولها، بل بالتصويت على االنضمام إليها من ِقَبل شعوبها، وبقيت النرويج خارجه نزوًال عند رغبة شعبها 

الذي صّوت ب (ال) لالنضمام إليه، ومؤخرًا خرجت بريطانيا منه بعد نصف قرن من الشراكة احترامًا 

لإلرادة الشعبية التي صوتت ب (نعم) للخروج منه. 

ْك االتحاد السوفييتي سابقًا الذي كان يضم عدة شعوب في خمس عشرة جمهورية لم  ٢- صحيح أّن َتَفكُّ

يكن بسبب حرٍب خسِرها أو ثورة شعبية على نظام الحكم فيه، بل كان مع مجيء غورباشوف إلى سدة 

الرئاسة وإعالنه التغيير، الذي كان متوافقًا مع إرادة جميع شعوبه في االستقالل وإقامة عالقات حسن ِجوار 

فيما بينها. 

٣- شِهدت يوغسالفيا حربًا أهليًة طاحنًة في بداية تسعينيات القرن الماضي، لم تكن لتنتهي إال بتفككها إلى 

عدة دول مستقلة، مما يعني أّن التفكك جاء لمصلحة شعوبها بإنهاء الحرب األهلية، واعالن كل شعب عن 

دولته المستقلة.

االشتراكي  المعسكر  سقوط  بعد  تشيكوسلوفاكيا،  هي  واحدة  دولة  تضمُّهما  كانت  والسلوفاك  التشيك   -٤

انفصال عن بعضهما وديًا باإلعالن عن دولتين مستقلين، ثم ما لِبس أن التقيا مرة أخرى في االتحاد األوربي 

عام ٢٠٠٤م، ولكن على أسس ومبادئ جديدة.

٥- حاولت اسكوتلندا االستقالل عن بريطانيا، إال أن نتائج التصويت الشعبي أفشلت تلك المحاولة عندما 

جاءت للبقاء مع بريطانيا وعدم االنفصال عنها. 

٦- لم َتُدْم وحدة مصر وسوريا التي ُأعلنت عام ١٩٥٨م أكثر من سنتين حتى تّم االنفصال، ألنها كانت 

بقرار من رئيس مصر حينها وبعض ضباط الجيش السوري، بعيدًا عن اإلرادة الشعبية في البلدين. 

إذا أسقطنا كل ما سبق على الشعب الكوردي الذي ناضل وقّدم مئات اآلالف من الشهداء في سبيل أن يكون 

سّيد نفسه على أرض أجداده، وإذا عِلمنا أّن حق تقرير مصير الشعوب ُمصان بالقوانين والمواثيق الدولية 

وُتقّرها الشرائع السماوية، وإن قيام دولة كوردية ال ُيَعدُّ تقسيمًا للدول التي تضم كوردستان اآلن، ليس ألنها 

لم تكن جزءًا منها قبل مائة عام فحسب، بل إّن بعض تلك الدول نفسها لم تكن موجودة حينها مثل تركيا 

وسوريا والعراق، وأّننا حاربنا اإلرهاب بالنيابة عن العالم، وألحقنا به هزيمة نكراء باعتراف جميع مسؤولي 

العالم الُحر، ورغم كل ذلك فإّن المجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى غير مهتمة حتى اآلن بقيام دولة 

كوردية، هذا إن لم نقل غير راضية، وتجّلى ذلك بوضوح في الموقف من نتائج االستفتاء الشعبي الذي جرى 

في إقليم كوردستان العراق في العام ٢٠١٧م، والتي جاءت بنسبة كاسحة لصالح االستقالل عن العراق. 

وهنا نجد أنفسنا أمام سؤال عفوي بسيط هو: لماذا ال يحترم المجتمع الدولي إرادة الشعب الكوردي؟ يليه 

سؤال جوهري مهم: ما الذي كان يجب القيام به ولم َنُقْم به حتى اآلن؟ أرى أّن اإلجابة هي ضرورة انشاء 

لوبي كوردي في الخارج ودعمه بما يلزم للتأثير على مراكز صنع القرار في العالم لتأييد ودعم استقالل 

كوردستان، بالتأكيد لن تكون مهمة سهلة والنتائج لن تكون سريعة، ولكن يجب المحاولة. 

كيف جنحت كوردستان يف تطويق الوباء؟

نعمت يوسف أمحد 

اجتمعت الشجاعة والحرص والعزيمه في القيادة الشابة القليم كوردستان متمثلة باالخوة نيچيرڤان ومسرور 

بارزاني المستمدة من والديهما وجدهما الخالد المال مصطفى البارزاني.

فمنذ ٢٠٢٠/٢/٢٣ وحين االعالن عن اول اصابة اول حالة  بمرض الكورونا في ايران، وكوردستان التي 

هي ليست دولة والدويلة بل اقليم فيدرالي لكنه يسبق العظماء باتخاذ اجراءات صارمة في اغالق المدارس 

اال  الخارج  الى  السفر  ومنع  العراقيين  المواطنين  عدا  االجانب  القادمين  امام  ايران  مع  الحدودية  والبوابات 

للحاالت الضرورية، وتم وضع جميع القادمين  في الحجر الصحي لمدة ١٤ يوما بما فيهم القادمين بالطائرات 

ومرت آالف الحاالت من المحاجر الصحية بعد التحقق من خلوهم.

بادرت وسائل االعالم من اللحظة االولى بث برامج توعية للمواطنين و منعت التجمعات (والغت دار االفتاء 

والتجمعات  والمطاعم  والمقاهي  والنرجيلة  الشيشة  محالت  وأغلقت  الجوامع)  في  والجمعة  الجماعة  صالة 

وصاالت االفراح وصالونات التجميل والحالقة  او اية اماكن تتحول الى مناطق تجمع وخصصت رقما ساخنا 

اليهم في  المواطنين لمن يشعر بأن بحاجة الى الفحص  باال يراجعوا اية جهة فهم سيأتون  ١٢٢ واوصت 

الحال، وبادرت جميع وسائل االعالم على مدار الساعة بتوعية المواطنين، وأوصت المواطنين بعدم الخروج 

من بيوتهم اال للحاالت الضرورية ومنذ ١٤-٣ اتخذت اجراء صارما يقضي بحظر التجول ليومين كاملين 

تالها قرار بتمديد الحظر لمدة ٧٢ ساعه اخرى (ثم توالت قرارات التمديد الى االول من نيسان) باإلضافة الى 

الحجر المنزلي التام لمدة ٤٨ ساعة اعتبارا من  الساعة الثانية عشرة ظهر الرابع من نيسان الى مثلها في 

اليوم السادس من نيسان علما انها كانت قد منعت الحركة بين محافظاتها االربع  والى المحافظات العراقية منذ 

االيام االولى من االزمة الى ان يصدر القرار بفتحها وحثت المواطنين اصحاب الفعاليات االقتصادية بمراعاة 

اوضاع المستأجرين ومنذ اللحظة االولى بادر العديد إلعفاء اجارات المحالت التجارية والمجمعات السكنية 

وخصصت رقما ساخنا على مدى ٢٤ ساعه لكل محتاج ومعاق او اصحاب االمراض المزمنة لالتصال في 

حال الحاجة للمواد الغذاىية فال داعي ان يخرج ليجلب الغذاء ألسرته فهم سيقدمون ما يحتاجه مجانا  وكذلك 

بادرت مؤسسة بارزاني الخيرية ذات الصيت العالي والباع الطويل في مساعدة الكورد والعرب  من شمال 

العراق الى جنوبه ومن غربه الى شرقه ومن عفرين الى كوباني والجزيرة واينما كانوا والتي ما انفكت منذ 

تردي اوضاع الكرد في كل انحاء سوريا والعراق وحتى النازحين العراقيين العرب حيث يتواجدون لتقديم 

المساعدات بدون حدود وسخاء الى االعالن عن انها مستعدة لتقديم يد العون للمحتاجين في هذه االيام بمجرد 

االتصال بهم فهم يحضرون في الحال، ويقدمون العون لكل عائلة  محتاجة. وأن هذه االعداد التي اصابها 

المرض قياسا الى تعداد السكان والنازحين والالجئين الكرد من سوريا فأغلبها حدث بسبب الخروقات التي قام 

البعض من ضعاف النفوس بخرق التعليمات  

ومن حيث ان اهم طريقة للحد من انتشار هذا الوباء هو الحد من الحركة والمخالطة وهذا االجراء من افضل 

اإلجراءات.

واآلن تتوالى اعتى الدول من مختلف القارات حذو اقليم كوردستان بعد ان قضى المرض على اعداد ليست 

قليلة من مواطنيها. نعم كانت كوردستان سباقة في اتخاذ خطوات ناجحة حدت من انتشار المرض وتفشيه 

بين مواطنيها. 

لم تعد مسألة االهتمام بالشباب ظاهرة  في الحركة 

كل  في  ظاهرة  أضحت  بل  الكوردية،  السياسية 

باعتبارهم  الكوردية  السياسية  واألطر  االحزاب 

في  بارز  دور  ولهم  والمستقبل،  الحاضر  شركاء 

القضية والمجتمع، وتفعيل العملية التنموية والسياسية 

الشاملة ومنح الفرصة لهم بمشاركة  القيادة في صنع 

القرار. 

يمثل  حيث  شابًا  مجتمعًا  ُيعدُّ  الكوردي  والمجتمع 

األغلبية  هناك  أن  كما  فيه،  األكبر  النسبة  الشباب 

جماعة  أو  حزب  ألي  منتمين  غير  الشباب  من 

سياسية، بسبب عدم وجود اي توجيه او وعي فكري 

واالهتمام  والشباب  الجماهير  بين  وحزبي  وسياسي 

بهم وتشجيعهم واالستفادة من طاقاتهم لخدمة الحزب 

والقضية.

في  السياسي  الوعى  نسبة  ارتفاع  من  وبالرغم 

وسطهم، وهذا فى حد ذاته يعيد السؤال المطروح: 

لماذا تظل األحزاب والقوى السياسية غير قادرة على 

األحداث  مسرح  في  ودمجهم  الشباب  مع  التعاطي 

وهياكل وأروقة وأنشطة األحزاب.

عن  البحث  لمحاولة  الحزبية  القيادات  إلى  نتوجه 

الداخلي واإلصالح  النظام  الحقيقي ومراجعة  الواقع 

المجال  وإفساح  االحزاب  في  والتطوير  والتجديد 

هذا  الكوردي،  والشعب  القضية  للدفاع عن  للشباب 

عملية  في  يمارسونه  ودورا  حقا  للشباب  أن  يعني 

صنع القرار، ومراقبة تنفيذه وتقويمه بعد صدوره. 

ومساهمة الفرد في أحد األنشطة السياسية التي تؤثر 

في عملية صنع القرار واتخاذه، والتي تشمل التعبير 

الحزبية،  والعضوية  عامة،  قضية  في  الرأي  عن 

واالنضمام لمؤسسة من مؤسسات الحزب أو التعاون 

من  أي  وتولي  االنتخابات،  في  والترشيح  معها، 

المناصب القيادية، وتحدد نمط العالقات االجتماعية 

والسياسية ومدى توافقها مع مبدأ المشاركة الذي بات 

الحديثة،  المدنية  المجتمعات  معالم  رئيسيًا من  مهمأ 

وتقدم  الديمقراطي  العمل  أعاد  التي  والمجتمعات 

العلوم والتقانة والمعرفة الموضوعية والثقافة الحديثة 

بناء حياتها العامة وعالقاتها الداخلية، على أساس العمل 

الخالق، والمبادرة الحرة، والمنفعة والجدوى واإلنجاز 

في اإلطار السياسي  والمؤسساتي. 

المعروفة  المبادئ  مع  تتفق  التي  االيجابية  المشاركة 

مثل العدالة والحرية والمشاركة والديمقراطية والسعي 

نحو االصالح والتطوير، ومن مجرد اهتمام الشباب أو 

متابعتهم للقضايا العامة وعلى فترات مختلفة قد تطول 

أو تقصر، ومتابعة األحداث السياسية. حيث يميل بعض 

الشباب إلى االشتراك فى المناقشات السياسية مع أفراد 

اسرتهم أو مع زمالئهم فى العمل، وتزداد وقت األزمات 

أو أثناء إقامة الندوات الثقافية  والسياسية والجماهيرية 

والمناسبات القومية والوطنية يكون لهم دور فعال وتأثير 

في المجتمع. 

ومساندتهم  ودعمهم  الشباب  معرفة  هو  هنا  والمقصود 

على  للحزب  السياسي  الدور  في  وتشجيعهم  معنويا 

لهم  ويكون  والثقافي،  والتنظيمي  الفكري  المستوى 

الفاعلية بدون إقصاء مثل مكاتب وهيئات حزبية واطر 

وحرية  الديمقراطية  العملية  تطبيق  خالل  من  سياسية 

الرأي وأختياره. 

ومن بين أسباب عزوف الشباب عن المشاركة السياسية 

الديمقراطية داخل األحزاب. وغياب برامج  هو غياب 

حزب  من  تختلف  ومتميزة  المعالم  واضحة  حزبية 

خاصة  وسياسات  سياسي  سلوك  وجود  وعدم  آلخر، 

للشباب تعكس الثقافة السياسية المختلفة لهم.  حيث يتفق 

سلوك الشباب مع السلوك العام السائد بضعف نسب 

الفرصة  الشباب  منح  وعدم  الحزب  في   المشاركة 

داخل األحزاب السياسية للترشيح في القيادات العليا 

عن  تعبر  آلية  أهم  بوصفها  لهم.  فرصة  وإعطاء 

الديمقراطية.

الواقع  مع  للتعامل  اسلوب  هناك  يكون  ان  ويفضل 

االيجابي من قبل االحزاب الكوردية  لتطبيق النظام 

الداخلي واإلصالح والتجديد وتطوير الحزب وإفساح 

في  الخبرة  ذوي  والمناضلين  الشباب  لخيرة  المجال 

مجال السياسة  والتنظيم واإلعالم للحفاظ على مسار 

االعتبار  بعين  واألخذ  وحمايته،  وتطويره  الحزب 

المناطق  كافة  من  والسياسيين  المناضلين  مشاركة 

الجغرافية في كوردستان سوريا بشكل ايجابي وفعال 

في صنع القرار بدون اي تمييز   وأكثر إنصافًا في 

القضية  للدفاع عن  النضالية  توزيع األدوار والمهام 

المسؤولية  دور  وتفعيل  الكوردي  الشعب  وحقوق 

المناطق  جميع  من  السياسية  واألطر  األحزاب  في 

الكوردية. ويمكن أعطاء دور للمستقلين والمختصين 

هو  كما  األمور.  كافة  في  واستشارتهم  والقانونيين 

انحياز  اي  بدون  الديمقراطية  المؤسسات  في  الحال 

بالرأي  ومشاركتهم  بالمشاورة  هيئاتهم    وتفعيل 

والطروحات لمصلحة سياسة الحزب والقضية.

كما نرى ان اغلب االحزاب الكوردية تنحصر كافة 

وال  السكرتير،  بيد  الفردية  والقرارات  الصالحيات 

تتقبل اي اقتراحات أو مبادرات، هنا نشير الى النقطة 

األهم: البد من تغيير بنية األحزاب السياسية الكوردية 

على  والتمرد  والتشتت  والتشرذم  الفساد  حالة  من 

وتطوير  أصالح  حالة   إلى  للحزب  الداخلي  النظام 

وتجديد ولتحقيق هذه الغاية البد من تهيئة الرأي العام 

فاعلة  أداة  تمثل  التي  الحزبية والجماهير   والقواعد 

وحقيقية للوصول إلى الهدف.

مبنيًا على أسس  الحزب  يكون  أن  يمكن  وأخيرًا ال 

يتخذ  واحد  وشخص  ومؤسساتي  ديمقراطي  نظام 

المجموعة  إلى  الرجوع  دون  الفردية  القرارات 

للمشاركة في القرار وإعطاء الرأي)

تهميش الشباب 
يف العملية السياسية الكوردية يف سوريا 

عبدو حبش
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التي  كورونا  بكارثة  العالم  ينشغل  الذي  الوقت  في 

البريئة  األرواح  آالف  وأصابت  بالبشرية،  حلت 

تقريرًا  الكيميائية“  األسلحة  ”حظر  منظمة  أصدرت 

مفصًال يحمل نظام األسد مسؤولية شن ثالث هجمات 

 ٢٠١٧ عام  آذار  شهر  في  الكيميائية  باألسلحة 

واستهدفت مدينة اللطامنة في محافظة حماة.

وجاء في نهاية التقرير المنشور على موقع المنظمة 

المعلومات  لتكنولوجيا  الدولي  المعهد  أن  الرسمي 

أّن هذه الهجمات ما كانت لتتم إال بناء على أوامر 

السلطات العليا للقيادة العسكرية في النظام.

يحتفظ  السوري الزال  النظام  بأن  التقرير  وأوضح 

بكميات كافية من المواد الكيماوية، ال سيما السارين 

الكيماوية  األسلحة  برنامج  من  وخبرة  والكلور، 

ذخائر  ونشر  إنتاج  في  السارين  الستخدام  التقليدية 

من الكلور، وتطوير أسلحة كيماوية جديدة.

األسلحة  حظر  منظمة  من  الصادر  التقرير  إن 

منظمات  قبل  من  ينشر  تقرير  أول  ليس  الكيميائية 

عن  السوري  النظام  مسؤولية  فيه  يؤكد  دولية 

بل  شعبه  ضد  دوليًا  المحرمة  األسلحة  استخدامه 

تقارير عديدة أصدرتها لجان مشتركة من  أظهرت 

المنظمة واألمم المتحدة والكثير من المنظمات الدولية 

المعنية بحقوق اإلنسان مسؤولية نظام األسد عن شن 

هجمات عدة بالغازات السامة على مدن وبلدات في 

من  الرغم  وعلى  الماضية،  السنوات  خالل  سوريا 

حليفته  واستخدمت  السوري  النظام  ُيحاسب  لم  ذلك 

روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس األمن مرات 

عدة لمنع إدانته. 

وحلفائه،  النظام  اعتراض  رغم  صدر  التقرير  هذا 

بقرار من غالبية الدول األعضاء في المنظمة وهي 

سلطات  تعزيز  لصالح  صوتت  التي  دولة   ١٩٣

منظمة حظر األسلحة، مع تمكينها من تحديد منفذي 

هجمات كيماوية، وليس فقط مجرد توثيق استخدام 

مثل هذا السالح.

منذ عام ٢٠١٣ استخدم النظام السوري مرات عديدة 

المدنيين  بحق  بشعة  مجازر  مرتكبًا  الكيماوي  السالح 

الدولية  المنظمات  من  العديد  تأكيد  رغم  سوريا  في 

وتقديهم الكثير من األدلة واإلثباتات ينفي النظام وروسيا 

مسؤوليتهم عن الهجمات التي تستهدف مناطق خارجة 

عن سيطرتهم، ويّتهمون الفصائل التي تسيطر على تلك 

المناطق باستخدام السالح الكيماوي ضّد ذويهم.

أن  بومبيو،  مايك  األمريكي  الخارجية  وزير  تأكيد  إن 

يعد  الكيميائية  األسلحة  حظر  لمنظمة  الجديد  التقرير 

أحدث إضافة إلى مجموعة كبيرة من األدلة الواضحة 

التي تدين نظام األسد باستخدام األسلحة الكيماوية ضد 

أي  قبل  الكيميائية من  استخدام األسلحة  مواطنيها وأن 

دولة، يشكل تهديًدا أمنًيا غير مقبول لجميع الدول. كما 

أنه أشاد بالتحقيقات الشاملة وعمل الخبراء الذي قامت 

التأكيد  هذا  إن  الكيميائية.  األسلحة  حظر  منظمة  به 

ولكن  الملف  هذا  في  إيجابيًا  مؤشرًا  يعتبر  األمريكي 

ضد  فعلية  إجراءات  أية  اتخاذ  دون  كالم  مجرد  يبقى 

فعليًا  مرفقة  غير  اإلدانة  هذه  إن  وخاصة  األسد  نظام 

بتقديم آليات فعلية لمحاسبة النظام ومحاكمته على جرائم 

الحرب هذه . علمًا إن الرئيس االمريكي السابق أوباما 

هدد كثيرًا في نفس المضمار ولكنه لم يتخذ أية إجراءات 

السالح  النظام  اعادة استخدام  النظام، ان  حقيقية تردع 

مستمر  بأنه  واضح  دليل   ٢٠١٧ آذار  في  الكيميائي 

بجرائمه دون رادع .

 منظمة حظر األسلحة الكيميائية والنظام السوري.. 

يف زمن كورونا 

ريزان شيخموس

رغم كل ما صدر من التقارير الدولية بخصوص 

المحرمة  األسلحة  استخدام  حول  النظام  جرائم 

النظام  هذا  يتحمل  السوريين،  بحق  الدولية 

مسؤولية كل ما جرى في سوريا من جرائم القتل 

المجازر   هذه  كل  تكفي  أال  والتدمير،  والتهجير 

وخاصة  النظام  هذا  بتجريم  الوحشية  واألعمال 

رئيسه وتحويله إلى محكمة العدل الدولية ومحكمة 

التي  الكارثة  هذه  وإنهاء  لمقاضاته  حرب  جرائم 

حلت بالشعب السوري . ولكن ال يبدو في األفق 

أية بوادر إليجاد حل لالزمة السورية وإيقاف هذا 

إرادة  أية  توفر  لعدم  القتل  وهذا  الدموي  النزيف 

دولية حقيقية في وضع حل سياسي شامل لالزمة 

السورية ، ان توقيت إصدار هذا التقرير وغياب 

أية  وجود  لعدم  واضحة  عناوين  المحاسبة  آليات 

بمسؤولية  وتجريمه  النظام  لمحاكمة  حقيقية  نوايا 

كل ما حدث في سوريا ليس فقط استخدام األسلحة 

المجتمع  تعرض  والتي  دوليا  المحرمة  الكيميائية 

الدولي لخطر حقيقي في حال دون هذه المحاسبة 

سوريا  في  متواجدة  العظمى  الدول  أن  خاصة   .

وتدرك تمامًا ما يحدث فيها . ولكن يبدو مصالح 

هذه الدول وأجنداتها تعطل أي حل لهذه الكارثة. 

الدول ليس من أجل  الحاصل بين هذه  االختالف 

وإنما حول مصالحها  السوري ومصلحته  الشعب 

في سوريا. إن الحل في سوريا غير ممكن اطالقًا 

بدماء  أياديه  تلطخت  النظام وكل من  هذا  بوجود 

هذا  في  تغيير  يحصل  وقد  األبرياء،  السوريين 

النظام عاجًال أم آجًال وفق بعض المعطيات الدولية 

ولكن هذا سيحصل بمشيئة مصالح هذه الدول رغم 

كل ذلك يتناسب تماًما مع مصلحة الشعب السوري 

ومستقبله . 

التي  الكارثة  مسؤولية  يتحمل  الدولي  المجتمع 

الجدي  تحركها  لعدم  السوري  الشعب  أصابت 

والسريع بمحاكمة النظام وردعه وبإنهاء هذا الوباء 

األخطر من كورونا على الشعب السوري .
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قبل ايام مرت ذكرى ١٧عاما على انهيار نظام صدام 

حسين بتاريخ ٩ نيسان ٢٠٠٣ سقط تمثال الديكتاتور 

الذي حكم البالد بقبضة من الحديد حيث قتل االالف 

وشرد الماليين، وطوى الشعب العراقي صفحات من 

الظلم واالستبداد ودخلت البالد مرحلة جديدة لم تشهدها 

منذ زمن طويل، اما الكورد فكانوا من األوائل الذين 

تاريخ  السوداء من  الصفحة  لبغداد لطوي هذه  ذهبوا 

المؤسسات  تشكيل  في  كبير  بشكل  وساهموا  البالد، 

دستور  والدة  العراق  شهد  كما  واإلدارية،  العسكرية 

العرقية  مكوناته  لجميع  يضمن  اتحادي  فيدرالي 

والدينية واالثنية كامل حقوقهم من ضمنها تمتع إقليم 

بفيدرالية دستورية تملك مكونات دولة لم  كوردستان 

تشهدها منطقة الشرق االوسط من قبل.

سنسرد تسلسل تشكيل الحكومات العراقية السابقة والتي 

تشكلت بعد سقوط بغداد كان اولها حكومة تمت تشكيلها 

بقيادة اياد عالوي ٢٠٠٤ بعد انتهاء مدة مجلس الحكم 

تذكر،  مشاكل  بدون  وانتهت  سنة  قرابة  دامت  حيث 

وبعدها شغل ابراهيم الجعفري منصب رئيس الوزراء 

عام ٢٠٠٥  كأول رئيس وزراء منتخب للعراق إثر 

كبير،  بثقل  الكورد  فيها  شارك  العامة،  االنتخابات 

موقعه  واستغل  الجعفري  من  سلبيا  كان  الرد  ولكن 

لنيل من الكورد وتفرد بمعظم قراراته، حيث دخلت 

عمليات  من  سيئة  أمنية  أوضاعًا  عهده  في  البالد 

خطف وتهجير وقتل طائفي،  وهذا ما جعل الكورد 

ترأس  ثم  ومن  الثانية،  لوالية  ترشحه  يرفضون 

متتالتين  بدورتين  العراقية  الحكومة  المالكي  نوري 

٢٠٠٦ -٢٠١٤ وخالل هذه الفترة الطويلة عرفت 

فترة حكم المالكي بالفساد المالي في بدايته وصراعه 

مع الكورد في اواخر واليته، وهذا ما رفضه الكورد 

بعد نيته بالترشح لوالية ثالثة حيث جوبه بالرفض 

وفي عام ٢٠١٥ شغل  المستويات،  كل  العام على 

حيدر العبادي منصب رئيس الحكومة، تعتبر الفترة 

األسوأ في تاريخ العراق الحديث بعد أن شن الحرب 

ضد البيشمركه وقطع المستحقات المالية، كما وجدنا 

للمخاطر  كوردستان  اقليم  تعرُّض  واليته  خالل 

نيته  بعد  الكورد  قبل  من  الرفض  وكذلك  الكبيرة، 

لترشح لدورة ثانية.

جديدة  حكومة  العراق  شهد   ٢٠١٨ اكتوبر  وفي 

هو  للكورد  قديمًا  صديقًا  اعتبر  رجل  يترأسها 

المشاكل  جميع  بحل  وعد  الذي  عبدالمهدي  عادل 

توافقية من  عندما شكل حكومة  وبغداد  هولير  بين 

جميع المكونات وحاز بدعم كبير من مختلف الكتل 

الشعبي  والضغط  التصاعد  بعد  ولكن  السياسية، 

لهذا   ٢٠١٩ اواخر  في  االستقالة  بطلب  رفع 

بين حكومات  االفضل  عبدالمهدي  تعتبر حكومة 

السابقة.

بها  كلف  التي  الجديدة  العراقية  الحكومة  أما 

العراقية  االستخبارات  رئيس  الكاظمي  مصطفى 

الزرفي  العالوي وعدنان  توفيق  فشل محمد  بعد 

بتشكيل الحكومة، كما صدر من الرئيس البارزاني 

وكل  الكاظمي،  للسيد  ومساندة  داعم  مواقف 

أنها ماضية في تشكيل حكومته  المعطيات تشير 

بعد ردود جيدة من جميع المكونات.

هذ  الى  العراقية  للحكومات  سردنا  خالل  من 

إيجابية من  بداياتها ذات أصوات  اللحظة، تكون 

وبعدها  العراقية  للحكومات  المكلفين  االشخاص 

تتغير النبرة  تجاه الكورد ويبدو ان الكاظمي ايضا 

يذهب في هذا االتجاه بتعهده بحل جميع المشاكل 

معها،  والمالية  األمنية  المشاكل  وحل  هولير  مع 

االقليم  في  القادة  أن  إلى  تشير  المعطيات  وكل 

الجديدة  للحكومة  المكلف  الرئيس  مع  سيبحثون 

جميع القضايا العالقة مع بغداد قبل حسم الموقف 

النهائي في تشكيل حكومة الكاظمي.

الكورد 
واحلكومة العراقية اجلديدة 

خبات زيتو

كورونا اخليانة .. 

والشعب الكردي

بهزاد قاسم

الشعب الكوردي مثل جميع شعوب العالم فيه  الوطني و فيه الالوطني وفيه المخلص وفيه الخائن، وما يزيد 

كوردستان، والشعب الكوردي عن بقية الشعوب األخرى أن الدول المحتلة لكوردستان اسست منظومات كاملة 

وأحزاب على مستوى أجزاء كوردستان األربعة من جسد الحركة الكوردية مرتبطة بها وتخدم مصالحها 

وتخدم أجنداتها وتحارب كل ما هو كوردي و كوردستاني.

لو عدنا قليًال الى الوواء الى ثورة أيلول نجد أنه لم يشهد التاريخ يوما الشعب الكوردي صفا واحدا إال في 

ثورة أيلول التي قادها البارزاني الخالد، فكان الكورد في االجزاء االربعة من كوردستان يقفون صفا واحدا 

خلف قيادة البارزاني الخالد، ومنذ ذلك الوقت وحتى اآلن الوطنيون الكورد يستمدون قوتهم وعزيمتهم من 

إعالن  نحو  تتجه  التي  الهادئة  واستراتيجيته  الكوردستاني  والوطني  القومي  ونهجه  الخالد  البارزاني  وحي 

استقالل كوردستان . 

كان ذلك بمثابة جرس اإلنذار للدول المحتلة لكوردستان وبداية لتحطيم عروشهم وإزالة حدودهم المصطنعة. 

الخطر  لمواجهة  استراتيجيات  لوضع  وتتوحد  تجتمع،  بغض  لكوردستان  المحتلة  األربع  الدول  بدأت  لذلك 

القادم على عروشهم وحدود دولهم المصطنعة التي الحقت بها أجزاء من كوردستان بالضد من إرادة شعبها. 

فوضعت استراتيجيتها المتمثلة بعمل شرخ بوحدة الحركة التحررية الكوردستانية وتأسيس أحزاب وتنظيمات 

التحررية  الحركة  ضد  كوردستان  من  االربعة  االجزاء  وفي  الكوردي  الجسد  من  بدورهم  تقوم  مرتزقة 

الكوردستانية بقيادة البارزانيين والحزب الديمقراطي الكوردستاني.  

تجنيد  على  والعراقية  السورية  المخابرات  مع  وبالتعاون  اإليرانية،  المخابرات  استطاعت   ١٩٦٤ عام  في 

مجموعة من داخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني تعمل ضد الثورة الكوردية هذه المجموعة التي سميت 

نفسها المكتب السياسي بقيادة عضو المكتب ابراهيم أحمد وعضوية طه محي الدين معروف وأمثاله والذي 

الديمقراطي  الحزب  رئاسة  عن  البارزاني  تنحية  األساس  مطلبهم  وكان  حسين  للمقبور صدام  نائبًا  أصبح 

الديمقراطي  الحزب  صفوف  في  االنشقاق  هذا  مع  وبالتزامن  الكوردية.  الثورة  قيادة  وعن  الكوردستاني 

الكوردستاني. هذا االنشقاق الذي قاده المخابرات االيرانية حصل انشقاق كبير في صفوف الحركة التحررية 

الكوردية في الجزء الكوردستاني الملحق بسوريا والذي سمي بانشقاق اليمين و اليسار  من صفوف الحزب 

 PKK ال  تنظيم  تأسيس  في  لكوردستان  الغاصبة  الدول  نجحت  كما  سوريا.   – الكوردستاني  الديمقراطي 

ودعمها في االجزاء االربعة من كوردستان ليكون رأس حربتهم لمحاربة تطلعات االمة الكوردية في التحرر 

وبناء دولتهم القومية مدعومة بفلسفة طوباوية عفا عليها الزمن كاألمة الديمقراطية و أخوة الشعوب وتدمير 

القوة البشرية للشعب الكوردي عبر سوق ابنائه الى معارك ال ناقة لنا فيها و ال جمل منذ عشرات السنين. 

ر لهذه المنظومة مؤسسات الدولة العميقة  للدول المحتلة لكوردستان .  وبذلك نجحت الدول الغاصية  و ينظَّ

لكوردستان في تأسيس وتكوين محور وجيش وجنود تحت الطلب من تنظيمات وأحزاب مرتزقة (خونة) من 

الوطنية  وقيادته  التحررية  تطلعات شعب كوردستان وحركته  تحارب  الكوردستاية  التحررية  الحركة  جسد 

البارزانية. هذه األحزاب تابعة لها ليس سياسيا" فقط بل عسكريا تحارب الحركة التحررية الكوردستانية . 

ومازالت الدول المحتلة لكوردستان تحرك بيادقها ومرتزقتها وتلك االحزاب التي شكلها من الجسد الكوردي 

ضد كل عمل من شأنه تعزيز موقع الحركة التحررية الكوردستانية وضد كل خطوة نحو االستقالل والتحرر. 

الثلة من االتحاد الوطني الكوردستاني بتسليم الشهيد مصطفى سليمي للنظام االيراني إال تكملة  وما خيانة 

PKK لخيانة اكتوبر ٢٠١٧ و خيانات ١٩٦٤ و ١٩٦٦ و خيانات ال

عادلة  محاكم  الى  و  قوية  مؤسسات حكومية  الى  تحتاج  فهي  أمر صعب،  كوردستان  في  الخونة  محاسبة 

وحكومات قوية قادرة على تنفيذ قرارات المحاكم، بمعنى تحتاج الى دولة كوردستان مستقلة. 

الحل (االستقالل) عاشت كوردستان حرة مستقلة.

من  نهلوا  أن  منذ  البارزانية   المدرسة  معلمو   دأب 

ينابيع بارزان أن يكونوا عند حسن ظن شعبهم وذلك 

واأللقاب  التكبر  عن  واالبتعاد  واإلخالص  بالتواضع 

طموحات  لتحقيق  جهودهم  كل  ُمسّخرين  الفضفاضة 

ذلك  وبسبب  واالضطهاد  الظلم  من  للتحرر  شعبهم 

االخالص وبروز نجمهم .

كانوا هدفا للصحافة االقليمية والدولية وكثيرا ما حاول 

مراسلو وسائل االعالم ان يجروهم الى مهاوي التكبر 

لكنهم ال سّيما الرئيس مسعود البارزاني كان يؤكد على 

الدوام بأنه ليس سوى فرد من مقاتلي البيشمركة وهو 

مصدر فخر واعتزاز وظهر ذلك جليًا في لقائه االخير 

مع الصحفي السعودي الشاب من قناة MBC  عندما 

سأله أي االلقاب تحب؟ فأجاب: كاك وهي لم تأت عبثًا 

بل اثبات للترابط الروحي بينه وبين شعبه  وافتخاره 

المرابطين  ألولئك  قوي  وحافز  بالبيشمركايتي  الدائم 

محاوالت  من  وبالرغم  الكورد  وجود  عن  للدفاع 

البعض في مؤسسات االقليم بأن يسلكوه درب وسلوك 

مثًال   كالدكتوراه  تقديرية  شهادات  بمنحه  الشرق  قادة 

الفخرية فرفض  الدكتوراه  منحته جامعة دهوك  حيث 

ذلك وصرح بأنه لم يدخل الجامعة يومًا و هذه الشهادة 

تقليل من قيمة الجامعة وتقليل من شأني وأجاب  هي 

انا مستعد ان اكون حارسًا على باب الجامعة على ان 

اقبل هذه الشهادة ولم يسخر جهوده  لكورد العراق 

فقط بل سهر على الدوام من اجل الكورد في االجزاء 

بالثورة  اهتم  سوريا  في  الكورد  سّيما  ال  االخرى 

السورية من اللحظة األولى النطالقتها وشغلت حيزا 

كبيرا من جهده.

وأعلن موقفه الصريح والواضح والثابت تجاه ثورة 

مع  ولقاءاته  تصريحاته  في  مؤكدا  السوري  الشعب 

وسائل اإلعالم وقوفه إلى جانب الثورة ضد طغيان 

سلمية  على  ذاته  الوقت  في  مؤكدا  السوري  النظام 

الثورة ونبذ العنف وضرورة تجنب استخدام السالح 

والحل األمني وفتح ابواب كوردستان امام الفارين من 

اللون  إلى  النظر  دون  العسكرية  وآلته  النظام  بطش 

أو الجنس أوالدين داعيا الحركة الكوردية في سوريا 

إلى االبتعاد عن التهميش لمكونات المجتمع السوري 

لكل  والعمل  النظام  أخطاء  من  االستفادة  وضرورة 

متمنيا  السوري  الشعب  من  جزءًا  كونهم  السوريين 

لهم النجاح الدائم 

للمجتمع  األساسية  المكونات  من  الكورد  إن  وبما 

طبيعي  وامتداد  البالد  في  الثانية  والقومية  السوري 

االهتمام  جعل  فقد  القومي   وأمنها  الكردية  لألمة 

بهم من أولوياته األساسية داعيًا إلى وحد الصف 

وحدتهم  وفصائل ألن  وأحزاب  تنظيمات  الكردي 

هي التي ستصون الحقوق الكردية موضحا إن إقليم 

المتواضعة سيكون في خدمة  بإمكانياته  كردستان 

اتفاقية هولير هي  الكورد في سوريا وان  إخوانه 

السبيل األمثل لوحدة الكلمة الكردية وتفعيلها وهي  

ضمانة النجاح والوصول الى بر األمان ومن خالله 

سيتم الخروج برؤية سياسية موحدة متضمنة توحيد 

المطالب الكردية وصون السلم األهلي بين مختلف 

استئثار طرف  رافضا  السوري  المجتمع  مكونات 

الكردية والتأكيد  المناطق  واحد بزمام األمور في 

األمور  إدارة  في  والفاعلة  الحقيقية  الشراكة  على 

الخالفات  أبعاد  الجميع  يدرك  أن  أهمية  موضحا 

وأن  الواعد  المستقبل  على  وتأثيرها  والصراعات 

يكون كل شيء من أجل الثورة وتحقيق المطالب 

وبالرغم  سوريا  في  الكردي  للشعب  المشروعة 

مما تعرضوا له من مشاكل وعقبات لم تثني من 

عزيمته بل زاده اصرارا على ايصال الكورد الى 

النبيلة  والصفات  االخالق  تلك  وزرع  االمان  بر 

في خريجي مدرسة البارزاني ال سّيما (نيجيرفان 

ومسرور البارزاني ).

اإلخالص يف شخصية الرئيس 
مسعود بارزاني

غزالن وضحي  

في لحظة ما شعرت وكأني هناك، أقف أمام شموخه وكبريائه، أنظر إليه، وأحرص أن ال يتوه مني 

همس عينيه وتقاسيم وجهه.

يتدلى حذاؤه فوق عمائم شانقيه ومغتصبي أرضه وحقه مزينا حبل  أن  لحظاته األخيرة، وقبل  في 

المشنقة بباسم ثغره الذي تفتح من ندى جبينه.

بدا لي بعيدا عما يجري حوله من إجراءات تنفيذ حكم اإلعدام.!. لم يكن يستمع لما يتفوهون به ولم 

ينبس بكلمة، كانت عيناه تبحران في العدم غائصتان في تجاويف الزمن. تستعرضان شريطا سينمائيا 

للتاريخ الكوردي ومسيرة النضال المتواترة جيال بعد جيل.

عيناه تلك سالت منهما. دمعه اخيرة حملت توقيعه على مشهد إعدامه. دمعة أحرقت مقلته حين هروبها 

تاركة ندبة على خده في مجرى سيالنها.  دمعة الم وحسرة وخيبة ،وهو يستعرض أمام ناظريه نضال 

وتضحيات من سبقوه ، يرافقها دودة الخيانة التي نخرت وال تزال شجرة النضال الضاربة جذورها 

في عمق الجغرافية الكوردية والشامخة الباسقة أغصانها نحو الشمس لنيل الحق الكوردي المغتصب 

في أجزائه األربعة .

دودة الخيانة المتزامنة مع كل إزهار لهذه الشجرة وكل ثمرة تقترب من النضوج. طعنة الغدر التي 

كان هو الشهيد البطل آخر ضحاياها ولكنه لن يكون األخير. ما أجمل أن تموت شهيدا بطال ولكن أن 

يكون هذا الموت بطعم الغدر ممن تشاركهم الدم فهو موت بطعم العلقم.

سمعت وانا اقترب منه أنين حبل المشنقة الملتف حول عنقه يبكي حسرة وألما وخجال، وهو يحاول 

خنق أنفاسه األخيرة. بدا لي ذاك الحبل أكثر وفاء وشرفا للشهيد مصطفى سليمي الذي سجن لنضاله 

وسعيه لنيل حقه الكوردي المغتصب، وبقي أسير جدران السجن ١٧عشر عاما من ربيع عمره، قضاها 

في سجون والية الفقيه وثورة العمائم .إلى أن استطاع الهرب مع رفاقه بعد االضطرابات في سجن 

سقز على أثر انتشار وباء كورونا.  ليلتجىء بعدها لكوردستان العراق في بنجوين بين أبناء جلدته 

الذين اعتقلوه وأعادوا تسليمه للسلطات اإليرانية لتنفذ به حكم اإلعدام.

فيسجل بذلك خيانه كوردية أخرى في سجل التاريخ الكوردي الحافل بالخيانات كما البطوالت. الخيانة 

النضال  درب  على  معا  يسيران  ينفصالن  ال  ولكن  يلتقيان  ال  متوازيان  خطان  الكوردية  والبطولة 

الكوردي والقضية الكوردية.  خيانة تتلوها أخرى وتستمر دون حسيب. ليس في كوردستان ايران 

فحسب بل في االجزاء األربعة. فلو تمت محاسبة بائعي ( كركوك) الذين أعلنوا وجاهروا بالصفقة 

التي أقدموا عليها وتم السكوت عليهم لما تالها سقوط (عفرين ) وتبعتها مدن الدومينو الكوردية (كري 

سبي، وسري كانييه) وهكذا دواليك.

دون التفاف آلالم ومعاناة الشعب الكوردي الذي بات الجئا مشردا، عرضة للخطف والقتل والتنكيل كل 

يوم. بيوتهم منهوبة مغتصبه، واعراضهم مهتوكة.بينما يستمر القتلة وثلة الخونة المتواطئة معهم في 

العيش الرغيد مطلقين شعارات النضال والبطولة ووعود العودة والتحرير، ومتاجرين بدماء الشهداء 

الكوردية على حد  الكوردي وجميع األطراف  (الشارع  تاريخية  امام مسؤولية  وتضحياتهم. جميعنا 

سواء)  لفضح هذه الفئة ومحاسبتها ولفظها بعيدا عن الجسد الكوردي .لترتاح ارواح الشهداء واالبطال 

بغصات  تودع جسده  وهي  مرة  من  أكثر  تعثرت  التي  سليمي  الشهيد مصطفى  روح  ومن ضمنها 

وعبرات األلم والحسرة في حلقة لتلتحق بسيل الشهداء والقديسين إلى أن رأف به حبل المشنقة وانهى 

المشهد لتحلق الروح بعيدا في عالم يسوده النقاء والصفاء بعيدا عن األرض وخائنيها.

خيرّيًة،  جمعّيًة  ليسْت  األمريكيُة  المّتحدُة  الوالياُت 

مجانّيًة  خدماٍت  تقدُِّم  ال  فهي  ذلك،  يظنُّ  من  وواهٌم 

إطاِر  في  أّيِة خطوٍة  تْقدُم على  والشعوب، وال  للدول 

 مصالَحها األولوّيَة، 
َ
ممارساِتها السياسّيِة دون أْن تعطي

الغباء  ومن  المصلحة،  ها  أسُّ األمريكيُة  فالسياسُة 

عليها،  التَّعويُل  أو  وسياساتها،  بأمريكا  الثقُة  السياسي 

أو بناُء أحالٍم عليها.

 
ُّ
ففي ثمانينيات القرن الماضي أمسَك الرئيُس األمريكي

العراقي صدام حسين وقال: (هذا  الرئيس  بيِد  ريغان 

أمُلنا الوحيُد في الشرق األوسط) ثمَّ بعد ذلك بسنواٍت 

(جين  البرفيسورة  أجابت  وقد  وأعدَمْته،  عنه،  تخلَّْت 

للرئيس  الخارجية  السياسة  مستشارة  كيركباتريك) 

ريغان عام ١٩٨٠ عن األسباب التي تدعو أمريكا إلى 

بصراحٍة  فقالت  االستبدادية؟  األنظمة  بجانب  وقوفها 

اَمها دكتاتوريون، لكنَّهم  ودون مواربٍة: (صحيح إنَّ حكَّ

مقاٍل  في  كيركباتريك  جين  بيَّنْت  وقد  دكتاتوريونا) 

كيف  الدولية)  والمعايير  (الديكتاتوريات  بعنوان  لها 

وتأييد  دعم  المتحدة  للواليات  الّضروري  من  أنَّ 

والتي  فلكها  في  تدور  التي  القمعية  األنظمة  بعض 

بينما  نفسه،  الوقت  في  االمريكيِة  المصالَح  تخدم 

المطالب والمصالح  تلبية  تأبى  الديمقراطية  األنظمة 

األمريكية. 

تبّرر  (الغايُة  مبدأ  وفق  العالم  مع  تتعامُل  أمريكا 

الوسيلة) ووفق هذا المبدأ تعاملت أمريكا مع تنظيم 

َعته على  القاعدة و(زعيمه) أسامة بن الدن حين شجَّ

محاربة     القوات السوفياتية في أفغانستان، ال حّبًا 

به بل نكايًة باالتحاد السوفياتي، ُمطِلقة على بن الدن 

وأنهت  عنه،  تخلَّت  ذلك  بعد  ولكن  المجاهد،  صفة 

وجوَده، وهذه الحالة، أي طريقة تعامل أمريكا مع بن 

الدن، منذ تأسيس تنظيم القاعدة  مرورا" بفترة محاربة 

التنظيم لالتحاد السوفياتي وانتهاًء بمرحلة إنهاء بن 

للبراغماتية،  وضوحًا  األكثر  النموذج  تمّثل  الدن، 

في  معدومًة  اإلنسانّيُة  والقيُم  االخالُق  كانت  وإذا 

في  الحقيقَة  هذه  ُد  تجسِّ من  خيُر  فأمريكا  السياسة، 

ممارساِتها السياسّيِة مع الدول والشعوب، ولم يكن 

الرئيُس المصريُّ حسني مبارك مخطئًا حين قال: 

( يلي يتغّطى باألمريكان عريان) وصّدق َمْن قال: 

(صداقُة أمريكا مشكلة، وعداوُتها مشكلٌة أيضًا)

مع  الكرد  عالقة  في  و  الكردي،  الصعيد  على 

غرب  فى  في  الكرد  عن  أمريكا  تخلَّْت  أمريكا، 

الفرات، ثمَّ تخلَّْت عنهم في شرِقه، وفي كوردستان 

المجاَل  ُمفِسحًة  أيضًا،  الكرد  عن  تخلَّْت  العراق 

للحشد الشعبي ليسيطَر على مدينة كركوك الكردية، 

كوردستان  إقليم  وفي  سوريا،  في  الكرد  أن  رغم 

العراق كانوا حلفاَءها في محاربة تنظيم ( داعش) 

من  األمريكية  القوات  انسحبت  وحين  اإلرهابي، 

المناطق الكردية في سوريا ُوِجَهْت أسئلٌة عديدٌة إلى 

تخليها  سبب  من ضمنها  وكان  األمريكية،  اإلدارة 

عن الكرد، كان جواُب الرئيس األمريكي حول ذلك: 

نحن لم نوّقْع عقدًا أو وثيقًة مع الكرد لحمايتهم.

من يتابع السياسة األمريكية، وآلية تعاطيها مع ما 

أمريكا  أن  له  يتأّكد  العالم،  في  أحداث  من  يجري 

قالها  التي  المقولة  وفق  إالَّ  السياسة  تمارس  ال 

هنري كيسنجر قبل عقود: ( في السياسة ال توجد 

إنسانية)..

أمريكا 
ولعبة املصاحل 

إبراهيم عباس

الشهيد مصطفى سليمي 
يف حلظات موته األخرية

فدوى حسني
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يشهد هذا العام تطورات وتغييرات أكثر تعقيدًا 

والتحالفات  بالعالقات  يتعلق  ما  في  وخاصة 

الدولية، واألرض السورية التي اصبحت ساحة 

صراع وتنافس كـ "ملعب" لمباراة رياضية، 

حيث  تحصى،  وال  تعد  ال  المتنافسة  والقوى 

تختفي قوى وتظهر أخرى وحكما المباراة هم 

الحكم  ان وظيفة  نعلم  وكما  أمريكا وروسيا، 

على  االشراف  هو  رياضية،  مباراة  أي  في 

فعالياتها والسلطة في اتخاذ القرارات وتطبيق 

نظر  وجهة  من  النتيجة  وإعالن  القوانين 

محايدة. بحيث تقام المنافسة في إطار قواعد 

قرارات  يتخذ  وقد  الرياضية،  اللعبة  وقوانين 

من شأنها أن تغير مجرى أحداثها.

وهذا ما يحدث داخل األرض السورية، ولكن دون وجهات نظر محايدة من قبل الحكام 

تركيا  الفرعيين  الحكام  إلى  باالضافة  وروسيا،  األوروبيين  وحلفائها  أمريكا  الرئيسيين 

المتنافسين  الفريقين  النظام والمعارضة هما  الخليجية. وما هو معلوم ان  وايران والدول 

داخل الملعب السوري، ولكن ما هو الخفي، ان أدوات وأجندات الدولتين أمريكا وروسيا هم 

الالعبين المتصارعين لصالح مرؤوسيهم، أما الجمهور هم على جهتين، من جهة الشعب 

السوري المتهالك من جميع النواحي من تشتت وتشرد وضياع، والغير قادر على إقرار 

 في الداخل ومغلوبون على أمرهم، ال يريدون سوى قوت يومهم 
ّ
مصيره، منهم من بقي

تعتصر  والمرارة  يترقبون  األرض  أصقاع  مختلف  في  الجئين  ومنهم  بكرامة،  والعيش 

تحت  القابعة  والدول  المتحدة  األمم  منظمة  أخرى  جهة  ومن  وطنهم.  إلى  للعودة  قلوبهم 

مظلتها الغير فاعلة سوى إصدار قرارات الغير قابلة للتنفيذ.

السوري، وما زال  الشأن  في  والمتفاعلة  المتداخلة  الدول  الهائل من  العدد  رغم كل هذا 

مصير شعبه ومستقبله مجهوًال، وكما بدأنا، بأن مهمة الحكم هو إدارة المباراة بكل شفافية 

الدولتان أمريكا وروسيا جعال من  ونزاهة وبموجب قرارات وقوانين رياضية، وبما أن 

أنفسهما شرطيان وحكمان على العالم، وما يفعالنها في سوريا يناقض كل المواثيق والعهود 

الدولية. روسيا التي تستخدم أعنف آلة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية، تحت مسمى 

محاربة اإلرهاب، وما يجري على األرض يناقض ما تعلنه، فقط الضحايا هم المدنيون 

بالرغم  إرهابي،  بأي  األذى  يلحق  ان  دون  أبيها،  بكرة  وبلدات عن  مدن  ودمار  العزل، 

يهمها  وال  كثب  تراقب عن  التي  أمريكا  وكذلك  إرهابية.  بؤرة  المنطقة  ان  إعالنهم  من 

سوى سيطرتها على منابع النفط، غير آبهة لكل ما جرى ويجري، أما تركيا التي تحاول 

بشتى الوسائل للسيطرة على المناطق الشمالية لسوريا، وحجتها المألوفة محاربة اإلرهاب، 

ولكن ما تخفيه هو الحصول على حصتها من الكعكة السورية، وتوسيع نفوذها العسكري 

واالقتصادي في المنطقة.

يالحظ المتتبع للشأن السياسي ان الملعب السوري أصبح مركزًا عالميًا لتصفية الحسابات 

وعقد مقايضات، التي يتم من خاللها حسم خالفاتهم في كثير من المناطق في العالم، كما 

في ليبيا والعراق وايران وحتى في أوروبا وأمريكا الالتينية.

بل ألمريكا  السوري  للشعب  ليس  مباراة حاسمة  السورية  األرض  الالعبين على  مباراة 

وروسيا، فمن األرض السورية يتم تحديد قوة أي طرف على حساب الطرف اآلخر، أما 

األرض  خارج  أخرى  مناطق  إلى  بنقلهم  أو  بالفناء  ا  إمَّ الخاسرين  هم  واألذرع  األدوات 

السورية واستخدامهم كـ "مرتزقة"، وما الخاسر األكبر هم الشعب السوري، الذي خسر 

كل شيء، لم يبقى له سوى االنتظار على أمل ان ينتهي هذه الحسابات والصراعات فوق 

أرض وطنهم، ويتركوا شأنهم، ويعود األمن والسالم إلى ربوع بلدهم سوريا، فقط يتمنون 

ان ال يطول هذا االنتظار.   

@NNäÏè€a@k»‹æa
k»ì€a@‚¸eÎ@Òá‰u˛a@ aãñ@µi

عزالدين مال

انواع  أرقى  هي  الدولة  إن 

التنظيم االجتماعي عبر التاريخ، 

المجتمعات  تلك  تفرز  حيث 

التي  الطبقة  ذاتها  من  (ضمنا) 

الطبقة  تسمى  فيما  تدير شؤونها 

الحاكمة.

تقوم تلك الطبقة (األقلية) بإدارة 

في  (الغالبية)  المجتمع  شؤون 

يسمى  عليها  متفق  صيغة  إطار 

النخبة  تلك  وتقوم  (الدستور) 

بالعمل من خالل وسائل مرحلية 

وتعتبر  (السياسة).  تسمى 

التي طرحها جان جاك  الصيغة 

روسو المسماة (العقد االجتماعي) هي أفضل شكل لتنظيم تلك العالقة، وليس كما طرحه ماركس 

(دكتاتورية الدولة). كما أن الصيغة الشكلية التي تبناها أفالطون (اليوتوبيا) طوباوية من حيث 

المنشودة  العالقة  تعبر عن  الطبقية ال  تقسيماته  التطبيقية، ألن  الناحية  واقصائية من  الطرح، 

لجوهر الصراع(التطور).

كذلك نعتبر أطروحات كل من هيغل وفوكوياما تعطالن حركة الحضارة، ألنهما اعتبرا الحضارة 

الغربية هي الحالة المنشودة التي تتوقف عندها عجلة التاريخ دون مبرر موضوعي.

وقفة على أشكال الدول

لم تعرف المجتمعات القديمة الشكل التنظيمي القومي الحاد للدولة لكونها كانت بدائية النشأة، وقد 

استغرقت وقتا طويال من الصراع الطبقي حتى تأخذ اطارها السياسي، ونستطيع أن نطلق عليها 

مصطلح (الدولة الطبقية) حيث بقيت الطبقات االجتماعية في صراع من أجل المساواة، ومع 

حالة الصراع تلك بدأت المفاهيم تتبلور لتشكل المرجع المعرفي لتفسير نشوء تلك الدول.

سنعرض اآلن اهم النماذج من تلك الدول و تفسيرات نشأتها.

١- اإلمبراطوريات الشرق أوسطية:

تعتبر منطقة الشرق األوسط اولى منطقة في العالم عرفت النظام السياسي (الدولة) حتى اآلن.

وقامت تلك الدول على أسس قبلية، حيث نهضت منها فئات تمكنت من دحر خصومهم وجمع 

شتات تلك القبائل وشكلت نواة الدولة.

يعتبر السومريون الشكل البدائي األول لبناء الدولة المعروفة حتى اآلن، وال نعرف الكثير عنها 

ثقافيا  اثرا  الجبال، وقد تركوا  قدموا من منطقة  إنهم  المسمارية  سوى ما ورد في نصوصهم 

أنهم كانوا يسعون  إلى  التي وردتنا عنهم تشير  لكن األساطير  البحث.  ضخما ما يزال طور 

للتحول من النظام القبلي إلى الشكل التنظيمي للدولة. اما االشوريين والبابليين فقد قاموا على 

أنقاض الحضارة السومرية، وانتهجوا سياسة توسعية قائمة على السيطرة بالقوة، ولعل هذا مرده 

إلى أنهم لم يشكلوا المرجعية السياسية والمعرفية الخاصة بهم، حيث كانت أفكارهم ومعتقداتهم 

الحروب  يفسر  ما  وهذا  والشرعية،  باالستقرار  تشعر  تكن  ولم  السومري،  لإلرث  استمرارا 

المستمرة التي كانت قائمة في حينها بغية فرض كياناتها.

أما الفينيقيين واآلراميين فقد أخذوا أنظمة أكثر استقرارا وذلك ألنها تبنوا مرجعية مستقلة نسبيا، 

وشكال أكثر تطورا لبناء الدولة.

اما اإلمبراطورية الميدية فقد ظهرت ونمت بشكل سريع مع ظهور الزردشتية نواة قيام مرجعيتهم 

(السياسية والثقافية)  لكن سوء اإلدارة، وعدم التأقلم مع الحالة الحضارية المستجدة جعل الفرس 

عن  يبحثون  بدأوا  ثم  لهم،  مرجعا  الزردشتية  تبنوا  وبدورهم  امبراطوريتهم،  على  يستولون 

خصوصيتهم المستقلة من خالل احتواء وهضم الثقافات المجاورة.

٢- االمبراطوريتان اليونانية والرومانية

لم يعرف اإلغريق الدولة الموحدة قبل عهد االسكندر األكبر، وكانت عبارة عن ممالك متناحرة 

سياسيا ومتوافقة من الناحية المعرفية (المرجعية الحضارية) وكانت مرحلة ناضجة من التطور 

األساس املعريف لقيام الدولة

بعد تفشي فيروس كورونا 

الدولية  السياسات  ستتغّير 

من  وأيضا  واإلقليمية، 

في  تغّيٌر  المفترض 

تمامًا  الكوردية،  السياسة 

السياسات  تغّيَر  ما  مثل 

بعد  واالستراتيجيات 

األولى  العالمية  الحرب 

هجمات  وأيضا  والثانية 

بكل   ٢ أيلول٠٠١   ١١

تؤثر  ان  يجب  تأكيد 

الكوردية  السياسة  على 

تحوالت  نحو  العالم  ألن 

ومصير غير معروف حتى اآلن، وبغض النظر عن نسبة الوفيات جراء كورونا فإن 

هذا الفيروس سُيغّير آراءنا حول كل شيء ابتداًء من الدراسة في المدارس والمناهج 

العلمية والجغرافيا وحرية التنقل وحتى في المأكوالت والمشروبات وطبيعة العالقات 

العامة واإلعالم والحوار السياسي، وخاصة نحن شعب كوردستان مهما كانت خالفاتنا 

كنا نتفق ونجتمع على قبر شهيد بحق شعبنا. 

واالنسجام  االندماج  إلى  الكوردستانية عمومًا  السياسية  للحركة  تاريخية  هذه فرصة 

ووحدة الصف أمام هذا الوباء الخطير، والحوار السياسي السليم في عهد كورونا، وما 

بعدها لالنطالق نحو أهداف استراتيجية كوردستانية وتغيير الوعي السياسي، وأعتقد 

بأنها ستكون لها األثر الكبير في الحوار السياسي العالمي، أيضا كون أزمة فيروس 

كورونا العالمية هي أزمة تهدد اإلنسانية كلها على الكوكب أخذت صيغتها اإلقليمية 

والكوردية في الشرق األوسطـ  الذي ال يعرف هويات وال األديان وتجاوز كل البحار 

والمحيطات ألن هذا المرض ال يفرق بين رئيس او جندي او مالك او فقير، وان تأثيره 

على الوعي العام سيكون من عوامل تغيير التاريخ. 

على الكورد الذين قدموا على مر التاريخ آالف الشهداء للحفاظ على تاريخ وجغرافيا 

كوردستان تجاوز كافة الخالفات السياسية في عهد وكورونا واالنطالق معا ما بعد 

كورونا بعقيلية كوردستانية خالصة، تجاوز الحزبية والمفاهيم الضيقة الذي عاني منها 

شعبنا الكثير الكثير، لالستفادة من الظروف الحالية حيث أصبحت قضية كوردستان 

استمرار  خالل  من  الدولية  المحافل  كل  في  بها  ُيحتذى  نموذج  كوردستان  وإقليم 

لدفاع عن  داعش  وانتصارتها ضّد  في حربها  ومرورًا  المشرف  والتاريخ  الثورات 

الجبارة على مستوى عالمي  الصحية  باإلجراءات  وانتــهاء  العالم،  جميع شعوب 

أزمة  كل  في  تسجل  كوردســتان  أن  حيث  كورونا،  الخطير  الفيروس  هذا  ضّد 

تليق بدور ومكانة شــعبنا  العظيمة  الدفاع واإلنجازات  رقمًا قاسيًا خاصًا بها في 

الكوردســتاني العظيم.

@ÚÌÜäÏÿ€a@ÚébÓè€a
Íá»i@bflÎ@b„ÎäÏ◊@áË«@¿

عمر إمساعيل

الدولي  واالهتمام  التعاطف  يصل  لم  لماذا 

إلى  لمناطقهم   اردوغان  اثناء غزو  بالكورد 

هذه  أن  سياسي حازم؟ رغم  مساندة وموقف 

الدول صرحت على الدوام، بأن الكورد شعب  

تعرض وما يزال يتعرض للظلم، وأن عدوان  

اردوغان عليهم  صارخ ال يحتاج لبرهان.

دور  على  دولية  جهة  من  أكثر  اثنت  وقد 

التي  القضاء على قوى اإلرهاب  الكورد في 

دول  من  الكثير  في  فسادا  تعيث  خاليا  لها 

الفعالة  بالمشاركة  كله  العالم  وأعجب  العالم، 

للمرأة الكوردية في العمليات العسكرية. فلماذا 

مرحلة  يتجاوز  ولم  الدول  موقف  يتطور  لم 

التعاطف؟ 

هناك رأي أن الدول تتشارك بنصب فخ الردوغان بشكل غير مباشر، حيث تمد له الحبل 

وتنتظر أن يقع في  شر اعماله، خاصة وأن الداخل التركي متأجج اصال، وبذلك  تكون 

نهايته مثل نهاية  الرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي كان يجد مشتركات كثيرة 

بينهما، إنه  تمادى  دون رادع، فهو لم يوفر دولة قريبة إال وتدخل بشؤونها، مثل العراق 

المباشر لسوريا وقضم  وإيران ومصر والسعودية وليبيا وقبرص، وكان األخير غزوها 

بهم ورغم  أوروبا  وإنه سيغرق  المهاجرين،  باستغالل ورقة  ويتبجح  الكوردية،  المناطق 

امتعاض أوروبا منه وتتضح مطامعه بعودة أمجاد الخالفة اإلسالمية اليه، والديمقراطية 

الضحلة في بالده ال تخفى على العالم، والتهديد بضرب اقتصاده من قبل  امريكا وارد في 

ظل شرائه الصواريخ الروسية، وكلفة غزوه سوريا تثّقل كاهل الدولة.

هذه الوقائع ربما تساعد في تفجير األوضاع في تركيا كما يشتهي أعداء اردوغان الصامتين 

السياسات  أسف   وبكل  والحكام،  الدول  لبعض  المستفزة  وتصريحاته  تشدقه،  عن  اليوم 

اإلقليمية والدولية التي تستخدم دوما القضية الكوردية كـ "آداة" في توازن القوى بمختلف 

أشكالها في الشرق األوسط، ويتم تداولها  كـ "ورقة ضغط" في المسارات السياسية كون 

هذه القضية متعلقة باألمن القومي لعدة دول إقليمية مثل تركيا وإيران والعراق وسوريا 

وحتى أرمينيا.

اما السبب الذاتي المزمن المتعلق بالكورد انفسهم في التعاطي مع قضيتهم بالتعاطف فقط، 

وانقسامها على  الكوردية،  السياسية  الحركة  بها  ابتليت  التي  التشرذم  بحالة  يتلخص  فهو 

نفسها وعدم تقديم رؤية ومشروع واضح، واعتماد تلك القيادات على القوى الخارجية التي 

المتعلقة بمصالحها في المنطقة، مما يؤدي إلى  للمتغيرات  سرعان ما تغير مواقفها تبعا 

تالعب تلك القوى بالقضية الكوردية في كل مرة ابان محاوالتهم لتحصيل حقوقهم، وتصيب 

كل محاولة في وحدة موقفهم بالفشل، ويبقى الشعب يجتر الخيبة تلو األخرى حتى وصل 

بهم األمر إلى أن يشعل بعض األفراد النار باجسادهم تعبيرا عما وصل الحال بالشعب 

الكوردي، واليوم الكورد يصبحون جزءا من المشكلة بعد أن كانوا جزءا من الحل.
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مشس عنرت 

القومي  التعصب  بوادر  أثينا، وكانت  لواءها  التي رفعت  والمعرفي،  السياسي واالجتماعي 

هذا  أسباب  أبرز  من  ولعل  الحضارية،  المركزية  فكرة  تبلورت  ثم  جلية،  بصورة  تظهر 

المنحى المتطرف هو صراعهم من اجل االستقالل عن اإلمبراطورية الفارسية، فنشأت فكرة 

عليهم  اصطلح  الذين  درجة  األقل  األخرى  والشعوب  (باإلغريق)  المتمثل  الراقي  االنسان 

تسمية (البربر)، ومن أهم ما أنتجته تلك المرحلة هي الديمقراطية النخبوية (االرستقراطية) 

حيث توزيع المهام بين الحاكم والطبقة السياسية التي كانت النواة األولى للبرلمانات. ثم جاء 

عهد االسكندر لتأخذ الدولة النمط اإلمبراطوري  ويشمل مناطق واسعة االختالف من العالم 

القديم.

أما اإلمبراطورية الرومانية فكانت أكثر راديكالية وأشد حدة وذلك ألنها تبنت البنية المعرفية 

اليونانية في المرحلة االولى. مع انتشار المسيحية أخذت تلك اإلمبراطورية تؤسس لبنيتها 

المعرفية المستقلة، ثم انقسمت على نفسها حينما لم تتمكن من المزج بين الميراث اإلغريقي 

والعقيدة المسيحية.

فأخذ الروم الشرقيون المذهب األرثوذكسي، والروم الغربيون المذهب الكاثوليكي، ألن التبعية 

المعرفية تفقد من السيادة السياسية، ثم برزت في شمال أوربا توجهات انفصالية وكان ال بد 

من هدم ما بني عليه روما من أجل تأسيس كياناتها فتبنت البروتستانتية.

اما في الجنوب األوربي فقط حدث صراع بين فرنسا واسبانيا من أجل الهيمنة على زعامة 

العالم الكاثوليكي.

٣- الدول اإلسالمية

الثقافي  االنفصال  أجل  من  القبلة  تغيير  هي  المسلمون  اتخذها  استقاللية  خطوة  أولى  إن 

والروحي عن المتبنين لليهودية والمسحية.

ثم سعت إلى هدم النظام االجتماعي السائد (القبلية) فاستقرت وتوسعت وما أن دخلت شعوب 

التي  (حضاريا)  المختلفة  الشعوب  تلك  بين  التناحر  بدأ  حتى  اإلسالمية  األمة  عربية  غير 

دخلت الفلك اإلسالمي، ولم تستطع تلك الشعوب الخروج من االطار اإلسالمي العام، ولكنها 

أخذت تتقوقع في إطار التيارات المذهبية، فتبنى العرب المذهب السني، وكان على الفرس 

اتخاذ المذهب الشيعي مرجعا إلعادة إحياء دولتهم، ثم جاء األيوبيون الذين تبنوا األشعرية 

كمرجع معتدل بين الطرفين، اما العثمانيين الذين جاؤوا في مرحلة متأخرة نسبيا كانوا غير 

مرغوبين من العرب الفرس، رغم أنهم من السنة، حيث اعتبروهم مغتصبي السلطة، وال 

سيما بعد قتلهم للعديد من الخلفاء العباسيين وتأسيس دولة الظل في نهاية العهد العباسي، لكنهم 

انفصلوا عن السنة بالتدريج وتبنوا الصوفية، األكثر تعبيرا عن حالة التردي السـياســي 

في ذلك الحين.

٤- الدولة القومية الحديثة

بعد قيام الثورة الفرنسية لم يعد الشكل التقليدي للدولة مقبوًال، بل بدأت الكيانات تتشكل على 

اساس قومي (لغوي وعرقي) وكان أكثر الميالين للدولة القومية هم الفالسفة اإلنكليز وااللمان 

وال سيما سبنسر وهيوم وهوبز وهيغل.

أما الفرنسيين فكانوا يميلون إلى الدولة الديمقراطية (الليبرالية) كروسو وفولتير.

اساس  على  والقائمة  القومية  العابرة  الدولة  قيام  إلى  الداعية  الماركسية  الفلسفة  ثم ظهرت 

الصراع التاريخي الطبقي، وعلى الرغم من  أن ماركس اعتبر أن الدولة شكٌل من أشكال 

الدكتاتورية، إال إنه ال بد منها للوصول إلى المجتمع الفطري المنشود (الشيوعي).

اما األمريكان فكانت البرغماتية والمصلحة االقتصادية هما األساسان لبناء الدولة، فلم تكن 

أمريكا أمة واحدة عرفيا وبالتالي سعت إلى توطيد مفهوم المصلحة التي تجمع تلك االختالفات 

القومية، ومن الناحية التطبيقية تكّرست الالمركزية السياسية.

إن بناء الدولة ال يمكن أن يكتمل دون أسس نظرية ومرجعية معرفية تبرر قيامها، وهذا يفسر 

عدم قدرة تلك الدول بإحداث تغيير شامل في مرجعياتها ألن اي تغيير غير منظم سيؤدي إلى 

انهيار تلك المنظومات، وهذا يحيلنا إلى تفسير سبب سقوط الثورات رغم جاذبيتها وتأثيرها، 

فكل فعل قسري سيؤدي إلى تنامي الصراع المضاد، إذا كل ثورة تحمل عوامل انهيارها 

في ذاتها.

أمحد مصطفى 

علي عثمان 

نفسها  واألحداث  نفسه  يعيد  التاريخ  احقا 

كان  ايا  الحدث  ديمومة  لنا  لتثبت  تتكرر 

لماذا  وقدنتساءل  اوكوميديا  تراجيديا  سمته 

من  الرغم  على  الحوادث  تتكرر  وكيف 

الجغرافية  والبقعة  البعيده  الزمنية  المسافة 

سطح  على  الحياة  بداية  من  اإلنسان  ونمط 

األرض في اللحظات األولى من الحياة من 

أبينا آدم وامنا حواء عليهما السالم واوالدهم 

سعة  وعلى  واختهماا   وهابيل  قابيل  الثالثة 

وعلى  الشاسعة  ومساحتها  الكرة-األرضية 

هذه الندرة من السكان ارتكبت الجريمة قتل 

األخ الخيه

قابيل يقتل أخاه ماالدافع وماالسبب؟ وماالعوامل 

التي لعبت دورا حاسما في ارتكاب مثل هذا 

إلى  تتبادر  افكار وخواطر  العمل االجرامي 

الذهن باحثة السبب تارة يعزوه

إلى الحقد والحسد وتارة إلى الطمع والجشع 

والسيطرة  الذات  وحب  األنانية  إلى  وتارة 

مغروسة  الجريمة  ان  المقولة  تذكر  واحيانا 

في دم اآلدمي  وايا كان الدافع والسبب فقابيل 

اول من اراق الدم وارتكب الجريمة الفظيعة 

والتي تفوق كل الجرائم لعدة عوامل وأسباب 

دم  المراق  والدم  الجريمة  أن  عن  ناهيك  

بريئا  دما  من سفك  اول  قابيل  فكان  األخوة 

وقتل نفسا بغير نفس وعندما قال الخيه هابيل 

إني قاتلك فردعليه هابيل لئن بسطت الي يدك 

لتقتلني ماانا بباسط يدي القتلك وإنما اريد ان 

تبوء باثمي واثمك فتكون من أصحاب النار

اهللا  فانزل  ندم   فعلته  على  قابيل  ولمااقدم 

على  كتبنا  ذلك  اجل  :(من  حقه  في  تعالى 

نفس  بغير  نفسا  قتل  من  أنه  إسرائيل  بني 

فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا نفسا فكأنما 

احياالناس جميعا) فكان الحكم القاطع للجريمة  

وبيان عقوبتها

واذا تتبعنا هذه الجريمة اليوم نراها وعينها 

تتكررعلى الرغم من المسافة الزمنية البيعدة 

واياكانت األسباب والدوافع فانها تفوق جريرة 

وثانيا  البشر  كثرة  اوالها   أمور  لعدة  قابيل 

ناهيك  الفتن  مثيري  وكثرة  والجشع  الطمع 

سلطانا  المال  غدا  الذي  المرير  الواقع  عن 

وسيدا فيه وغيرها............. الخ

والحقائق احيانا تكشف لنا عن اسباب مثل هذه 

في  وفظاعتها  بغرابتها  تتكرر  التي  الجريمة 

عصر متقدم متطور وذا وعي 

األمثلة شاهدة على ذلك في التاريخ 

والتراث عند العرب والكرد وما اجتماع أخوة 

تعالى  االجريمةقال  لقتله  السالم  عليهم  يوسف 

على لسان سيدنا يعقوب عليه السالم  في كتابه 

العزيز:(فيكيدون لك كيدا)

وبتتابع التاريخ الجاهلي تندر مثل هذه الجريمة 

تافهة  المور  الجرائر  تكثر  بينما  االخوة  قتل 

تزهق فيها أرواح األبرياء وتقطع صلة الرحم 

كيف  وكليب  وجساس  سالم  الزير  كان  كما 

امرأة  الحرب دامت ٤٠ سنة سببها مكيدة  أن 

وناقتها البسوس هذا في الجاهلية

هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فالنظر الي هذه 

الحروب الجاهلية كلها أدنى مرتبة من جريرة 

وجريمة قابيل قتل األخ الخيه بل على العكس 

من ذلك األخ يضحي بنفسه من أجل أخيه

 فقالوا (اخاك أخاك ان من ال اخا له

كساع إلى الهجاء بدون ماء )

والدليل على ذلك الزير سالم كيف أمضى حياته 

في الحرب ألجل أخيه كليب 

على  المسلمين  أيضا حض  اإلسالم  جاء  ولما 

الرسول االعظم محمد صلى  قال  نصرة األخ 

اهللا عليه وسلم : (انصر أخاك ظالما ومظلوما) 

واما عند الكرد فتكثر األمثلة من خالل التراث 

والتاريخ منها الواقعية والفلكلورية

منها قصة (حمدين وشمدين. وظالم بك وناصر 

بك....... الخ) 

كيف  اآلن  الحديث  العصر  إلى  نصل  أن  إلى 

تكثر مثل هذه الجريرة أمام مرآي هذا العالم ا

َوحقيقة عاصرتها اخ يحاول قتل أخيه بتحريض 

دساسين ومقربين للجاني والزوجة كانت تلعب 

الدور األساسي في التحريض ودفعه لقتل اخيه

وآه 
َ
آه 

ويقطعون  االخوة  يبعيون  كيف  الجانين  على 

ماامر اهللا به أن يوصل ويفسدون في األرض 

من أجل جشع وطمع ويظنون انهم خالدون   ال   

والف ال وإنما الخزي والعار يلحقهم في الدنيا 

خالدين  جهنم  ونار  شديد  عذاب  اآلخرة  وفي 

ََ
فيها. 

جرمية قابيل من جديد
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علي بدران
الثالوث املقدس... وعمى التعريب

األول:  من   ... المقدس  ثالوثها  وتجليات  بدران..  علي 

مزار ومقام (علي) الذي يتوسط مقبرتها الكبيرة، والثاني: 

مزار ومقام ( بدرى ) الراكن في أقصى الطرف الشرقي 

الثالوثين ـ األخ (علي) واألخت  المقبرة  من هذين  من 

(بدري)، اللذان  كانا دعاة صالح وخير، وتيمنا ووفاء لهما 

ـ أخذت  القرية اسمها(علي بدرانى)، أما الثالث: شجرة 

والنصف  المتر  قطر جزعها  يتجاوز  التي  الكبيرة  التوت 

وتغطي   عاليا،  السماء  نحو  أغصانها  تمتد  كانت  متر،  

يتجاوز قطرها األربعين مترًا،  وما زالت  مساحة دائرة 

احد  يعرف  وال  الربيع رغم سقوطها،  في  تورق  صامدة 

متى ومن زارعها،  وما زالت تظّلل نبع القرية،  وتحمل 

حكايات وقصص أهلها، حيث كانوا يقضون ُجّل أوقاتهم 

في أفياِئها، وما زال عموم أهل المنطقة - وكلما دق الكوز 

التي  الشجرة  بدرانى)  علي  (دارا  بـ  يقسمون  بالجرة- 

كانت وما زالت محرمة على أيًا كان أن يأخذ حتى غصن صغير يابس منها، ومن النبعة محرم صيد سمكها، 

وذلك للحفاظ عليهما لما لهما من فائدة ال غنى عنها ألهل القرية ولمكانتهما في قلوب الناس.

هذا الثالوث والمقبرة الكبيرة - المتربعة في الزاوية الشمالية الجنوبية من القرية على مساحة تقارب الهكتار 

وتحتوي على اآلالف من المقابر المختلفة االتجاهات، وان كانت االتجاه  اإلسالمي للمقابر هو الطاغي على 

المشهد، يشير إلى تاريخ هذه القرية الموغل في القدم، والذي اكسب القرية ميزة دينية واجتماعية مهمة عبر 

تاريخها الطويل، وبسبب مكانتها هذه  كانت على الدوام بمنأى عن السرقات والغزو حين كان ذلك عرفا 

في غابر األيام، وكانت الطبول والمزامير تصمت في األفراح احتراما حين مرورها من القرية  أو من 

الجوار،  وكانت وما زالت  (علي بدران) مقصدا دينيا  يلجأ إليها الناس  تبركًا واحترامًا  لتحقيق مراد أو 

شفاء مريض أو أمًال في إعادة ضاّل إلى رشده،  كـ تعبير عن الموروث الثقافي والديني والشعبي والُعرف 

الذي ما زال يسود ـ وان كان بنسب أدنى ـ المكان والزمان. (علي بدران) هي من قرى منطقة آليان 

التي تقع على  بعد مسافة عشرون كيلو مترًا شمال غرب  بلدة جل آغا (الجوادية)، وأربعة وعشرون كيلو 

مترًا شمال شرق بلدة تربه سبي (قبور البيض)، يحدها جنوبا قرية (الخوشينية) وال يفصلهما عن بعض 

سوى الطريق الممتد من (رميالن) شرقا  وصوال إلى ( قبور البيض) غربا، هاتان القريتان  المتحدتان في 

التاريخ والجغرافيا والطبيعة وانتماء ساكني القريتين لنفس العشيرة، وشرقا يحدها قرية (آل قوس) وغربها 

تقبع قرية ( باباسية ).

 بنيت (علي بدران )  شماًال على ضفة نهر يأخذ جل ماءه من ينابيع  قرية (عتبى) القابعة في أقصى الشمال 

على الحدود السورية التركية الدولية على مسافة ستة إلى سبعة كيلومترات وال يفصلهما عن بعض سوى 

قرية ( شيدكة)  التي تقع في منتصف المسافة بين القريتين، وتشكل حدود علي بدران الشمالية، ولكن يظل 

الرافد الرئيس للنهر هو نبع القرية النابض في أسفل مقبرتها في الزاوية الشمالية الجنوبية، يظللها شجرة 

التوت ثالوث القرية الثالث، وكلما اتجه النهر جنوبًا زاد غزارته بفضل الينابيع العديدة في (علي بدران) 

و(الخوشينية).  

(علي بدران) كانت تشتهر  بكروم العنب شماًال وبساتين الفاكهة من تفاح ودراق وخوخ وتين ومشمش 

وأشجار الحور التي كانت تمتد  على طول النهر وصوال إلى بساتين الخشونية جنوبا، والتي أصبحت أثرًا 

بعد عين بسبب تغير المناخ والجفاف وجشع البشر، 

تقاوم  المعمرة  التوت  أشجار  بعض  فقط  وبقيت 

أنانيتنا وجهلنا وغضب الطبيعة. ورغم كل ذلك ال 

الربيع  في  الخوشينية  تشكالن  القرية ومعها  زالت 

بطبيعتهما الخالبة  مقصدا يؤمه الناس للترويح عن 

النفس، وكانت نبع القرية وظالل أشجار التوت تشكل 

في العيدين ـ رمضان واألضحى ـ كرنفاال يقصده 

عموم أهل المنطقة لالحتفال. 

الخمسة  يقارب  ما  فيها  الحجم  متوسطة  القرية 

اللبن  من  المنطقة  بيوت  ككل  بني  منزال  والثالثون 

والطين المتجهة كالعادة نحو القبلة (الجنوب)، وتعود 

القرية في ملكيتها إلى بيت (أوسي) وهم جل قاطنيها 

الذين ينتمون مع عدة أسر أخرى إلى عشيرة (قلنك 

وشمخالكا)، واسم العشيرة مأخوذة من اسمي أخوين 

هذا  ومحمود)،  (شمخال  هما  األوائل  فرسانها  من 

األخير الذي غلب لقبه (قلنك) على اسمه وذلك لطوله 

من  أي  إلى  تعلم  أسرة  كل  إن  العلم  مع  الفارع،  

هذين األخوين تنتمي، وتعد هذه العشيرة من العشائر 

الُكردية القديمة في (بن خت )، وكانوا يقطنون في 

عموم قرى آليان ويجاوزونها وصوال إلى قرية (تل 

علو) شرقا مرورا بآل قوس ونبي سادي وشبك وجل 

آغا، ومن الغرب وصوال إلى قرية (ديرونا قلنكا)،  

وأهم قرية لهذه العشيرة  في (سر خت) هي قرية ( آل قمش) التي ارتكب  فيها (اتاتورك) أبشع جريمة 

بحق اإلنسانية، وهذه القرية تعود إلى آل (

أبيهم مع عشرات  إبادتهم عن بكرة  أتاتورك  أراد زبانية  المنطقة، والتي  المعروفين في  أوثمان آغا )   )

البعض  المروعة تلك، ولم ينجوا من المجزرة سوى أفراد قلة  العشائر األخرى في جريمتهم  األسر من 

منهم هاجر بعذاباته إلى (علي بدران)،  وما زال أوالدهم وأحفادهم يسكنون القرية كبيت (حاجي عمر) 

و( يوسف خليل) و(إبراهيم عبدو) و(حجي محمد) 

وهؤالء أسماء ألشخاص فرادى قد أبيدت كل أسرهم 

عوائلهم. 

علي بدران ـ كـ بقية أخواتها من القرى الُكردية- 

لم تسلم  من المشاريع العنصرية التي طبقت بحق 

الُكرد على مدى عدة عقود فجل عائالتها قد جردت 

واستثمار  استمالك  من  وحرمت  الجنسية،  من 

فكان  شّتى،  عناوين  تحت  استملكت  التي  أراضيها 

العيش في دمشق  لقمة  الهجرة بحثًا عن  أهلها  قدر 

والقامشلي  وبقية المدن والمحافظات السورية، وبعد 

ُكردستان وتركيا  إلى  الثانية  كانت هجرتهم  األزمة 

والغرب، وكذلك لم تنِج  القرية من حمالت التعريب 

التي اكتسحت عموم قرى الُكرد  بغية تغيير هويتها 

فبالرغم من أن اسم (علي بدران)  وهوية قاطنيها، 

الدينية  القيمة  من  وبالرغم  عربي صرف  اسم  هو 

واحترامهم  الناس  عموم  لدى  للقرية  واالجتماعية 

حمالت  في  العنصرية  جرعة  فإن  ولمشايخها،  لها 

تنال  أن  إال  وأبت  عالية،  كانت  األعمى  التعريب 

من القرية وُتجردها من اسمها كما ُجرد أبنائها من 

جنسيتهم وُحرمت العديد منهم من أسماءهم الُكردية،  

فسميت القرية ظلما وعدوانا بـ (البدر) االسم الذي 

ما زال متداوال في قيود الدولة. ألن غاية التعريب 

وطمس  الناس  ذاكرة  محو  كان  عليها  والقائمين 

حقائق التاريخ والجغرافية.

حممود عمر

جارمشا سري نيساني (عيد رأس السنة اإليزيدية ) - حملة خمتصرة  

والمعتقدات  االعتقادات  معظم  بأن  نعلم  ان  يجب  بداية 

أساطير  عن  عبارة  كانت  القديمة  الديانات  في  اإللهية 

منشؤها من الظواهر الطبيعية والتغيرات المناخية، تبدأ 

بوالدة  وتنتهي  والصواعق،  والنجوم  والقمر  بالشمس 

الكائن البشري حتى موته.

وفسرت تلك األساطير بأنها كبت نفسي في عدم القدرة 

اآللهة  من  أبطالها  لطالما  لكن  الظواهر،  تحليل  على 

وإنصاف اآللهة لذا تناقلتها األجيال بأمان.

إرادي  ال  فعل  هي  اإليزيدي  المفهوم  في  فاألسطورة 

(الخودان).  ونتاج فكري متكامل وسجل ألفعال اآللهة 

ولكن بعد ظهور الكتابة تطورت األسطورة وأخذت شكل 

طقوس ومعتقدات دينية وأناشيد وتراتيل كما في ملحمة 

واالحتفال  البابلية  السنة  رأس  أعياد  وأناشيد  كلكامش، 

من  األول  بأربعاء  اإليزيديين  واحتفاالت  تموز  بآلهة 

نيسان أو عيد المالك األعظم (طاوس ملك..) وجميعها 

ترمز الى ميالد الشمس الخيرة.

فالشعوب المتقاربة جغرافيا كانت تشترك فيما بينها في 

والدة  وتاريخ  والعبادات  والعادات  الطقوس  من  كثير 

بمثابة  هامة  تاريخية  بأحداث  ويتوج  يعرف،  الشعوب 

والدة لها. فالمسلمون مثال اعتبروا هجرة محمد من مكة 

إلى المدينة بداية تاريخهم، ووالدة مجتمعهم اإلسالمي، 

وكذلك المسيحيون يعتبرون ميالد عيسى بداية تاريخهم، 

واليهود يعتبرون هجرتهم من مصر الى أورشليم والدة 

جديدة للمجتمع اليهودي. ويذكره المؤرخ الكوردي محمد 

أمين ذكي ومعه للكثير من المؤرخين بأن تاريخ كورد 

مؤسس  يد  على  ميديا  مملكة  بوالدة  يبدأ  وكوردستان 

مملكة ميديا( كيخسار) ٧٠٠ ق م 

كانت  ميثرا)  بآلهة  االعتقاد  (أو  اإليزيدية  ولطالما 

 .. وميزوبوتاميا  ميديا  بالد  في  األولى  الكرد  ديانة 

والتغيرات  الطبيعية  بالظواهر  مرتبطة  وكميثيولوجيا 

حيث  والمسيحية،  واليهودية  الزارادشتية  قبل  المناخية 

يعتبر االيزيديون بأن جارشما سري نسيانهـ األربعاء 

السنة  بمثابة رأس  هو  الشرفي  نيسان  األول من شهر 

على  النور(الحرية)  إنتصار  وعيد  الجديدة  اإليزيدية 

الظالم، ويعتبر اإليزيديون بأن يوم األربعاء األول من 

شهر نيسان هو آخر أقصر يوم في السنة، حيث يتساوى 

الليل مع النهار، وفي اليوم التالي (الخميس) يتطاول فيه 

النهار على الليل بمقدار دقيقة واحدة فهو اذًا يوم ميالد 

الشمس في المفهوم االيزيدي القديم (أو الميدي) اي يوم 

إنتصار النور على الظالم.

ولطالما اإليزيديون يؤمنون بديمومة الحياة (تم هبون) 

الشمس  آلهة  فيه  تتزاوج  اليوم  هذا  في  بأن  يعني  فهذا 

بروح  األرض  ويتقمص  األرض  ملكوت  مع  الكبرى 

جديدة (اي كراس كهوراتن دنيايه) المأخوذة من األركان 

اإليزيدية األربعة (ماء، وهواء، تراب ونار) حيث تنمو 

الكائنات  وتتلقح االزهار واألشجار والمزروعات وكل 

الشهر  هذا  في  االيزيديون  على  فيحرم  لذلك  النباتية، 

الزواج، وفالحة األرض، حيث تفض الخالفات وتعقد 

تغيُّر  يحصل  أن  يتوقعون  ما  وغالبًا   .. المصالحات 

مناخي خالل هذه األيام في هذا الشهر من أمطار، أو 

أعاصير أو ثلوج .الخ

المزارات..  حول  والطواف  الربيع  حفالت  تقام  حيث 

ويذهب الفالحون في الصباح إلى حقولهم لينثروا قشور 

البيض الملون وأوراق شقائق النعمان (غان غوليك) على 

مزروعاتهم ظنًا منهم بأن هذا يجلب الخير والبركة.

وبما إنه شهر الخير واألمنيات لذا يجب أن تصفى القلوب 

الى  وترمز  الناس،  بين  والخالفات  الحقد  رواسب  من 

ذلك من خالل تزيين شجرة بقطع من القماش والبيض 

الملون كرمز من رموز ديمومة الحياة .. وتعليق باقات 

من شقائق النعمان األحمر على أبواب المنازل.

وكان الشباب والبنات يحتفظون ببعض من مياه نيسان 

ظنًا منهم بأن هذه المياة هي مياه الحياة تطيل األعمار، 

وتمنح الحيوية والشيبوبة، لكن من ناحية أخرى إذا أخذنا 

بعين االعتبار أن في الوثائق البابلية والحثية والشرقية 

وحتى المصرية القديمة بأن نيروز يصادف ١٤ نيسان 

يسمون  واإليزيديين  الجديد)  (العام  نيوسال  أو  الشرقي 

هذا اليوم بجارشما سور (او سرصاال إيزيدي) ففي نفس 

هذا اليوم أسقط الميديون(بتحالفهم مع البابليين) نينوى، 

وبسقوط نينوى سقطت بذلك أشرس إمبرطورية اشورية 

الملك  والنار. وسقوط  بالدم  قرون  الشرق عدة  حكمت 

ازدهاك آنذاك كان بمثابة بزوغ شمس جديد في تاريخ 

الشرق اآلري واآلسيوي، لذلك فنجزم نحن اإليزيديين 

تاريخية  تفسيرات  من  نوروز)  (عيد  تعنيه  ما  بأن 

حقيقية، هي نفسها العيد األيزيدي (عيدا جارشما صور 

أو عيد الشمس أو عيدا طاووسي ملك) حيث ال فرق 

بين العيدين( نوروز وجارشما سري نسيانه) لكثير من 

الدالئل اهمها وليس كلها:

كال الحدثين يعبران عن نفس المعنى وإلى حٍد ما نفس 

وبين  الجديدـ  واليوم  روج  نيو  او  (نيوروز  األسم 

إن  إلى  باإلضافة  إيزيديا)  اإليزيدية: سرصاال  التسمية 

الموقع الجغرافي للحدث هو بالد ميزوبوتاميا (كردستان 

العيالميين  (من  شعوبها  معظم  كانت  والتي  الحالية*) 

ميثرائيون  هم  والهوريبن)  الميتانييين  والحوريين 

ميثرا)  إله  أو  للشمس(  كان  حيث  (شمسانيون)، 

الرئيس  والعامل  الزارادشتية.  مجيء  قبل  إلهية  مكانة 

النار كرمز من رموز  أو  النور  بينهما هو  والمشترك 

الحرية مقابل الظلم والظالم..إلخ. 

وسياسيًا وبداية 
ً
لكن أخذ العيد فيما بعد ُبعدًا دينيًا وقوميا 

تقويم جديد ألحفاد الكرد الميديين. ألن كيخسار(مؤسس 

ميديا) وبالرغم من انه كان بإمكانه إسقاط نينوى قبل هذا 

البابلي(نبوخنصر)  حليفه  مساعدة  بدون  وحتى  التاريخ 

إال أنه أراد أن يختار هذا اليوم (يوم ١٤ نيسان) ليوافق 

بين قداسة الحدث ووالدة الشمس (الحظ اإليزيديين إلى 

الميثرائيين)  أو  بالشمسانيين  يسمون  اإليزيديين  اليوم 

لمعظم  وقوميًا  دينيًا  عيدًا  بعد  فيما  نوروز  فأصبحت 

شعوب الشرق، ومن ثم اقترن هذا االسم بمعظم شعوب 

اإلسالمية  الغزوات  بداية  حتى  وموزوبيتاميا  ميديا 

الملك  على  وقضائه  الحداد  كاوا  عن  وأما  والعثمانية، 

تسييسها  تم  إفتراضية  أسطورة  فهي  (آذداهاك)  الظالم 

من  وأهمية  تأثيرًا  أكثر  أخرى  تاريخية  حقائق  لطمس 

هذه األسطورة اإلفتراضية. 

ذلك فمن هذا المنطلق تعتبر الديانة اإليزيدية هي الخميرة 

للقومية الكردية، والميثيولوجيا اإليزيدية، وهي  األولى 

األرث التاريخي والروحاني لألمة الكردية. فال يمكننا 

نطاق  خارج  الكردية  للقومية  مفهوم  أي  نتصور  أن 

الغزو  بداية  فمنذ  سابقا)  أسلفنا  كما   ) ولكن  اإليزيدية، 

لمحاربة  اإلجراءات  كل  اتخذت  والعثماني  اإلسالمي 

النوروز  ومنها  وثقافٍة  لغٍة  ميديا  من حضارة  تبقى  ما 

ومفهومها  أسماؤها  وأستبدلت  ومعانيها،  طقوسها  بكل 

ومواقعها بأسماء عفلقية وإسالمية وتركية وعجمية.

لذا من الطبيعي على هؤالء أن يحاربوا ويمنعوا هذا العيد 

(عيد نيروز) من حيث المعنى والمغذى بكل االساليب 

وااليديولوجي  الفلسفي  بمفهومها  نيروز)  (أي  ألنها 

التي  الشعوب  لهذه  اإليديولوجية األخالقية  يتناقض مع 

تفضل اإلستبداد واألسلمة السياسية والتخلف اإلجتماعي 

أن  فمنذ  لذلك  اإلجتماعي.  والتحرر  الحرية  على 

سيطرت شعوب أحادية الفكر على المنطقة بدأت تمنع 

شأن  هؤالء  فشأن  األخرى،  الحضارات  كل  وتحارب 

نمل الصحراء حيث يأكلون خيرات اآلخرين في الخفاء 

الخيرات  هذه  أصحاب  بأنهم  العلن  في  ويتظاهرون 

والحضارات.

نتوجه  الفضيل  الشهر  هذا  في  المقدسة  المناسبة  بهذه 

الكردية  إلى كافة االيزيديين في سوريا والعالم واألمة 

والشعب السوري بكل مكوناته بأحر التهاني والتبريكات 

السوري  وطننا  والسالم  السلم  يعم  ان  ألجل  ونصلي 

دارهم  إلى  السوريين  المهجرين  كل  ويعود  الجريح، 

وديارهم، ونخص بالذكر عودة جميع العفرينيين وأولهم 

دارهم  الى  والفيفين  الشهباء  مناطق  من  األيزيديون 

وديارهم في عفرين .

الشر  لقوى  والخزي   .. والحرية  للنور  فالمجد 

والظالم..

العالم وعلى  سنة جديدة أعاده اهللا علينا وعليكم وعلى 

االيزيديبن بالمحبة والسالم ..

وكل نيسان أنتم جميعًا بخير ..

مصادر البحث 

ـ الباحث فراس سواح (مغامرة العقل األولى)

ـ الباحث الدكتور خليل رشو جندي

ـ الباحث الدكتور بير ممو عثمان 

ـ الباحث األستاذ حسين اومريكو 

ـ األستاذ المهندس زهير علي ( بعض من مقالته)

ـ وبعض من مساهماتي ومراجعاتي .

بكر جعفر
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النقد بشكل عام في حياتنا ليس مرحبًا به. بالتأكيد 

جميعًا ندرك تمامًا أن النقد البّناء هو تقييم األعمال 

واألقوال واآلراء التي تصدر عن اآلخرين بشكل 

وإزالة  اإليجابيات  على  اإلبقاء  بهدف  صحيح 

ويحاول  الخطأ  تقويم  إلى  يسعى  الناقد  السلبيات. 

إصالحه، واإلشارة إلى مواطن الّضعف، وإبراز 

الجمال الفني، وهناك أيضا النقد الهدام، هو الذي 

يكون فيه النقد من أجل النيل من اآلخرين وتشويه 

سمعتهم بإظهار أخطائهم.

نعلم جميعا أن الناقد في النقد البناء يقدم أفكارًا جيدة 

بالشكل والمضمون، وفق أسس علمية في  تتعّلق 

ينتقد من غير  الهدام  النقد  بينما  مجال تخصصه. 

تعصبه  بسبب  الناس  تجريح  ويقوم على  إنصاف 

لفكرة ما. بنفس الوقت أن النقد البناء يسعى لتقديم 

النصح والتلميح لهم دون تجريح ويعلم الناقد البناء 

قد يؤخذ برأيه أو يرفض ويستطيع أن يفّصل بين 

بينما  اإليجابية،  األفكار  كل فكرة وأخرى ويتقبل 

إن كان على  النظر  االنتصار بغض  الهدام هدفه  النقد 

صواب أم ال. 

قليلون هم من يمتلكون الموهبة النقدية البناءة التي هي 

األساس ومن خاللها يستطيع الناقد تقدير األشياء تقديرًا 

صحيحًا بعد أن يتزّود بثقافة نقدية عميقة. والنقد يعتمد 

على سعة االطالع على النظريات النقدية وغيابهم  أدى 

إلى تدهور النقد في مجتمعنا ولم يعد القارئ يمّيز بين 

الجيد والردي من الّنصوص. لدينا مشكلة عظيمة وهي 

ثقافة االنحياز لشخص ما، وأيضا ثقافة الكراهية. هكذا 

نحصل على عالقة غريبة ليست من النقد في الشيء. 

وتتأثر رؤية الكثيرين بمواقفهم الشخصية، ويتم إسقاطها 

يكون  والّنص  بالموقف،  الرأي  فيتأثر  النص،  على 

ضحية سلبيًا أو إيجابيًا.

الكتابية،  الفنون  األدبي دراسة متخصصة في  النقد  إّن 

وموازنتها  وتحليلها  وتفسيرها  ودراستها  ونثرًا،  شعرًا 

من شأن النظريات، وإيجاد موازنة بينها وبين نصوص 

أخرى  متشابهة لها ثم الحكم عليها ببيان قيمتها. وأرى 

من زاوية أخرى إذا كان الناقد مثقفًا مسلحا برؤى نقدية 

وثاقب النظر، سريع البديهة فإن صاحب النص موضوع 

لديه، مع األسف  الضعف والقوة  النقد سيعرف مكامن 

الناقد هو العدو أو ربما نراه بعقلية ليست  نعتبر دائما 

حضارية ونريد أن نكون في الصفوف األولى من كل 

مجال وال نرضى بغير ذلك.

يطغى النقد السياسي عند الكرد على النقد األدبي، ونتيجة 

االتجاهات  بين  العميق  السياسي  والخالف  االختالف 

والعنف.  بالحدة  السياسي  النقد  مسألة  تتمّيز  السياسية 

بالعين  األدبي  النقد  من  نوٍع  أي  إلى  ينظر  والكردّي 

السياسية، فيجده بتوّجس، ويتعامل معه بتخّوف، إال إذا 

كان مديحًا وتصفيقًا كما تعّود عليه. 

العنيف  النقدي  النّص  هو  الّنص  هذا  لكتابة  دفعني  ما 

إلى حٍد ما الذي وجه فيه الكاتب صبري رسول نقدًا 

قاسيًا للكاتبة كلستان المرعي التي مدحت في مقالها 

المنشور في (والتي مه) الشاعر عصمت دوسكي، 

لكن قد تكون الساحة األدبية بحاجة إلى هكذا معارك 

نقدية، لكن لم نجد الرّد من الشاعر وال من الكاتبة 

على صبري رسول. 

جرير  منذ  قديمة  نقدية  معارك  سابقًا  حدثت  وقد 

بين  الخالف  كان  كذلك  ونقائضهما،  والفرزدق 

بينهما  دارت  وقد  مصر،  في  حسين  وطه  الرافعي 

أعنف المعارك. وقد نتذكر أشهر المعارك القوية بين 

طه حسين ومصطفى صادق الرافعي، دون أن نطوي 

الحديث  التاريخ  في  عرفت  التي  الكبرى  المعارك 

كمعركة :قصيدة النثر: بين الشاعر المصري أحمد 

عبد المعطي حجازي مع والعقاد. وكذلك االخالف أو 

المعركة بين األديب العالمي نجيب محفوظ واألديب 

الكبير عباس العقاد عن أهمية الشعر والّنثر.

 وقد يكون أحد أسباب غياب النصوص النقدية عن 

المشهد األدبي قلة التجربة في هذا المجال، وطغيان 

التقييم وبروز  النقد أو  أثناء عملية  العاطفي  الجانب 

الناقد.  شخصية  لدى  أوالمهاجمة  المجاملة،  روح 

فقط،  المديح  ينتظر  كاتبًا  أم  كان  شاعرًا  فالمبدع، 

اليستوعب الّنقد على أنه قراءة نقدية للعمل األدبي، 

العمل  بجمالية  وتشيد  والنواقص،  الهفوات  فيه  تبّين 

في الجوانب الذي أجاد فيها الُمبدع.

وال ننسى أّن النقد بمختلف أشكاله األدبية والفلسفية 

والخصومات  الشخصية  بالعالقات  يتأثر  قد 

والصداقات.

بالنقد ترتقي ثقافة اإلنسان ووتزداد خبراته وتتعمق 

معارفه. لنكن أكثر حضارية ونتقبل النقد البناء بقلوب 

مليئة بالحب والعلم.

مىن عبدي
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العدسة

ليس بحثًا عن ترف البالغة المنمقة حين نقول 

إن البيشمركة ككلمة لها مدلولها الكردي األصيل 

والمتجذر في عمق الذاكرة الكوردستانية الذاخرة 

للكردي  أفضل  حياة  أجل  من  والبذل  بالمقاومة 

أينما كان في أربعة أجزاء موطنه الذي انشطر 

إال  شيء  كل  على  بينها  فيما  تختلف  دول  بين 

في الموضوع الكردي، واالتفاق على أذية الكرد 

فإنها ترمي كل خالفاتها جانبًا، وتخطط، وترسم 

كيف توقع البالء الموجع بحق الكرد.

المقدسة  التسمية  البيشمركة منذ أن تسمت بهذه 

صارت مالزمة لخالص الكردي من نير العبودية 

التي طال أمدها. لهذا كانت هذه القوة العسكرية 

حرية  ألجل  روحه  يفدي  من  وتعني  النبيلة، 

والنيل  االستهداف  مركز  دائمًا  كانت  الوطن، 

العسكري  الصعيد  على  سواء  األعداء  قبل  من 

التي  المؤسسة  هذه  إلى  باإلساءة  منها  النيل  أو 

العظيم  تاريخها  طول  على  المالحم  سطرت 

والمجيد.

البيشمركة  مدرسة  من  جزٌء  روج..  بيشمركة 

ما  كوردستان  غربي  من  أبناؤنا   .. العظيمة 

في  والتدمير  القتل  شركاء  يكونوا  أن  ارادوا 

من  عقد  حوالي  منذ  والدمار  الحرب  سوريا 

الثاني من  الزمن وحتى اآلن، فاختاروا الجناح 

رجاًال  فكانوا  جنوبه..  في  كوردستان  وطنهم 

أشداء بواسل أثبتوا دورهم في روزناما الذاكرة 

وغربها  كوردستان،  جنوب  في  الكوردستانية 

حينما قارعوا أعتى عدو وهو داعش اإلرهابي.

دائمًا كانت عين هذه القوة العسكرية ترنو نحو 

الوطن.. الوطن في غربي روحه.. أو إذا شئت 

كوردستان سوريا، لكن هذا الحلم ماكان يتحقق 

 .. متعاونا معهم  يكون  أن  ينبغي  كان  ألن من 

كان يختار أسوأ االساليب لضمان عدم عودتهم 

من  واهية  بحجج  أهلهم  عن  للزود  بالدهم  الى 

يسبب  قد  عسكريتين  قوتين  وجود  أن  ضمنها 

في حرب أهلية!! ولماذا حرب أهلية؟ طالما أن 

التنظيم  في  اآلخر  واألخ  القوة،  هذه  في  األخ 

العسكري اآلخر.

روج  بيشمركة  قوة  تتعرض  أيام  قبل 

الكوردستانية منذ أيام لحملة "شرسة" من إعالم 

اعالم  وكذلك  الكوردستاني..  العمال  منظومة 

على  ويرّكزون  الكوردستاني.  الوطني  االتحاد 

إلصاق تهمة مشاركة شخص في الحرب الدائرة 

في ليبيا يّدعون زورًا أنه من بيشمركة روج مع 

بيانًا  العامة لبيشمركة روج أصدرت  القيادة  أن 

صريحًا أن الشخص " اإلرهابي" المذكور لم يكن 

يومًا في صفوف البيشمركة.

الشعواء  الحملة  ألن  واضحة،  كانت  الغاية 

الكوردستاني  المناضل  تسليم  مع  تزامنت 

مصطفى سليمي الذي مكث في سجون المحتل 

له  سنحت  وحينما  عامًا،  عشر  سبعة  االيراني 

بالمرصاد  التراب"  "إخوة  كان  الخالص  فرصة 

من حريته الجديدة، واعتلى حبل اإلعدام رافعًا 

النصر  ايران..ومعلنًا  بحذائه على ذقون ماللي 

على األعداء ولو بعد حين.. الغاية صرف أنظار 

الكرد عن هذه الجريمة النكراء.

التحية واالحترام لبيشمركة روج الذين سّطروا 

أروع المالحم على تراب وطنهم الثاني جنوبي 

نفسه  له  تسّول  من  لكل  والعار  كوردستان، 

اإلساءة لهم كائنًا من كانوا!! .. 

مصطفى  الكوردستاني  الشهيد  لروح  والمجد 

سليمي.  

بيشمركة روج.. 

ومالحم البطولة 

الكوردستانية

عمر كوجري 

 
ً
املخرج الكردي املسرحي عالء كلش: لو مل أكن ممثال لكنت جمنونا

فيلم (Henarê Bextwere – الرمان احملظوظ) جلان بابيري

أميرة إبراهيم- قامشلو 

قدم ممثلون الكورد االبداعات والنجاحات بشكل احترافي 

االكاديمية  الدروس  تلقين  دون  المسارح  خشبات  على 

عن فن المسرح كباقي الممثلين في الدول اآلخرى الذي 

يأتي من خالل صروح فنية مخصصة لهذا الغرض.

خالل  من  الفن  لهذا  الكوردي  الممثل  دراسة  جاءت 

الفنون  انواع  من أصعب  يعتبر  الذي  بالعمل  انخراطه 

العتماده على اللقاء مباشرة وتفاعله مع الجمهور حيث 

جانب  إلى  معا  والجهد  والتركيز  الجرأة  ذلك  يتطلب 

امتالك موهبة.

لم يكن الممثل  عالء كلش  بعيدًا عن كل هذه صعوبات 

أمام مشواره الفني الذي بدأ عام ٢٠١٨ ففي كل تتجربة 

ورغبته  أدائه  خالل  من  للمسرح  عشقه  يسرد  كان  له 

بتقديم األفضل واألجمل لدوره وللفن المسرح.

ولم يتوان برهة واحدة عن التطوير موهبته من خالل 

تواصله مع العاملين بهذا المجال فكان مرشده واستاذه 

من  عددًا  قدم   حيث  شويش  أحمد  الكبير  الفنان  هو 

مع  بالتعاون  قدم  (الحلم)   مسرحية  منها  المسرحيات 

مركز أفدان الثقافي ٢٠١٨ مسرحية ( حلبجة ) بالتعاون 

مع فرقة خالت وتم عرضها في ذكرى مجزرة حلبجة 

منظمة  مع  بالتعاون  (االعتراف)  ومسرحية    ٢٠١٩

كشبون لذوي االحتياجات الخاصة وفرقة خالت ٢٠١٩ 

ومسرحية ( جوارب المرحوم ) كانت بمشاركة مع فرقة 

االحالم)  (سارقو  ومسرحية   ٢٠١٩ برازي  سوزدار 

االعمال  هذه  منظمة سردم ٢٠١٩ جميع  بالتعاون مع 

قدمت في مدينة دهوك التي كانت بمثابة بوابة لالنطالق 

الى عالم المسرح وبقية االنواع الفنون االخرى التي يود 

تقديم افضل ما لديه من خالل موهبته الفنية. 

وامكانياته  فنيا  سنه  صغر  رغم  كلش  عالء  الممثل 

االعمال  تقديم  استطاع  أنه  اال  له  متاحه  المتواضعة 

العمل  في  دوره  مساحة  صغر  ورغم  المميزة  الفنية 

كما اسلف سابقا لنا استطاع بجدارة طرق باب السينما 

العالمية بفترة قصيرة من بدأ مشواره الفني وهو صاحب 

المقولة الشهيرة (لو لم أكن ممثال لكنت مجنونا) وهذا 

ان دل على شيء يدل على شيء واحد اال وهو عشقه 

الذي  المسرح  وجه خصوص  وعلى  للفن،  الالمتناهي 

يرغب بتقديم العمل المسرحي متكامل وإيصال رسالته 

سربند حبيب

من  تنجو  أن  فإما  وطنك  في  األوكسجين  ينعدم  عندما 

الحياة والموت، أو أن تتبعثر كحبات الرمان في دهاليز 

متاهة، بحثًا عن جرعة أوكسجين لعيش حياة تليق بجرح 

ما زال مفتوحًا على مصراعيه في هذا الفراغ الالمنتهي 

بعبثيته، وأنت مفجوع بأمل مغدور في شقائه. 

في روزنامة حرب  ولد  الذي  الطموح  الشاب  «زارا» 

لكن  المنكوبة،  مدينته  ترك  أن  بعد  عبثية، خانه جسده 

زاده  فحمل  الخروج،  وأبت  للمكان  وفية  بقيت  روحه 

وطنًا وشق طريقه نحو المهجر والشتات.

يفتتح «جان بابيير» فيلمه بذاكرة زارا وهو يدون قصته 

كالجئ بعد أن أصبح شاهدًا حقيقيًا على مأساة وطنه.

في  ثورة  ذات  حرب  وحي  من  هي  االفتتاحية  مشاهد 

المدينة،  من  المتصاعد  والدخان  الدمار  حيث  سوريا، 

وتجمهرهم  الناس  وهروب  النساء،  وصرخات  عويل 

أمام األسالك الشائكة، وركوبهم البحر لينجوا بأرواحهم، 

في  سينمائيًا  المشاهد  هذه  تنتج  لم  الشوارع...  وحرب 

استوديوهات هوليوود، بل هي مشاهد حقيقية من لحم 

ودم وأحالم مؤودة لغد لن يأتي أبدًا. 

الفيلم في مداره العام:

يلتقي زارا بعائلة أحد أصدقائه ترافقهم فتاة فقدت عائلتها 

في الحرب وُاغتصبت على يد داعش، حيث يستضيفهم 

في البيت ويساعدهم في إجراءات اللجوء كونه األقدم. 

«آريا» الشابة البتولة بالرغم من أن هناك َمن اغتصبها 

المجروح  زارا  قلب  تدغدغ  عذراء  بقيت  روحها  لكن 

بانكسارات قلبها المفعم بالحياة، يعشقها ويتخذها شريكة 

على  الطاغية  كوابيسها  على  ويقضي  وحدته،  تؤنس 

عن  بعيدًا  جميلة  حياة  معًا  فيرسمان  البريئة،  أحالمها 

هادئة  حياة  معًا  يعيشان  وضوضائه،  الحرب  صخب 

مفعمة بالعشق والحب لكن لعنة القدر تالحقهما، حيث 

يسجن زارا ويعاد إلى هنغاريا كونه قد بصم هناك قبل 

عمها،  ابن  يصادفها  آريا  ولسوء حظ  النمسا،  وصوله 

الذي يقرر قتلها لتغسل العار وتعيد للعائلة الميتة شرفها 

المنتهك.

فيلم روائي تسجيلي أشبه بقصيدة شعرية طويلة تحمل 

على  المشاهد  يحّث  كثيرة،  إنسانية  رسائل  دفتيها  بين 

البحث في طالسم الصورة عن حياة باتت مبتذلة حيث 

فقد فيه اإلنسان إنسانيته ويعيش حياة القطيع.

يتمكن بابيير من صياغة هواجسه الفكرية وإرهاصاته 

الوجدانية ورؤاه الشخصية، في حوارات منمقة ألشخاص 

حقيقيين يقفون وألول مرة أمام عدسة الكاميرا كشواهد 

اإليقاع  متوازنة  سينمائية  وبلغة  مأساتهم،  على  حقيقية 

أي لغة األم  اللهجة الكورمانجية تتخذ من السرد الهادئ 

سردية  أساليب  على  المعتمدة  حبكتها  فيه  تصب  قالبًا 

متنوعة.

فيلم يحمل كل إمكانيات بابيير السينماتوغرافية الجميلة 

من صور شعرية تتألق في رمزيتها السريالية، ويحث 

المشاهد على التأمل وشغف تتبع األحداث، حيث ستجد 

وأنت  الذاتية  المراجعات  كثير من  إلى  نفسك مضطرًا 

ألنها  حدث  كل  عند  ستقف  الصور  جيوب  في  تفتش 

قضيتك الشخصية وليست من وحي خيال الكاتب.

في  الشخصية  جهوده  على  فيلمه  في  بابيير  اعتمد 

ثقافية  مؤسسات  النعدام  والتمثيل؛  واإلخراج  التصوير 

كردية تدعم الفن عامة والسينما خاصة، والذي تم إنتاجه 

في النمسا عام ٢٠١٦م.

طاقم العمل:

البطولة: آشتي شاكر ورهف محمد وآخرون.

اإلخراج: جان بابيير.

سيناريو: جان بابير وأفرو برازي.

مّدة الفيلم: ١:١٦:٠٦

الفنية واالنسانية  الى العالم.

ويبقى الفن الرسالة، والمسرح اللسان الحي لفحوى تلك 

الرسالة.

كنت أنا وصديقي نتمشى بين دروب البساتين 

لكنه  فنصطادها،  العصافير  على  نتحايل 

انقض على فريسة لم تكن بالحسبان. فريسة 

كانت محض مصادفة.

كنا قد انتهينا قبل أيام من المرحلة االبتدائية. 

إلى  قريتنا  يفصل  صغير  جدول  هناك  كان 

كنا  الصغار  نحن  عادلين،  غير  نصفين 

الكبيرة،  والحارة  الصغيرة  بالحارة  نسمّيهما 

يتحمل  بالكاد  خشبي  جسر  النهر  على  كان 

مع  التقينا  الجسر  منتصف  في  شخصين، 

صبية من الحارة الكبيرة والتي كانت معنا في 

نفس الصف. كانت خجولة جدًا فتوقفت في 

مكانها ريثما نحن نعبر الجسر،  هو سبقني 

الجسُر  فانهاَر  خدها  على  قبلة  وطبع  إليها 

تحتنا نحن الثالثة.

طعم  ذاق  فقد  يتألم،  لم  لكنه  ساقه،  كسرت 

من  الدم  نفر  التي  الصبية  من  األولى  القبلة 

وجهها خجًال وحياًء بسبب الفجاءة.  

انتظرت  فقد  األذى  من  سلمت  الذي  أنا  أما 

طويًال حتى ظفرت بقبلة أولى.
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