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يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا

االفتتاحية

كافة  في  السوريين  على  األعباء  تزداد 

والخدمية  واألمنية  السياسية  المجاالت 

واالقتصادية، فبعد المعاناة الطويلة والشاقة 

التي لقيها السوريون من قتل وتهجير وتشريد 

بتداعياتها  كورونا  جائحة  جاءت  ودمار، 

عمومًا،  الشعبية  الفئات  على  االقتصادية 

ولم تخف وطأتها بعد، وانهارت قيمة الليرة 

السورية الى مستويات مخيفة.

«قانون  موعد  اقتراب  هي  الكبرى  الطامة 

هذا  القادم،  حزيران  منتصف  في  قيصر» 

أو  شركة  أو  فرد  كل  يضع  الذي  القانون 

أمريكية  لعقوبات  دولة عرضة  أو  مؤسسة 

النظام  مع  تعاملها  تثبت  عندما  شديدة 

السوري، األمر الذي من شأنه أن يهبط سعر 

مهملة.  تصبح  أن  لدرجة  السورية  الليرة 

سينعكس ذلك على حياة المواطنين بالدرجة 

األولى كسالح تستخدمه أمريكا لكي ال تدع 

مجاًال لكّل من روسيا وإيران أن تستمرا في 

دعم النظام عسكريًا، وبالتالي قبول الجميع 

بالحل السياسي

االوضاع  على  سينعكس  اإلجراء  هذا 

للسوريين،  والسياسية   واألمنية  المعيشية 

وحلفائه،  النظام  بين  أزمة  يخلق  وأيضًا 

روسيا  رضا  عدم  خالل  من  ذلك  وتجّلى 

وسائل  في  له  وانتقاداته  النظام  أداء  من 

االعالم. 

بالنسبة لوضع شعبنا الكوردي في ظل هذه 

ضرورة  الى  الركون  من  البد  األجواء، 

الموقف  بتوحيد  الكوردي  البيت  ترتيب 

ومساندة  بدعم  مؤاتية  والفرصة  الكوردي، 

أن  ذلك  شأن  من  الدولي  التحاف  أطراف 

واألوضاع  العقوبات  هذه  وطأة  من  يخفف 

في منطقتنا.

والضامن  الراعي  هو  االمريكي  الطرف 

فرنسا  من  كلٌّ  أيضًا  وتسانده  لالتفاق، 

استحسانًا  المباحثات  هذه  وتلقى  وبريطانيا، 

وكافة  كوردستان  اقليم  رئاسة  قبل  من 

فرصة  هي  الكورد.  والغيورين  الوطنيين 

جيدة للكورد في سوريا أن يحققوا اتفاقًا شامًال 

واقتصاديًا  وأمنيًا  وإداريًا وعسكريًا  سياسيًا 

وإضافة الى أنه من شأن االتفاقية المرتقبة 

أن تقّوي موقع الكورد، وتعّزز ثقة الجماهير 

الكوردية، إضافة إلى إمكانية االستفادة من 

المساندة والراعية والضامنة لالتفاق  الدول 

بتوفير الغطاء السياسي واالقتصادي، وكذلك 

الخبرة في المجاالت االدارية والحماية. كما 

االستقرار  ظروف  توفير  على  ستنعكس 

لتسهيل عودة المهّجرين ومختلف الفعاليات 

المهنية والمجتمعية واالقتصادية الى ديارهم. 

الثقة،  بناء  وهنا، البّد من تعزيز إجراءات 

والتي من أهمها كشف مصير وإنهاء ملف 

المختطفين والشهداء.

ويبقى األمر اآلخر، وألجل ديمومة ونجاح 

إخراج  هو  المرتقب،  االتفاق  واستمرارية 

الكوردستاني  العمال  كوادر وقيادات حزب 

من المنطقة.

غرب كوردستان..
من أجل 
ب 

ّ
جتن

األسوأ 

قال مسؤول طوارئ مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق، وائل حتاحت، يوم الجمعة (١٥ 

أيار ٢٠٢٠)  أنه تم "وصول شحنة من منظمة الصحة العالمية لمطار أربيل إلى وزارة الصحة، 

تحمل معدات تشخيصية يبلغ عددها ٥ آالف (كيت)، وهي اآلن قيد التخليص الكمركي وسنتواصل 

مع وزارة الصحة ونقدمها لهم بأسرع وقت، كما توجد شحنة أخرى للعراق".

وأكد حتاحت أن "معظم الدراسات تشير إلى إمكانية الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا بعد 

فصل الخريف المقبل، لذلك هناك احتمالية عودة المرض بشكل معين خالل الخريف".
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االثنين  يوم  بارزاني،  مســعود  الرئيس  وجه 

الفنان  بوفاة  تعزية  برقية   ،٤-٥-٢٠٢٠

الكوردي القدير سعيد كاباري.

جاء في برقية تعزية:

بسم اهللا الرحمن الرحيم

الى عائلة الفنان سعيد كاباري المحترمة

ببالغ الحزن واألسى تلقينا نبأ وفاة الفنان الثوري 

المعروف سعيد كاباري .

فقدان الفنان كاباري، الذي سخر جل حياته في 

سبيل خدمة الفن الكوردي األصيل وقضية شعبه 

العادلة، خسارة كبيرة.

المناضلة  لعائلتكم  والمواساة  التعازي  نوجه 

وعموم أقاربكم ومعارفكم وجميع فناني كوردستان 

أن  العظيم  الى اهللا  األحزان. ونبتهل  ونشاطركم 

الراحل بواسع رحمته ويلهم  الفنان  يتغمد روح 

الجميع الصبر والسلوان.

انا هللا و انا اليه راجعون

مسعود بارزاني

٤/ آيار /٢٠٢٠

الرئيس بارزاني يواسي عائلة الفنان سعيد كاباري

كوردستان

الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  وجه 

الكوردستاني– سوريا PDK-S برقية تعزية للرئيس 

برحيل  كوردستان،  إقليم  رئيس  بارزاني،  نيجيرفان 

خالته. جاء فيها:

فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان 

الموقر

تحية واحترامًا:

المرأة  رحيل  نبأ  واالسى  الحزن  من  بمزيد  تلقينا 

اهللا  تغمدها  آغا،  حمد  نعمت  السيدة  خالتكم  الفاضلة 

بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جنانه ، وألهمكم الصبر 

والسلوان.

السيد الرئيس:

نشاطر جنابكم وذوي الفقيدة أسى الرحيل االبدي، وال 

يسعنا إال أن نتقدم إلى سيادتكم باسم حزبنا الديمقراطي 

التعزية وأصدق  آيات  بأسمى  الكوردستاني – سوريا 

مشاعر المواساة، وإنها إرادة والقدر. لروحها الرحمة 

والمغفرة ولجنابكم وذويها الصبر والسلوان.

لكم  متمنين  العزيز..  لجنابكم  الحارة  تحياتنا  نجدد 

ولقيادتكم الحكيمة المزيد من التقدم واالزدهار.

ولكل مصيبة إنا هللا وإنا إليه راجعون

المكتب السياسي

للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا

٢٠٢٠/٥/١

املكتب السياسي لـ PDK-S يعزي الرئيس نيجريفان بارزاني برحيل خالته

كوردستان

وّجه الرئيس نيجيرفان بارزاني، رئيس اقليم كوردستان رسالة شكر إلى المكتب السياسي للحزب الديمقراطي 

الكوردستاني - سوريا، يوم ٣-٥-٢٠٢٠ على المشاركة في مواساته برحيل خالته نعمت حمه آغا.

وتلقت صحيفتنا « كوردستان» نسخة من الرسالة جاء فيها:

"األخوة األعزاء في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا، السالم عليكم ورحمة 

اهللا وبركاته، أشكركم جزيل الشكر على مواساتكم الصادقة ومشاركتكم إيانا أحزاننا في وفاة المغفور لها 

خالتنا نعمت حمة آغا".

أضاف الرئيس: "جزاكم اهللا خيرا وأبعد عنكم كل سوء ونسأله تعالى أن ال يريكم أي مكروه، وأتمنى لكم 

دوام الصحة والتوفيق".

رسالة شكر من الرئيس نيجريفان بارزاني 
PDK-S إىل

الفنان  بوفاة  الحارة  تعازيه  سوريا  الكوردستاني-  الديمقراطي  الحزب  سكرتير  المال  سعود  قّدم 

الكردي الكبير سعيد كاباري يوم ٤-٥-٢٠٢٠ وفيما يلي نص رسالة التعزية

آل الفقيد الفنان الكردي الملتزم سعيد كاباري

محبي الفنان الراحل

تلقينا صبيحة هذا اليوم الرابع من أيار النبأ المفجع برحيل الفنان الكردي القدير المغفور له سعيد 

كاباري.

تعّرض  الفني  نشاطه  وبسبب  ووطنه،  شعبه  بقضايا  ملتزمًا  فنانًا  الفنية  بداياته  ومنذ  عرفناه  لقد 

لالضطهاد من قبل السلطات األمنية في سوريا والعراق، إال ان ذلك لم ُيثنه عن مواصله مسيرته 

الفنية المتصاعدة حتى بات من أشهر الفنانين الكرد.

شعبه  بخدمة  يكتف  ولم  االستثنائية،  وذاكرته  النفاذة،  وبصيرته  المتقد،  ذكاؤه  الراحل  ُعرف عن 

الكردي من خالل الفن فقط، بل انخرط في ميادين النضال السياسية واإلعالمية واالجتماعية، فأبدع 

فيها مثلما أبدع في الفن.

رحيل الفنان القدير سعيد كاباري وهو في أوج عطائه أدمى قلوبنا والذي ترك تراثًا فنيًا وثقافيًا 

ملهمًا ألجيال قادمة.

إننا نعّزي أنفسنا وحزبنا وأبناء شعبنا الكردي بهذا المصاب الجلل

انا هللا وإنا إليه راجعون

سعود المال

سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا

٤-٥-٢٠٢٠

 PDK-S سكرتري الـ
يعّزي برحيل الفنان الكردي القدير سعيد كاباري

الصحة العاملية تقدم إلقليم كوردستان شحنة معدات تشخيصية لفريوس كورونا
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قائمة (١٩-Covid ) كورونا جائحة التزال

مختلفة، بنسب ولو العالم، أنحاء في ومستمرة

سياسيا محدودة  ونشاطاته العالم حركة والتزال 

في المتفشي الوباء هذا بسبب واجتماعيا واقتصادية

الجهود خلت، والتزال أشهر المعمورة منذ أنحاء

أو والوقاية الحظر لجهة سواء قائمة والمساعي

ضد تلقيح أو مصل عن والبحث المكافحة لجهة

فالتوقعات وعليه ، الفتاك الفيروس هذا خطر

بين الوباء، ديمومة هذا في مدى تختلف واآلراء

ال يستمر أنه يرى لسنين وبين من اطالته يرى من

ستعود المجتمعات بأن آخر ورأي ألشهر، سوى

استمرار رغم اعتيادي بشكل أعمالها ممارسة الى

اآلن حتى هناك ليس  أي دواليك، وهكذا  الوباء،

الوباء هذا واستمرار واقع حول واضح توافق

الدول بين بعض اتهامات تراشق بل هناك الخطير،

الصين وامريكا .. وخصوصا هذا الوباء في نشر

تبقى ذكرنا، كما المحدود السياسي النشاط ورغم

في الشأن ذات الدول بمصالح تتصل قضايا هناك

تقتضي إقليمية أزمات جانب إلى الدولية السياسة

جزئية، نظرا لها ولو أو معالجات حلول البحث عن

انتهاكات من لها تتعرض مما االستثنائية لظروفها

أو القاسية المعاناة فضال عن  قمعية، وممارسات

تقض مضاجع الجماهير وخصوصا المركبة التي

عن بعيدا عن االستقرار والتي تبحث منها الشعبية

السورية األزمة ومنها والتشرد،  النزوح حركة

األيام قادم في دراماتيكية تطورات تشهد قد التي

بتوافق يذكر المنشود، السياسي الحل باتجاه تدفع

األجنبية إلخراج القوات والميليشيا أمريكي روسي-

والتركية اإليرانية ) السورية األراضي من  كافة

في النار إطالق ووقف (.. اهللا حزب  وميليشيا

واآلخر الحين بين أمريكا تلوح كما سوريا، عموم

الممارسات هذه ،( قيصر  ) سيزر  قانون بتنفيذ

بالحل للقبول السوري  النظام  على  ضغط مثابة

ذات  الدولية والقرارات جنيف١  وفق السياسي

باستئناف  والبدء  ،  ٢٢٥٤ القرار والسيما الصلة

جديد. من عملها الدستورية اللجنة

أركان داخل حادة خالفات الجدير ذكره وجود ومن

إلى تفضي قد السوري، للنظام المالية المؤسسة

المتوقعة التغيير عملية في بدورها تساهم صراعات

.. للنظام

دورها على  للحفاظ جهودها بكل ستسعى تركيا، 

على الحفاظ وفي السوري عامة، الشأن في فاعال

خاص، من سوريا بشكل في مناطق معينة تواجدها

الدولية لإلرادة االمتثال من بدًا ترى ال بالتالي لكنها

لترتيب والعمل  السياسي، الحل نحو المتجهة 

لسوريا رؤاها  وفق األرضية وتهيئة األوضاع

على السوريين، لكل تتسع أن ينبغي التي المستقبل

لتوفير السعي وبالتالي الديمقراطية، من أسس

القومية المكونات لجميع واألمان األمن ضمانات 

الجوار ودول الواسعة الشعبية والجماهير والدينية

السورية. باألزمة والعالقة الشأن ذات
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والضغوط االقتصادية بالعقوبات المثقلة وإيران، 

المستفحلة الداخلية واألزمات الخارجية السياسية

بشكل والمنتشرة المتفاقمة كورونا وباء من ومعاناتها

ذلك عليه، ومع يحسد إيران ال وضع أن أي واسع،

والمواثيق للقوانين المخالفة سياساتها عن تكف ال

اإلقليمية الدول شؤون في السافرة وتدخالتها الدولية

وتتدخل وسوريا، ولبنان والعراق اليمن وخصوصا

المفاصل في التماهي لدرجة وواردة، شاردة بكل

ومن واألمنية، العسكرية ومؤسساتها للدولة األساسية

المتوافقة أي المعنية الدول إلرادة انصياعها المستبعد

القوات ومنها األجنبية والميليشيا القوات إخراج على

يعني ما الخروج، ترفض أنها  المتوقع  أي اإليرانية،

ساحة تكون أو جديد، وضع أمام سوريا تكون ربما

من جديد. تصفية الحسابات

اتساعا تزداد وربما قائمة، أزماته تزال ال والعراق،

ألنها اآلفاق المنظورة، في الحل على مستعصية وهي

فحكومة أو تلك، الحكومة لهذه الثقة على منح تتوقف ال

النسبي االرتياح موضع كانت المهدي عبد عادل السيد

مصطفى السيد يوفق وربما السياسية، للقوى واألحزاب

تكون وقد جديدة، حكومة بتشكيل المكلف الكاظمي

األزمات تظل االتجاه الصحيح، لكن في إيجابية خطوة

والسيما متراكمة الملفات وتبقى يطول، قد لوقت قائمة

الحل على العصيين واالداري المالي الفساد ملفي 

والشخصيات القوى وخصوصا أطرافهما، تعدد بسبب

هذين والقوية، وبسبب الرفيعة من المستويات المتورطة

زد العراقية، الشوارع في حصلت االحتجاجات الملفين

الموالية القوى بين القائم المحتدم الصراع ذلك على

العراقي الوطني بالشأن المتمسكة واألخرى إليران

التزال الجهود العموم وعلى العليا، العراق وبمصلحة

عبر نصابها، في قائمة باتجاه وضع األمور والمساعي

الشعبية الجماهير إرضاء بين الدقيق التوفيق سياسة

مرحلي بشكل ولو السياسية والكتل القوى وبين المحتجة

باالتجاه الخطوات  تتوالى  أن أمل  على مؤقت،  أو

ربوع في واالستقرار األمن عوامل لتحقيق المطلوب

.. العراق

كوردستان.. إقليم

مختلف على ونشاطاتها سياستها اإلقليم قيادة تمارس 

فيما المتميز دورها لها المركز صعيد على األصعدة،

والملفات برمته سواء المتعلق منها بأزماته العراق يخدم

جديدة، حكومة تشكيل بمسألة المتعلق أو األساسية،

بغداد والتي ماتزال مع الخالف قضايا عن فضال

المناطق منها المناسبة وفي المقدمة الحلول تنتظر

عليها المتنازع ) والمسماة كوردستان من المستقطعة

لجهة سواء وقضايا خاصة ولإلقليم مسائل هذا ،(

عوامل تقدم من تحقيقه ينبغي ما أو الوضع الداخلي

وفي قادته وبحكمة فاإلقليم وعليه وتطوره، اإلقليم

ارساء عبر البارزاني مسعود الزعيم منهم المقدمة

بما الزمن، مع  وازدهاره المضطرد تقدمه  دعائم

الكوردستاني في تطور القومي معناه أن المشروع

.. ومستمر دائم

من المظالم لحق بها ما كوردستان سوريا، معلوم

واألموال األرواح شملت التي الفظيعة واالنتهاكات

االنسانية جبين لها لدرجة يندى ..الخ، والممتلكات

ومؤسسات الدولي المجتمع  ومسمع  مرأى وعلى

تحريك دون اإلنسان، حقوق ولجان المدني المجتمع

من األخيرة المراحل  في وحصل معظمها ساكن،

وصوال وعفرين كوباني من بدءًا السورية، األزمة

عما ناهيك هذا كانيبه، وسري سبي كري الى

تفجيرات عبر شتى ارهابية ممارسات من شهدتها

كوردستان في المدن والبلدات معظم شملت مدمرة

مدينة في الشعبية السوق تفجير وآخرها سوريا

.. وجريح شهيد بين بالعشرات أودى عفرين

والويالت للمآسي سوريا كوردستان تعرضت ولئن

ونشاطات تحركات المالحظ حصول أن إال بشدة،

الوطنية، األصدقاء والقوى لدن من مؤخرًا متميزة

الترتيبات باتجاه وضع سواء بوادر إيجابية إلى تشير

الحالة انهاء  بغية  الكردية المناطق لعموم  الالزمة 

عودة عوامل توفير عبر  منها الحد  أو المأساوية

من نوع ذلك وفي سكناهم، أماكن الى المهجرين

السعي وبالتالي الديمغرافية، الطبيعة لتغيير الحد

تسليم أجل  من والعمل المسلحة الفصائل إلجالء 

تكون وقد  األصليين،  لسكانها المناطق تلك إدارة

أكثر الهتمام ضرورية مقدمات اإلجراءات هذه 

.. بشأن تلك المناطق تطورا

باتجاه والمساعي الجهود بمسألة يتعلق وفيما

حقيقية شراكة تحقيق بغية النظر وجهات تقريب

واإلداري العسكري والعمل السياسي القرار في

بالتوافق عموم الحركة السياسية الكردية، وبدءًا بين

(ENKS سوريا( المجلس الوطني الكردي في بين

الجهود ال  ) فإن pyd ) الديمقراطي االتحاد وحزب

الديمقراطي الحزب ومستمرة، وحزبنا ( قائمة تزال

وعبر جهد أي يدخر لن ( سوريا – الكوردستاني

تحقيق أجل  من للعمل  الكردي الوطني  المجلس 

واستعدادا شعبنا إلرادة  تلبية  ذلك الشراكة، تلك

لألزمة السياسي الحل نحو المرتقبة للتطورات

السورية.

السياسي المكتب

– سوريا الكوردستاني للحزب الديمقراطي

٥-٥-٢٠٢٠ في قامشلو

زنار حاجي

الشعب خير على بوادر األفق في تلوح كل مرة، في

ترافقها تطورات سوريا، كوردستان الكوردي في

الوضع المعيشي تجعل بحيث األصعدة، كافة على

سوًءا. ويزداد يتفاقم سوريا كوردستان في

األساسي والممول المصدر بأن الجميع، لدى واضح

سوريا في كوردستان للشعب الكوردي االقتصادي

الكورد اعتمد مضت، عقوٍد فخالل الزراعة، هو

الشعب ولكن وضعهم،  إدارة في الزراعة  على

على أصبح األيام، هذه  في أمره  على المغلوب

االستمرار بدل عن مصدر رزقه االستغناء مقربة

فيه.

إتقان، بكل  محاكة وخطة مدروسة خطوة  في

نشوبها أسباب زالت ما التي  - النيران التهمت

في الكوردي للشعب الزراعية المحاصيل مبهمة-

به وألحقت الماضي، العام خالل سوريا كوردستان

عند ( والعلم صدمتها. يعيش زال فادحة ما خسائر

.( وقدرا قضاء النيران كانت ربما اهللا،

الحصاد موسم اقترب كورونا، جائحة مع بالتزامن

وأصحاب الفالحون بدأ سوريا. كوردستان في

الالزمة، بالتحضيرات  العقبات رغم الحصادات 

ُصِدم الماضي، العام صدمة من االنتهاء قرب ومع

أخرى، مرة في كوردستان سوريا الكوردي الشعب

فاعل. بفعل المرة هذه ولكن

شراء  تسعيرة  بوضع   PYD الـ إدارة  قامت 

قصمت التي التسعيرة الزراعية، المحاصيل

 (  ٢٢٥ ) بـ حددتها حيث الفالحين، ظهور 

بدأ فيه وقت في الواحد، القمح لكيلو ليرة سورية

السورية، الليرة أمام بماراثون الدوالراألمريكي

وصل حتى جديدا، قياسيا رقما يوم كل في مسجًال

أكثر إلى المقال- هذا كتابة لحظة - اللحظة هذه في

سورية. ليرة ( ١٦٠٠ من (

الليرة مقابل الماراثون في  األمريكي  العدَّاء تفوُق 

كافة الكوردي من الشعب على سلبا أثَّر السورية،

Ÿ0a Û‹« Úqäb◊

تعزية رسالة ٤ أيار ٢٠٢٠, االثنين، يوم سوريا، - الكوردستاني الديمقراطي للحزب السياسي المكتب وجه

الشعب وأبناء الراحل وعائلة الحزب فيها عّزى كاباري، سعيد والبيشمركة الكوردستاني الفنان برحيل

ومثقفيه. الكوردي

يلي رسالة التعزية: فيما

الفقيد آل

كاباري الفقيد الكبير الفنان سعيد محبي

بألم كاباري سعيد له المغفور والثقافية المتميزة الوطنية القدير والشخصية الكوردي الفنان وفاة نبأ تلقينا

عميقين. وحزن

صفوف في مناضًال كان إنه مجّرد فنان كوردي متمّيز بفّنه وملتزم بقضية شعبه بل كاباري الفنان يكن لم

السياسي ومارس العمل إعالمهم، ضمن وسائل وَنِشط وضعه الصحي، رغم كوالن ثورة خالل البيشمركة

مختلف النواحي، من شعبه قضية إلى فيها تطّرَق التي المباشرة الفيديوهات من العشرات والتوعوي، وبّث

الجرأة. بمنتهى رأيه في كل القضايا ويبدي ينتقد، وكان

إلى إضافة القومية، واألناشيد األشعار من أغانيه، وحفظ المئات من كلمات الكثير كاباري الراحل كتب كما

واأللمانية. والتركية واالنكليزية والفارسية والعربية الكوردية لغات هي ست ُيتقن كان أنه

المناضلين لكل وكذلك  عمومًا الكردي وللفن  ومحبيه  وذويه ألهله  كبيرة خسارة ُيشّكل فناننا رحيل إن

وألحانه المدّوي  وصوته باقية روحه لكن بجسده، رحل  وقد ومستقلين، سياسيين من الكورد الوطنيين 

ملِهمًا سيبقى الكوردايتي نهج الخالد البارزاني بنهج المبدئي والتزامه الشجاعة السياسية ومواقفه الشجية

الكردية الجماعات مضاجَع مطرقة تقضُّ الهادرة صرخاته وستظل من أبناء شعبنا، قادمة ألجيال وحافزًا

للكوردايتي. المناهضة

وكافة وفنانيه ومثقفيه شعبنا وأبناء وعائلته أنفسنا نعّزي الجلل، المصاب وبهذا األليمة المناسبة بهذه إننا

وطنييه.

وفسيح جنانه رحمته بواسع الفقيد يتغّمد أن الباري راجين من

راجعون إليه وإنا وإنا هللا

سوريا - الكوردستاني الديمقراطي للحزب السياسي المكتب

٤-٥-٢٠٢٠
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التأثير، هذا من لها حصة األسد النواحي، والزراعة

ك.غرامات (٧) يعادل الواحد الدوالر أصبح بحيث

عامة سوريا مسبوق في غير أمر وهذا  القمح، من

خاصة. سوريا وكوردستان

الفالحين لخسائر  بسيطة  حسابية بعملية  قمنا  إذا

ستدفع النتيجة بأن لنا  يتبين سوريا،  كوردستان في

رزقهم ومهنتهم مصدر االستغناء عن إلى الفالحين

" "الجوال سعر جد. عن أبا توارثوها التي األساسية

ليرة سورية،  ( ١٥٠٠ ) من يصل إلى أكثر الفارغ

أصحاب  ل.س، (  ٢٧٥ ) إلى الكيس يصل وسعر

 (  ٢٠ ) الواحد الهكتار على يأخذون الحصادات

بالنسبة، الفالحين يشاركون  من  ومنهم ل.س،  ألف

( ٪٢٠ ) إلى تصل فإنها الواردة المعلومات وبحسب

األرض. وحراثة البذار مصاريف عن ناهيكم ،

بإصدارعدد أيضا سيبدأ السوري، للنظام بالنسبة أما

الفالحين، من القمح شراء بخصوص القرارات من

على المغلوب تشكل عقبة أمام الفالح ذاتها وهي بحد

أمره.

الصعيد على الحاصلة التطورات هذه كل بعد بالطبع

 PYD الـ إدارة بين التنافس زال ما الزراعي،

الزراعية المحاصيل شراء  على  السوري والنظام

إن علما الكوردي، الفالح انتظار في الفالحين، من

للنظام  الفالحين من يشتريه ما نفسه، يبيع PYD الـ

!!؟. تنافس هذا ، فأي السوري

الكوردي الفالح بأن القول يمكن تقدم، خالل ما من

إذا - الفادحة للخسائر ودرًءا سوريا كوردستان في

هذا الزراعية المحاصيل حرق لجائحة يتعرض لم

هو مناطق- عدة في بدأت إنها رغم أيضا، العام

ألن وذلك بمحصوله، النيران إشعال على سُيقدُم من

ُتمارس التي الرزق ونسف مصادر  التجويع سياسة

. وعي الال أدخلته ربما وساق، قدم على ضده

على باتت كارثة إال أرى ال حقيقة ... النهاية في 

سوريا، كوردستان في الكوردي الشعب تنتظر المحك

وقضيتهم، الكورد وضع على كارثية ستكون والنتائج

. يفهم اإلشارة من واللبيب سعيد الفنان لعائلة تعزية رسالة ٤ ايار ٢٠٢٠، االثنين ، اوربا للمجلس الوطني الكوردي ممثلية وجهت

نص الرسالة: يلي ، فيما كاباري

كاباري» «سعيد الكبير الفنان برحيل عزاء رسالة

في كاباري» «سعيد الكبير كردستان فنان وفاة نبأ الكردي الوطني للمجلس اوربا ممثلية تلقت واسى بحزن

عضال. بمرض اصابته اثر ٤/٥/٢٠٢٠ اليوم هولير مدينة مشافي احدى

فنانًا الكردي شعبنا فقد وبرحيله من الزمن عقود الكردي الفن الموسيقا و كاباري» «سعيد الفنان خدم لقد

والمهجر الوطن في الكردي شعبنا نعزي المناسبة االليمة الكردية، وبهذه الفن والموسيقا اعمدة ملتزمًا واحد

جنانه فسيح يسكنه اهللا ان ونسال وذويه اسرته الى التعازي باحر ونتقدم

راجعون اليه وانا هللا انا

سوريا في الكردي الوطني للمجلس اوربا ممثلية

٢٠٢٠/٥/٤

سوريا الكوردستاني- الديمقراطي الحزب من وفد زاَر

قامشلو مدينة في الديمقراطية المنظمة اآلثورية مكتب

المنظمة من رسمية لدعوة تلبية سوريا بكوردستان

من  الـ٨  الجمعة يوم صباح الديمقراطية، اآلثورية

أيار٢٠٢٠،

سوريا، الكوردستاني- الديمقراطي الحزب وفد وضمَّ

الديمقراطي الحزب سكرتير المال سعود األستاذ من كٌل

الوطني المجلس ورئيس –سوريا الكوردستاني

محسن و فخري الزكين ، اسماعيل محمد الكوردي،

ضمَّ وفد فيما للحزب، السياسي المكتب أعضاء طاهر

داوود األستاذ من: كٌل الديمقراطية، اآلثورية المنظمة

وبشير اسحق موشي وكبراييل المنظمة داوود سكرتير

للمنظمة. السياسي المكتب أعضاء السعدي

التالية: النقاط اإلجتماع تناول

تربط التي المتينة الثنائية العالقات الطرفان تباحث -١

حيال الصديقين ورؤيتهما المشتركة والمتطابقة الحزبين

معاناة إنهاء  أجل من تبذل  التي  والجهود المساعي 

خاصة. الكوردية والمناطق عامة السوريين

Ï‹ìflb” ¿ ÚÓ†aã‘∫á€a ÚÌäÏq˛a Ú‡ƒ‰æa knÿfl äÎçm ˝æa Úébˆãi@PDKMS Ä€a ÒÜbÓ”

على الراهنة المستجدات آخر إلى تطرقا كما -٢

المنطقة في الجارية التطورات وكذلك السورية الساحة

الكوردية.

الثورة وقوى السوري االئتالف وضع مناقشة تم -٣

التنسيق على وشددا الحاصلة، والتطورات والمعارضة

االئتالف من  المعارضة قوى  مع  المجاالت كافة في

التفاوض.. وهيئة السوري

التفاوض هيئة عمل إلى أيضا الحزبان تطرق كما -٤

خاللها. من المستقبلية ورؤيتهما

الحوارات وخاصة المسائل الداخلية الجانبان وناقش -٥

وحزب االتحاد الكوردي الوطني المجلس الجارية بين

.PYD الديمقراطي

حيال متطابقة الجانبين بين النظر وجهات كانت حيث

السوري والداخلي  المحلي  بالشأن  المتعلقة  المسائل 

محسن االستاذ تحدث ذلك وعن والدولي. واالقليمي

دعوة على بناء حزبنا وفد زيارة جاءت بالقول: طاهر

الطرفان ناقش حيث الديمقراطية، اآلثورية المنظمة من

تجاه المستقبلية ورؤيتهما الحزبين بين الثنائية العالقات

والدولية. واالقليمية الداخلية القضايا، كافة

المسائل مناقشة إلى أيضًا تطرقنا طاهر: أضاف

الوطني بين المجلس الجارية وخاصة الحوارات الداخلية

الديمقراطي. االتحاد وحزب الكوردي

نابعة ودية والمباحثات المناقشات كانت لقد طاهر: تابع

وأيضًا المشتركة والمبادئ  بالقيم الطرفين  تمسك عن

كافة إنهاء في اإلسراع على  الطرفين إصرار مدى

في والسالم يعم األمن حتى المنطقة العالقة في المسائل

بالدنا. ربوع
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كوردستان

أصدرت هيئة الرئاسة في المجلس الوطني الكردي في سوريا تصريحًا  يوم ٩-٥-٢٠٢٠حول نشر قناة 

روداو لخبر انسحاب المجلس من االئتالف السوري المعارض، وفيما يلي نص التصريح: 

 

تصريح

نشرت قناة روداو السبت ٩/٥/٢٠٢٠ خبرا ملفقا نسبته الى مصادر مطلعة لشبكة روداو ومن جملة 

الكردي  الوطني  المجلس  طالب  االمريكي  السفير  اعده  الذي  الكردي  التقارب  مشروع  (ان  تضمنه  ما 

باالنسحاب من االئتالف الوطني ونقل مقراته الى السعودية او مصر) .

ان رئاسة المجلس الوطني الكردي تنفي هذا الخبر وما نسبه الى السفير االمريكي جملة وتفصيال ، 

وتؤكد ان المجلس لم يتخذ او يناقش اي قرار بهذا الشان وان ممثليه في االئتالف يشاركون في هذه 

االيام اجتماعات الهيئة العامة لالئتالف.

كما نؤكد بأن أي مسعى من أجل وحدة الموقف والصف الكردي لن يكون موجهًا ضد أي طرف من 

أطراف المعارضة السورية، ال بل سيعزز دور الكرد ضمن صفوف المعارضة والداعم للعملية السياسية 

التي تجري في جنيف إليجاد حل لألزمة السورية ، وإن الواليات المتحدة األمريكية تدعم وجود المجلس 

الوطني الكردي في سوريا ضمن صفوف المعارضة.

الدقة والموضوعية والمصداقية في نقل  القائمين على شبكة روداو توخي  المجلس تطالب  إن رئاسة 

االخبار والتاكد من مصادرها الموثوقة قبل النشر .

هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا
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بلند مال محمد – ديرك 

حينما يرحل المناضلون تظل تضحياتهم ومبادئهم حية في ذاكرتنا . في هذه األيام نستذكر رحيل إنسان 

مناضل ذو قلٍب مليٍء بتطلعات وأهداف نضالية وقومية للشعب الكوردي .

المناضل كنعان عكيد أحد قادات الحركة السياسية والقومية  الكوردية في كوردستان سوريا . هذا االسم 

الالمع في سماء الكوردايتي ونهج البارزاني الخالد . 

ولد المرحوم كنعان عكيد آغا عام 1938 في قرية مزري عند ضفاف آفا مزن ( نهر دجلة ) التابعة 

لمنطقة ديرك. هذه المنطقة التي أنجبت شباب نهلت من لبان صنعت على خدمة الكوردايتي . هذه المنطقة 

للثورات  داعمة  أنفسهم جسورَا  نهر دجلة حتى قرى كوجرا – ضمت رجال جعلوا من  – مرورًا من 

المباركة  بقيادة البارزاني في كوردستان الجنوبية .

أدرك المرحوم كنعان عكيد ومنذ ريعان شبابه معاناة شعبنا المضطهد تحت نير االستبداد والظلم والقهر 

من قبل النظام الحاكم في سوريا .

مع انهيار جمهورية مهاباد الديمقراطية الفتية 16 /1946/12 , انهارت معها تطلعات وآمال قيادة الحركة 

السياسية الكوردية في سوريا, الذين راهنوا على الحرب العالمية الثانية بانها ستنتج ( سيفر ) أخرى, فثبطت 

همتهم وخارت عزيمتهم فتوقف نشاطهم نهائيًا . 

فحين اندالع األحداث المفجعة التي شهدتها ساحة كوردستان عامة ومرت على المنطقة وخرجت منها 

الحركة الكوردية خاسرة بين مساومات دولية على أراضيها وتوازنات مصلحية على حسابها . لذا كان من 

نتيجتها توسع وانتشار الوعي واالدراك القومي بحدة واسعة بين الجماهير الكوردستانية .

فمع بدء الحراك الكوردي القومي في الخمسينات في كوردستان سوريا, كانت األحزاب السياسية  السورية 

بكافة  ألوانها ومشاربها تتسابق لتوسيع قاعداتها الشعبية بين الجماهير في المناطق الكوردية . والحتواء 

عدد اكثر من الشباب الكورد ضمن صفوفها التنظيمية ك الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي االشتركي 

وحز بالسوري القومي االجتماعي . 

وتزامنًا مع هذه األحداث والدعوات, كان قسم من الشبيبة الكوردية القومية التواقة الى الحرية . ففي عام 

1952 أسس كوكبة من الشباب الكورد جمعية سموها ( جمعية اتحاد الشباب الديمقراطي الكورد ) . وكان 

للمرحوم كنعان عكيد الدور البارز في تأسيسها وقيادتها . التي كانت من نشاطاتها نشر الكتابات والنشرات 

السياسية والثقافية المتسمة بالطابع القومي . ونشر الوعي القومي بين صفوف طلبة الكورد .

كوردستاني  ديموقراطي  بارتي  و  الخالد  البارزاني  مع   متينة  المذكورة عالقات  للجمعية  ان  يذكر  كما 

عراق . 

ومع نشوء اول تنظيم سياسي في كوردستان سوريا باسم ( بارتي ديمقرطي كوردستان ) اندمجت جمعية 

 1959  1958- فترة  في  البارتي  فأصبح  سوريا.  في  البارتي  مع  الكورد  الديمقراطي  الشباب  اتحاد 

الشباب  بين  من  عكيد  كنعان  للشاب  فكان   . الكوردية  الجماهير  بين  الكبير   التنظيمي  التوسع  فترة 

القدوة المنخرطين في صفوف الحزب مؤمنين بنهج الكوردايتي وساعين الى الدفاع عن الحقوق القومية 

المشروعة في كوردستان سوريا .

في عام 1960 وبسب المواقف والنضال القومي للمناضل كنعان عكيد , ألقت األجهزة األمنية السورية  

( نظام الوحدة ) القبض على المرحوم كنعان وذجوه في سجن مزة المركزي بدمشق . وبعد االفراج عنه 

وبفترة ليست بكبيرة  عام 1961 ألقي القبض عليه ثانبًة مع مجموعة من كوادر البارتي . وفي عام 1964 

وبسب مواقفه البطولية والكوردوارية ألقي القبض عليه مرة أخرى  وحينها ُعذب كثيرًا في السجن والقي 

اآلالم والعذاب الشديد من قبل األجهزة القمعية األمنية السورية . 

عام 1970 أصبح كنعان عكيد عضو اللجنة المركزية في البارتي . 

حضر المناضل كنعان عكيد المؤتمر الوطني في كوردستان الجنوبية عام 1972 , واجتمع مع البارزاني 

الخالد.

وفي عام 1973 وبسب مواقف قيادة البارتي المشرفة حيال الحزام العربي السيء الصيت , ألقي القبض 

عليه مع قيادة الحزب وبقوا في غياهب السجن حتى عام 1981 .

في التسعينات أصاب المناضل كنعان عكيد بمرض عضال . وفي  يوم 1996/5/7 زاره الرئيس مسعود 

بارزاني في منزله بمدينة حلب السورية تكريمًا لنضاله المشرف . وفي يوم 1996/5/11 انتقل روحه 

الطاهر الى جوار ربه, بعد رحلة من النضال الرائع والتضحيات المريرة التي في ضوئها نسج هو ورفاقه 

أروع مالحم التضحية والفداء في سبيل نشر فكر البارزاني والبارتي في كوردستان سوريا .

طوبى للمناضل العتيد الذي وجد المكانة المرموقة والكبيرة في قلوب المخلصين للنهج . اسمك ستدون في 

سجل الخالدين . لك المجد والعلياء والخلود .    

هوشنك سمكمور

المناضل القومي الكوردستاني كنعان عگيد هو المناضل 

الصلب الذي آمن بقضية شعبه الكوردي ونهجه الوطني 

ثورة  فوز   عدم  فبعد  الخالد.  البارزاني  رسمه  الذي 

شيخ سعيد بيران في كوردستان (باكور) عام ١٩٢٥، 

والشخصيات  العوائل  بمالحقة  األتراك  الكماليون  قام 

الوطنية الداعمة للثورة. فاضطرت عائلة كنعان عگيد 

برفقة  آفا)  (روج  سورية  كوردستان  إلى  الهجرة  إلى 

٥٠ عائلة من األقارب. وأسفرت المعارك الدامية بينهم 

وبين قوات النظام التركي عن استشهاد أكثر من عشرة 

من رجاله ومن بينهم أخوه محمد، كما تم قتل العشرات 

من الجنود األتراك. ومن خالل التنسيق مع حاجو آغا 

هفركي في عام (١٩٢٩) عبروا الحدود (التي كان قد تم 

ترسيمها بعد اتفاقية سايكس بيكو) إلى كوردستان روج 

أفا وذلك عن طريق قرية معشوق.

الضيافة،  وكرم  بالحفاوة  المنطقة  أهالي  استقبلهم  حيث 

وخاصة عائلة حاجو آغا، ومرعي آغا، ليستقروا فيما 

بدران،  علي  باديام؛  (معشوق،  التالية  القرى  في  بعد 

كيشك) لمدة عام. وفي عام (١٩٣٠) قاموا بنقل بيوتهم 

إلى ريف ديريك، حيث سكن رسول آغا في قرية (جم 

شرف) بينما سكن عگيد قرية (مزرى). وفي نفس العام 

لدعم  بك  جالدت  مير  مع  وعگيد  آغا  رسول  تواصل 

ثورة آكري بقيادة جمعية خويبون من خالل التنسيق مع 

الشخصيات السياسة في جمعية خويبون.

ولد كنعان عگيد في عام ١٩٣٨ في قرية مزرى على 

ضفة نهر دجلة، وترعرع في وسط عائلة وطنية، وحسب 

قول شهود العيان، فقد تمتع منذ طفولته بشخصية قوية 

وشجاعة تملك صفات القيادة، كما كان في شبابه رياضيًا 

مكونات  كل  مع  طيبة  عالقاته  وكانت  البنية.  قوي 

المجتمع، حيث اتسم بالتواضع، يجالس الكبير والصغير 

والغني والفقير، واهتم بالقراءة والتعليم.

في عام ١٩٣٤ قاموا بوضع حجر األساس لقرية ( تل 

في  آغا  عمه رسول  توفي  العام  نفس  وفي   ،( خنزير 

قرية ( جم شرف )، وفي عام ١٩٤٤ قاموا بنقل بيوتهم 

@>ÌaÜäÏÿ€a@›uc@Âfl@fibõ„Î@Òã�«@Ò7é@NN@áÓÿ«@Êb»‰◊@ZÔ„bnéÜäÏÿ€a@ÔflÏ‘€a@›öb‰æa
فوقاني   ( خنزير  تل   ) قرية  إلى  أقاربهم  وغالبية  هم 

وتحتاني، وفي عام ١٩٥٢ انتقلوا إلى مدينة ( ديريك ). 

استقر عكيد آغا في ( ديريك ) فيما سكن أوالد رسول 

آغا في قرية ( قصر ديب ). وفي أواخر شهر أيلول من 

نفس العام توفي عكيد آغا والد كنعان.

األقارب  وأمور  العائلة  أمور  إدارة  عكيد  كنعان  استلم 

السيدة  من   ١٩٥٦ عام  وتزوج  مبكرة،  سن  في  وهو 

الفاضلة المرحومة هدية أحمد آغا، شقيقة الشهيد كمال 

البارتي  تأسيس  قبل  للبارتي،  السابق  السكرتير  أحمد، 

أسس كنعان عكيد برفقة مجموعة من الشباب الوطنيين 

 ١٩٥٧ عام  وفي  ديمقراط)،  خورتين  (جفاتا  جمعية 

الديمقراطي  الحزب  إلى  وانضمت  الجمعية  حل  تم 

الكوردستاني- سوريا. ناضل في صفوف الحزب وقام 

بتأسيس الحزب في مدينة (ديريك ) وريفها، وتعرض 

لالعتقال عدة مرات، وأثناء الخالف الذي حصل ضمن 

صفوف الحزب عام ( ١٩٦٣ )، قاد كنعان عكيد جبهة 

المعارضة ضمن الحزب وفي صفوف الجماهير المتمثلة 

بخط بارزاني ونهجه الخالد حتى عام ( ١٩٦٥ ) حيث 

تدخل ممثل بارزاني، السيد نعمان عيس لحل الخالف، 

لكن لألسف بقي الخالف قائمًا حتى المؤتمر التوحيدي 

المؤتمر  في  عكيد  كنعان  شارك  إذ   ،(  ١٩٧٠) عام 

الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  عضو  وأصبح 

الكوردستاني- سوريا.

وذكر المحامي شيركو كنعان عكيد بأنه بعد عودة والده 

كنعان عكيد من المؤتمر التوحيدي في ( ناو بردان) كان 

آثار  من  تراب  عبارة عن  هدية رمزية  لنا  أحضر  قد 

وتراث كوردستان، وكان يعطي للزوار حفنة منها وكان 

يقول عليكم أن تحتفظو بها، ومن ضمن الذين حصلوا 

ديرسمي  نوري  الدكتور  التراب  هذا  من  حفنة  على 

عند  رأسه  تحت  التراب  ذلك  يوضع  أن  أوصى  الذي 

موته. ويذكر المحامي شيركو كنعان بأنه أثناء حضوره 

تشيع جنازة الدكتور نوري ديرسمي قاموا بوضع ذلك 

التراب، وكتاب تاريخ الكورد وكوردستان للعالمة محمد 

أمين ذكي في قبره.

حتى  الحزب  صفوف  ضمن  نضاله  عكيد  كنعان  تابع 

ألقي القبض عليه وعلى جميع رفاقه في قيادة الحزب 

وعلى سكرتير الحزب دهام ميرو بتاريخ (٢٩/٧/١٩٧٣ 

والجسدي.  النفسي  التعذيب  أنوع  تعرضوا ألبشع  إذ   (

صرخة   ) كتابه  في  زازا  نورالدين  الدكتور  ويتحدث 

الشعب الكوردي ) عن شجاعة كنعان عكيد في سجون 

األنظمة المتعاقبة في سورية. وبلغت عدد السنوات التي 

قضاها في السجون ( ١٢ ) عامًا تقريبا. وفي صيف 

عام (١٩٨١) تم اإلفراج عن قيادة البارتي.

وبقي كنعان عكيد مهتمًا بقضايا شعبه ومتمسكا بخطه 

الوطني ونهج البارزاني. وفي بداية عام ١٩٩٥ أصيب 

الكثيرون  زاره  مرضه،  أثناء  وفي  عضال،  بمرض 

وفي  واالجتماعية،  والوطنية  السياسية  الشخصيات  من 

مقدمتهم السيد الرئيس مسعود بارزاني حيث زاره بتاريخ 

(٧/٥/١٩٩٦ ) ويقول المحامي شيركو عكيد: " والدي 

كان في حالة ال يستطيع فيها الكالم وعندما أخبرته في 

أذنه أن سيادة الرئيس مسعود بارزاني سيزورك خالل 

ساعات عاد إلى وعيه وطلب من أبنه ان يحضر له بدلته 

التي تليق باستقبال سيادة الرئيس مسعود بارزاني، وفي 

اعتذر  بارزاني  مسعود  الرئيس  سيادة  مع  اللقاء  بداية 

قائال: اعذرني يا سيدي لم أتمكن من الوقوف بحضور 

جنابكم، ثم رحب بسيادة الرئيس مسعود بارزاني وأكد 

األخير،  رمقه  حتى  الخالد  البارزاني  بنهج  التزامه  له 

وبعد ذهاب الضيف العزيز توقف كنعان مرة أخرى عن 

الكالم حتى يوم رحيله بتاريخ( ١١/٥/١٩٩٦ ) حيث 

شيع جثمانه في جنازة مهيبة إلى مثواه األخير في مقبرة 

ديريك- كوردستان سوريا.

تداوله  تم  ما  العام, حول  الرأي  إلى  بيانا  يوم ٩-٥-٢٠٢٠  في سوريا,  الكوردي  الوطني  المجلس  رئاسة  هيئة  أصدرت 

بخصوص توصل المجلس مع الـ ب ي د إلى اتفاق نهائي، فيما يلي نص البيان :

تناولت بعض صفحات التواصل االجتماعي في اقليم كردستان خبر توصل المجلس الوطني الكردي واالتحاد الديمقراطي 

pyd الى اتفاق نهائي بينهما نتيجة جهود امريكية وبرعاية ممثلها هناك، واشارت الى دور السيد الهور شيخ جنكي في تلك 

الجهود ، وللحقيقة يود المجلس ان يصرح بما يلي:

١_ هناك حوار بين المجلس و pyd وبوساطة امريكية فقط ولكن لم يتم التوصل الى اي اتفاق نهائي بينهما الى اآلن.

٢ _ ينفي المجلس اي دور لتلك الشخصية فيها سواء في االعداد او الحوار ، كما ينفي اية وساطة او مسعى له او للجهة 

السياسية التي يمثلها ال االن وال سابقا في هذا االتجاه ويؤكد ان رئاسة االقليم هي الجهة التي ساعدت على ذلك كونها راعية 

لالتفاقيات السابقة اربيل و دهوك .

هيئة رئاسة المجلس الوطني الكوردي في سوريا
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على صفحتها  سوريا,  في  األمريكية  السفارة  أصدرت 

الرسمية على تويتر, يوم, الثالثاء ١٢ أيار/مايو ٢٠٢٠, 

بيانًا فيما يخص األخبار التي نشرتها روداو عن انسحاب 

االئتالف  من  سوريا  في  الكوردي  الوطني  المجلس 

المعارض وتصريحات ُنسبت لمسؤولين أمريكيين.

وجاء في بيان السفارة: "أصدر المجلس الوطني الكردي 

مغادرته  عن  تتحدث  التي  التقارير  فيه  نفى  قويًا  بيانًا 

المعارضة السورية، وذكر بوضوح أن هذه االدعاءات 

زائفة".

الصحيحة  غير  التصريحات  ذلك  "بما  البيان:  وأضاف 

المنسوبة إلى مسؤولين أمريكيين".

وأكمل بيان السفارة: "نحن ندعم عملية سياسية بتيسير 

من األمم المتحدة وقيادة سورية، كما هو منصوص عليه 

في قرار مجلس األمن ٢٢٥٤".
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وأصدر المجلس الوطني الكوردي في سوريا، بيانًا حول 

األخيرة  نشر  بعد  وذلك  ملفق,  لخبر  روداو  قناة  نشر 

خبرًا ملفقًا عن انسحاب المجلس الوطني الكوردي من 

االئتالف ونقل مقراته.

اليومين  خالل  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  قامت 

المنصرمين ١١_ ١٢ أيار ٢٠٢٠، بتوزيع معونات 

إنسانية على الجئي مخيم فايدة في ريف دهوك بإقليم 

كوردستان.

إن:  اإلعالمية   ARK لمؤسسة وقال مصدر مطلع 

األرزاق  بتوزيع  قامت  الخيرية  بارزاني  مؤسسة 

 ٢ دوميز  مخيم  الجئي  على  اإلنسانية)  (المعونات 

(مخيم فايدة). مؤكدا: إن الحملة شملت كافة القواطع 

بدون استثناء.

وكانت المؤسسة قد قدمت المعونات لالجئين الكورد 

السوريين في إقليم كوردستان، السيما في ظل قرار 

حظر التجوال، وتضمنت المعونات سالت غذائية، 

ومنظفات، ومواد أخرى.

@ÚÌ7©a@Ô„aåäbi@Úèé˚fl
⁄ÏÁÜ@—Ìãi@ÒáÌbœ@·Ó¨@Ô˜u¸@Û‹«@ÚÓ„bè„a@pb„Ï»fl@ åÏm

كانيه  سري  لمدينة  تابعة  قرية  شهدت 

أيار  الخميس١٤  سوريا،   بكوردستان 

قتيلين  وقوع  عن  أسفر  انفجارًا،   ،٢٠٢٠

وعدد من الجرحى وتسجيل أضرار مادية.

نارية  إن دراجة  المحلية  المصادر  وذكرت 

جنوب  الواقعة  شالح  قرية  في  انفجرت 

مدينة سري كانيه، الخاضعة لسيطرة القوات 

مقتل  إلى  أدى  المسلحة،  والفصائل  التركية 

اثنين، باإلضافة لسقوط عدد من الجرحى.

بكوردستان  عفرين  مدينة  مركز  وشهد 

ناسفة  عبوة  انفجار  يومين  قبل  سوريا، 

خلف مشفى جيهان، أسفر عن جرح طفلين 

وتسجيل أضرار مادية.

@@—Ìä@¿@äbv–„a
ÈÓ„b◊@Ùãé



www.pdk-s.com
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قاسم ليلى الكوردستانية البطلة استشهاد على سنة واربعون ست
الطغاة يطفئها منرية لن ليلى قاسم.. مشعة

بانميلي اسماعيل

استشهاد على واألربعون السادسة الذكرى علينا تمر

في وهي قاسم) (ليلى الشهيدة الكوردية المناضلة

وهذا الفاشي  البعثي  النظام  يد  على شبابها  ريعان 

. النظام الدموي ذلك وحشية على مدى دليل

في   ١٩٥٢ عام في  قاسم) (ليلى الشهيدة ولدت 

المنطقة الوند تلك مصفى منطقة خانقين في مدينة

(عبد اشقائها تتكون من اسرة كوردية ومن النفطية

ومن صبيحة) اختها ثم وصبيح وصباح السالم

الوند مصفى في يعمل والدها كان متواضعة عائلة

حب على ليلى ترتبت اظفارها نعومة ومنذ النفطي

الى تنتمي عائلة من وهي والكوردايتي كوردستان

١٩٥٨ التحقت  عام وفي . الخالد البارزاني مدرسة

في وهي للبنات) الوند مصفى (االبتدائية بالمدرسة

الدراسة في واستمرت ذكية وكانت السادسة سن

في للبنات خانقين ثانوية من دراستها انتهاء لحين

. المتفوقات الطالبات من وكانت ١٩٧٢ عام

علوم اآلداب قسم بكلية بغداد جامعة في قبولها تم

والوعي السياسي النضوج ذلك عند بدأت االجتماع أذ

النظام قبل الكوردي من بمظلومية الشعب وشعرت

في وتميزت وواعية ناضجة اصبحت . البعثي

الوعي القومي في عقلها اقرانها ونما شخصيتها بين

بالجانب االهتمام . اصرت على شبابها باكوردة منذ

طلبة (اتحاد صفوف الى االنتماء وقررت السياسي

الحزب صفوف ضمن الحزبي والعمل كوردستان)

. الكوردستاني الديمقراطي

وشعورها العالي وبذكائها قيادية وامتازت بصفات

رأت لما وذلك لشعبها القومية الحقوق عن للدفاع

ومحاربتهم الكورد تجاه واالضطهاد الظلم من

اجل ومن البعث  ازالم قبل من خانقين مدينة في

في البداية كانت وهذه لتعريبها وذلك عنها تهجيرهم

ولم خانقين مدينة خارج الى الكورد المواطنين نقل

صفوف الى قاسم ليلى الشهيدة انتماء في غريبًا يكن

عائلتها لكون الكوردستاني الديمقراطي الحزب

من انتمائها بداية منذ وكانت البارتي الى تنتمي

الحزب صفوف في والكفوئين النشطين االعضاء

. قيادية صفات عليها وظهرت

طلبة اتحاد في المناضلين االخوة جميع وكان 

لكونها والتقدير االحترام لها يكنون كوردستان

بالشجاعة الطلبة وامتازت المتميزات بين من كانت

بغداد بين كليات والتنقل الكلية التضحية في وروح

طلبة من كبيرة مجموعات كسب من تمكنت حيث

وبدأت طلبة كوردستان  اتحاد صفوف  الى الكورد 

النضال صور  اروع وقدمت البطولي مشوارها 

جسدت معاني حيث . والبارتية للمرأة الكوردستانية

(آذار اتفاقية انهيار بعد  وذلك  والشجاعة البطولة

الكوردية والقيادة البعث حكومة بين (١٩٧٤ عام

طلبة اتحاد الى المنتمين االخوة جميع غادر حيث

الديمقراطي الحزب الى صفوف والمنتمين كوردستان

اجل من كوردستان وجبالها الى مدن الكوردستاني

ليلى لكن الشهيدة الدكتاتوري النظام البعثي مقارعة

النظام ضد نضالها لتواصل بغداد في البقاء اختارت

تعمل سرية جمع خلية من ان تمكنت بعد . الدموي

لحزبها منها وفاًء بغداد في الدكتاتور دار عقر في

حتى طويًال تدم لم ولكن لشعبها وحبها البارتي

 ٢٤ في ليلة عليها القبض من البعث تمكنت سلطة

نظام  ازالم شن اذ ١٩٧٤ عام من نيسان شهر من

دار هجومًا على والحزبيين رجال االمن من البعث

اعتقالها وتم باكملها المنطقة طوقت ان بعد الشهيدة

. الصيت السيئة العامة االمن مديرية ونقلها الى

مجموعة من رفاقها العامة األمن سجن في وجدت ثم

خطيب وكان مراد جواد (الشهيد منهم المناضلين

الديمقراطي الحزب مطابع في ويعمل ليلى الشهيدة

والشهيد خورشيد حمه حسن والشهيد الكوردستاني)

الشهيد ان علمًا ميران ازاد والشهيد فؤاد نريمان 

له نصب يوجد شقالوة مدينة من اهالي وهو ازاد

كل حيث يستذكر في شقالوة مدينة وسط في تذكاري

. ٥ /١٣ يوم وفي عام

الحزبية من والمنظمات الجماهير تحشيد يتم حيث 

امام للتجمع الكوردستاني الديمقراطي الحزب قبل

من اكاليل بوضع ميران ازاد الشهيد المرحوم تمثال

ذكرى الحياء وذلك وقصائد كلمات والقاء الزهور

١٩٧٤ تم  /٥ /١٣ صبيحة الشهيد البطل وفي ذلك

من بامر االربعة رفاقها مع قاسم ليلى الشهيدة اعدام
. محاكمة أي وبدون الطاغية

في منيرة شمعة ورفاقها ليلى الشهيدة شمعة ستبقى

ليلى قاسم للشهيدة والخلود المجد تاريخ كوردستان

ورفاقها.

ِة يَّ رِّ
ُ
احل

ُ
ِخصال

الكردية املرأة بطوالت مناذج من
أمل حسن

التعريف، عن وغنيٌة عريقٌة أمٌة الُكرديَُّة األمُة

الثقافة من حيث وأيضًا والنسب، حيث األصل من

من العديد أنجبت فقد  باألصالة، والتميز والتاريخ

أجزاء كردستان الشخصيات والعوائل التي أثرت في

والشخصيات، العوائل هذه ضمن فمن األربعة،

وقصص طويل تاريٌخ الكردية المرأة وشجاعة

منذ هامًا دورًا الكردية المرأة  لعبت حيث خالدة،

والسياسية االجتماعية الحياة في القديمة العصور

إنجازاتها على يشهد ولها تاريخ والعسكرية، والثقافية

هذا زمن وإلى يومنا به منذ والفعاليات التي قامت

بالرغم مميز دور تاريخ عبر  الكردية للمرأة كان

الجهاد على الحث كيفية على البداية في اقتصاره من

لمداواة الخلفية في وذالك المعارك في والمشاركة

الشرعية. بالعلوم االهتمام وكذلك الجرحى

(صفية األيوبية والملكة األميرة القول إن ونستطيع

أبي الدين العادل سيف الملك خاتون) ابنة ضيفة او

التي الدين األيوبي أيوب شقيق صالح أبن بكر محمد

توفيت وحين مدار ست سنوات على حلب حكمت

على حدادًا أيام ثالثة  ألجلها حلب أبواب اغلقت

عثمان زوجة  خان عادلة كأمثال  وإيضًا، رحيلها

قد العثمانية الحكومة كانت الذي بكزاده، زعيم باشا

عادلة واشتهرت لمنطقة شهروز كلها، قائمقام عينته

قبيلتها في أبناِء  بين  وأفكارها بذكائها وقوتها  خان 

تقع التي واالقتصادية االجتماعية المشاكل جميع حّل

مدينة على البريطانيون سيطَر أن وبعد القبيلة، في

عادلة من التقرَب البريطاني االحتالل قرر السليمانية

منحت ولذلك ومؤثرة قوية شخصية باعتبارها خان

الدرجة من وسامًا خان عادلة البريطانية الحكومُة

في المشهورات النساء أسماء سرد بين ومن األولى،

قبيلة رمان قادت التي خانم بريخان تاريخ الكورد،

خاتون شمسي و أيضًا كبارًا، أبناؤها أصبح حتى

قتل عندما الزعامة تولت التي أومريان قبيلة من

ابنها بلغ حتى القيادة في بقيت وقد محمد، زوجها

وأيضًا شمسي، االبن محمد هذا سمي وقد الرشد سّن

تمكا قبيلة المثالية فصلة خاتون التي قادت المرأة

١٩٦٣م، عام في وفاتها عامًا حتى أربعين حوالي

تركيا. في المختار منصب تشغل امرأة أول وهي

سيدة برزت عشر، القرن التاسع من الخمسينات وفي

والصحف األوربي الخيال أدهشت مقاتلة كردية

فقط تذكر لم  القرم، حرب تغطي وهي األوربية، 

بل ناينتغل) (فلورنس الرائعة التمريض أعمال

السيدة (فاطمة خان  فاطمة لقره الحربية  المآثر

مرعش كردية من ِلقبيلة الكردية السوداء) الزعيمة

تولت وقد تركيا، شرق جنوب مرعش) (قهرمان

تلك في كردية فرقة قيادة شخصيًا فاطمة  السيدة 

الحرب.

السلطان وفي زمن الكرديات، تاريخ النساء ويستمر

كانت ١٦٤٠م إلى ١٦٢٨م من عام الرابع سليم 

جليلة سيدة ِقبل من ُتحكم وصوران حرير مناطق

جيش قيادة  تتولى كانت سلطان، خانزادة تدعى 

وعشرة مسلح عشر ألَف جندي مشاة اثني من مؤلف

وجهها كان المعركة، ساحة في ِنبال فارس آالف

وكانت سوداء بعباءة مغطى وجسدها بلثام مغطى

ناريمان، ابن  سام األسطوري البطل مع تتمايل

قتالية بأعمال وتقوم األصيل حصانها تمتطي وهي

قوي مؤلف رأس جيش على شجاعة بالسيف، كانت

وكانت ألَف مقاتل، وأربعين إلى خمس أربعين من

وكانت عدة، في مناطق على إيران بالغارات تقوم

إنها نعم بالغنائم، محملة صوران إلى منتصرة تعود

من وشجاعتها نورها استمدت التي الكردية المرأة

زعيم ابنة زيباري) آغا محمود (همايل األولى السيدة

مصطفى المال الزعيم وزوجة القوية، قبيلة زيباري

فقد البارزاني، مسعود الرئيس ووالدة البارزاني،

لهنَّ كان اللواتي الشامخات النساء إحدى من كانت

فترة خالل  العراق كوردستان  في  المميزة القوة

المرأة تتوقف ولم العشرين، القرن من الستينيات

واستمرت المرأة والكفاح، الجهاد عن يومًا الكردية

أجل والمثابرة من من الجهود الكثير بذل الكردية في

تلعب ِلكي الحياة، مجاالت جميع في ذاتها إثباِت

في للحرية نموذجًا تبقى و مجتمعها، في  دورها

األخرى. المجتمعات

التضحية سبيل في المرأة  لحركة  مثال وأكبر

ليلى الشهيدة المستمرة، الكردية للقضية والنضال

ديسمبر /٢٧ مواليد من الكردية الشابة حسن، قاسم

فقد خانقين، ضواحي إحدى بانميل ١٩٥٢م عام

وجبروت قلبها صالبة  من تنسَج أن ليلى أرادت

وإكليل الجميل بثوبها شخصيتها وجرأة دموعها

الكرديات، ِللنساء حقيقيًا نموذجًا أن تصنَع عرسها

الواسع فكرها وراء من الناعمة بأصابعها تكتب لكي

بحّب ووجدانها كيانها تمتلك الذي العميق وعشقها

والسالسل بالقيود التاريخ صفحات وتلّوَن الوطن،

النظر وفقدان التعذيب وصرخات  المشنقه، وحبال

العبودية ضد الواقع  خشبة على الجسد  وتشويه

التصدي أجل من الدموية، والسلطة والديكتاتورية

ُيمارسان اللذين كانا االضطهاد لهذا و ، الظلم لهذا

تناَل أن ليلى أرادت وهكذا  الكردّي،  الشعب بحقِّ

أجل من لديها ما بأغلى وتضحي الشهادة شرف

النساء، واللبواِت مكان بقاء و على رفاقها الحفاظ

وكافة الحزب الديمقراطي الكردستاني في الكرديات

شامخًا. الوطن أجزاء

عليها القبُض تمَّ عام ١٩٧٤م، من ٢٤ أبريل ليلة في

الديمقراطي الحزب إلى تعسفي بتهمة االنتماء بشكل

الزيارة وأثناء بأسبوع إعدامها وقبل الكردستاني،

أن يحضرا طلبت منهما شقيقتها األولى لوالدتها و

وبعد القادمة، المرة جديدة في ومالبس المقّص لها

خصالٍت به وَقّصت المقّص، أخذت لها أحضرا أن

على شاهدًة شقيقتها لتبقى وأهدتها الى شعرها، من

. والطغاة للموت وتحديها نضالها

شنقًا إعدامها تمَّ ١٩٧٤م، عام  من أيار  ١٢ وفي

على وهي األخير، نداؤها كان الموت، حتى 

تعتقدون، ا ممَّ بكثير أغلى كردستان الموت: خشبة

العين من والجسد وأغلى من الروح أغلى كردسنان

مني تفوح لكي لديَّ اليوم أجمَل ما ارتديُت والنظر،

الساحة بعطر هذه تمتلئ أن أجل من رائحة العطر

التاريخ، صفحات على  النصر زغاريد  و الحرية

أريد أن أيضًا و الزمان يمحَوها أن الصعب ومن

. أناقتي بكامل وأنا األرض تحضنني

من نماذج الكردي التاريخ في نجد السياق هذا في

والقيادات المراتب أعلى إلى  يصلَن وهنَّ النساء،

األميرة مثل ومثقفًة، وعسكريًة قائدًة السياسية

بدرخان سينم األميرة  وشقيقتها بدرخان، روشن

الوطني الفرنسي، الشرف وسام حصلت على التي

دشتي حليمة األم  التاريخية الملحمة هناك وأيضًا

سبيل في وزوجها الثالثة أوالدها بحياة ت ضحَّ التي

والزعماء الُكتَّاب من جعَل ما وهذا الكردية، القضية

قد كما الزعيمات الكرديات، الكتابة عن يبدؤوا أن

تلك عن كتبوا الُكتَّاب الذين معظم أن البعض يتوقع

في اعتبروهن قد حياتهن أثناء المميزات الزعيمات

عن الكثير كتَب لذا بامتياز كردية ظاهرة الواقع

الروسي، الكاتب رصد وقد  الكوردية، المرأة

القنصل منصب شغل والذي نيكيتين) (باسيل

: قائًال الكردية المرأة سماِت إيران في الروسي

من بلغَن طبقاتهن ومهما كانت أيًَّا الكرديات النساء

امتطاء في الرجال بل يتحدَّيَن الفروسيَة ُيِجدَن العمر

اإلنجليزي الحاكم سون) (ميجر رأى كما الخيل،

رحلة / كتابه في العشرينات في السليمانية لمدينة

نساء أن  / وكردستان النهرين بالد إلى  متنكر

وهن البنادق، استخدام في  النساء أشجع الكورد

القتال في وقد عرفَن ببسالتهن الفرس، صهوة على

مسعود الرئيس قال وكما الكردي، التاريخ مّر على

بُحليِّهنَّ يتبرعَن ُكنَّ الكرديات النساء إن البارزاني :

وروح التطور هذا كل ورغم الثورات، أجل من

وصلت وما الكردية، المرأة تمتلكها التي المقاومة

واإلنجازات، االنتصارات  من الكردية المرأة إليه

ضحية والمثقفة الناعمة، الروح تلك زالت فما

وتتعرض الديكتاتورية،  واألنظمة الدولي المجتمع

السياسية وخلف الساحة على القتل ألبشع مؤامرات

الظالمة. الكواليس

فلم قاسم، بليلى الكردية القضية أعداء يكتِف ولم

زال وما الكرديات، النساء على حقَدهم يشفوا

والفنانات البنات على دائمة والحرب مستمرًا العنف

كردستان أجزاء في الكرديات  والنساء  والناشطات

ُتمارس حيث الجريحة، عفرين فيها وبما األربعة،

جرائم أبشع التركي للجيش  الموالية  الميليشيات

ونستنكر ُنديُن لذا النساء، بحقِّ واالنتهاكات القتل

الهيئات ونطالب اإلنسانية، بحقِّ البشعة الجرائم هذه

على واالّطالع بالتدخل اإلنسانية والمنظمات الدولية

فإلى الكرديات، النساء بحقِّ  عفرين في يجري ما

االعتداءات هذه ضحية الكردية المرأة تكون متى

الصمت هذا ولماذا الدولي؟  المجتمع  أعين أمام

تلك وأين الواقع؟ أرض على يجري لما الدولي

وحماية المرأة بحقوق تنادي التي الدولية المنظمات

التركي؟ العدوان من المرأة

والقتل التعذيب أساليب تنوعت مهما وأخيرًا:

األمة أعداء يمارسها التي الالأخالقية والممارسات

النضال عن يتوقفَن لن الكرديات النساء فإن الكردية،

يزداُد الكردية المرأة فإن تمامًا، العكس على  بل

وعشــقها للحرية يوم بعد  يومًا  ووفاؤها حبُّها

وطنهنَّ وحرية ، نيل حقوقهنَّ ســبيل في للمقاومة

الكردّي.
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.. سوريا كوردستان يف الكوردي احللم
تتكرر لن تارخيية فرصة احلالية... والظروف

مال عزالدين

خاللها فمن منها، بد ال حقيقة الصف الكوردي وحدة

كوردستان غربي في الكوردي الشعب طموحات يتحقق

المستقبل. سوريا في المشروعة بحقوقه للفوز

وإقليمية محلية  تحركات نالحظ األخيرة، اآلونة في

خالل ومن كوردستان إقليم االتجاه، هذا في ودولية

والرئيس البارزاني مسعود الرئيس وبرعاية حكومتها

خالل من الماضي في عملوا البارزاني نيجيرفان

بشكل  اآلن ويعملون ودهوك هولير١-٢ اتفاقيات

الكوردية صفوف الحركة السياسية توحيد نحو جدي

قبل من المطالبات أن  كما سوريا،  كوردستان في

الجهود لتوحيد األوروبية والدول وروسيا  أمريكا 

الكوردي الوطني  المجلس بين وخاصة الكوردية 

مستمرة. الديمقراطي االتحاد وحزب

المنهك سوريا كوردستان  في الكوردي  الشعب

األمل من بعيٍن  المبادرات  هذه إلى يتطلع  اقتصاديا 

وضرورة أهمية من الوحدة لهذه ِلما والتفاؤل،

معاناته. من لخالصه

والتحركات المبادرات  هذه ترون  كيف -١

الكوردي؟ الصف توحيد الحالية ألجل

هذا لتحقيق  من كل طرف المطلوب ما  -٢

الهدف؟

االقتصادي الوضع  ربط يمكن  هل -٣

بالتقارب سوريا في الكوردي الشعب معاناة وتخفيف

الكوردي؟ ولماذا؟

لها التي النقاط هي ما رأيك، حسب -٤

ولماذا؟ التقارب؟ هذا في األولوية

امريكا،  وخاصة الدولي، المجتمع ان ترى ٥- هل

المسعى؟ ولماذا؟ في هذا جادة

الظروف.. ولن هذه في تاريخية فرصة وحدة الصف

تتكرر

الديمقراطي للحزب المركزية اللجنة عضو يرى

في عزيزي كاوى الدكتور سوريا، الكوردستاني-

فيها «ان «كوردستان»: لصحيفة حديثه معرض

تاريخ في مرة ألول تتكرر، لن تاريخية  فرصة

بريطانيا تتدخل السورية  الكوردية السياسية  الحركة

الصف لتوحيد االمريكية المتحدة والواليات وفرنسا

نظرا لصعوبة الدول هذه تتدخل سوريا، الكوردي في

فيما نصل ان سورية كوردستان أحزاب نحن قدرتنا

والموقف والمطالب الصف توحيد حلول الى بيننا

أصبحت سوريا كل العبارة بصريح السياسي،

مساهمة دون من وبالتالي الخارجية للقوى مرهونة

الفشل مصيره يكون اتفاق  أي الدول  هذه ومساعدة

تجارب مريرة لنا كونه غربي، بضمان لم تكن إذا

الصدد». هذا في

الرئيسيين الطرفين من «يتطلب عزيزي: يتابع

الى للوصول متبادلة تنازالت (PYD و PDK-S)

قبل الطرفين من التخلص يتم ان وسط مشتركة، نقطة

بمفرده، وينجح يعمل ان يستطيع احدهم ان فكرة

بالمسؤولية والشعور  المشترك العمل من  البد إذ

تعترف  PDK-S ان الـ قبل من المشترك. للمصير

تقدم وان مسد، وقواه قسد ومنظومة القائمة باإلدارة

المشاكل وتأجيل التقارب على تساعد التي عوامل

 PYD الـ قبل التباعد. ومن على التي تساعد العالقة

وقبول اإلدارة وإصالح الحقيقية بالشراكة تؤمن ان

روز، لشكري بوجود تقبل  وان واالختالف،  التنوع

والثروة، السياسي والقرار السلطة احتكار تترك وان

واالنتخابات لألحزاب ديمقراطي بقانون والقبول

يقبال: ان الطرفين على دولي. بإشراف الديمقراطية

المكونات بمشاركة لإلدارة الكوردي الطابع أوال:

اتحادية ديمقراطية بسوريا المطالب وتثبيت األخرى,

الكوردي الشعب بحقوق الدستوري واالعتراف

المشروعة.

هذه تقترحه ما وقبول الدولي للتحالف االستماع ثانيا:

وحدة في  مصلحة لها ألنه أمريكا, وخاصة الدول

قوية واقتصادية وسياسية عسكرية كقوة الكورد

سورية». في ومؤثرة

ان يجب كل شيء قبل تأكيد، عزيزي: «بكل يضيف

صندوق تكون الموارد وان شفافية في هناك تكون

برلمان او  كوردية مرجعية  إشراف  تحت الموارد 

لتقديم الموارد هذه ُتصرف وان اخر، اسم أي او

وزراعة وصحة  وتعليم وكهرباء مياه من الخدمات 

للمواطنين». وغيرها

المطالبة هو التقارب أهم نقاط  ان » عزيزي: يؤكد

في الكوردي الشعب بحقوق الدستوري باالعتراف

التاريخية، على ارضه  كشعب اصيل يعيش سوريا,

تعددية. ديمقراطية  اتحادية دولة سوريا تكون  وأن

والمجتمع األحزاب جميع تشمل ان يجب والتشاركية

السلطة احتكار وعدم المنطقة، والمكونات المدني

العسكرية تكون القوة السياسي والثروة، وأن والقرار

وإبعاد طوعية. وتكون لألحزاب تابعة غير موحدة

العالقة وقطع المنطقة من السورية الغير الشخصيات

كوردستان سوريا». خارج التبعية لقوى

ال ألنها جدا، جادة أمريكا «أن أيضًا: عزيزي يرى

عالقة تريد وبالتالي المنطقة، من سريعا الخروج تنوي

ويستطيعون ومجربين، مخلصين أصدقاء مع متينة

األطراف. جميع من مقبولون  وهم  مهم، دور لعب

لسوريا القوى توازن في مهمًا دورًا سيلعبون الكورد

مع مواجهة دولة أخرى سورية جهة ومن الجديدة.

وبالتالي إسرائيل، امن على خطير دور ولها إسرائيل

الفكر أخرى مرة تسمح لن كحليفة ألمريكا إسرائيل

مقاليد على تسيطر ان اإلسالمي العروبي البعثي

سورية». في الحكم

الصف وحدة  أجل من المبذولة الجهود نبارك 

الكردي

لصحيفة حسكو منال السياسي، المحلل يقول

افضل أو اتفاق مبادرة هناك تكن «كوردستان»: «لم

االخوة  من مباشر بإشراف ودهوك، ١-٢ هولير من

البيت الكوردي من أجل ترتيب إقليم كوردستان في

مع نحن الكوردي، للشعب القومية الحقوق وتحقيق

المعنية األطراف كانت اذا الجادة المبادرات جميع

المقدمة، في الكوردي الشعب  مصلحة تضع بذلك

من اآلن  المبذولة  الجهود نبارك المنطلق هذا  ومن

الكوردي». الصف وحدة أجل

الكوردي المجلس الوطني «ان موقف حسكو: يعتقد

المعتقلين عن تطالب باإلفراج وهي وصريح، واضح

المجال المختطفين وإفساح وكشف مصير السياسيين

خدمة في المشروع حقه ممارسة أجل من الجميع أمام

مطالبتهم العدل من ليس لهذا والكوردايتي، الكورد

عن التخلي  فعليه اآلخر الطرف أما شيء، بأي

وسياسة الشعوب واخوة الديمقراطية األمة مشروع

والعمل الكوردية، الحاضنة إلى والعودة الواقع األمر

وفك الكوردي للشعب القومية الحقوق أجل من

بأنهم واضح بشكل  يعلنوا وان قنديل، مع  االرتباط

طرف من المحتل الجزء  في يعمل  كوردي حزب

الوحدة مشروع بأن القول نستطيع عندها سوريا،

الطريق الصحيح». الكوردية في

الكوردية غنية المنطقة بأن يعلم الكل » يتابع حسكو:

لو والزراعة...، والغاز البترول الطبيعية، بالموارد

الدول تعاُمل لكانت موحدة كوردية جبهة هناك كانت

انعكاس لذلك ولكانت أفضل، بشكل والمساعدات

الشعب». وضع على إيجابي

إلغاء هي التقارب نقطة أهم ان » حسكو: يضيف

ومن الذاتية  اإلدارة ومشروع الواقع األمر سلطة

من ويكون كوردي،  وطني مؤتمر الى التوجه  ثم

المشروعة المطالب تحديد المؤتمر ذلك صالحيات

أي عن الحديث ال يمكن ذلك غير للشعب الكوردي،

.« حقيقي مشروع

وليس المصالح على تبني السياسة ان » حسكو: يختم

في التضحيات من الكوردي قّدم الكثير الشعب النوايا،

العالم الحر عن دفاع يعتبر وهذا داعش حربها ضد

أنه القاطع وبالدليل ُأثِبت التجارب خالل ومن أجمع،

مساعدة االستراتيجية الناحية من العالم مصلحة من

واألمان األمن فعال أرادوا اذا الكوردي، الشعب 

األوسط، المصلحة اآلنية الشرق في مصالحهم وتأمين

نعم، البعيد المدى على ولكن  الكورد لصالح ليست

الجهود لكانت  موحد الكوردي البيت كان لو  لهذا

أكثر». جادة أيضا الدولية

راعي وبضمانة داخلي  اتفاق أو سياسي  تطور أي

والطمأنينة الدفع له يكون سوف دولي

«كوردستان»،: برزان حسين لصحيفة اإلعالمي، يقول

تهدف المبادرات هذه أْن في التكّهن نستطيع «هل

الخطاب توحيد الى أم الكوردي؟، الصف توحيد الى

الليلة بين طفت التي المبادرات ماهذه ثم الكوردي؟!،

الكوردي الشعب من تبّقى لَمْن المنقذ لتكون وضحاها

مبادرة الرئيس "مسعود كانت أرض أجداده فيما على

وتتمًة   ٢٠١٢ أواسط في أطلقها التي البارزاني"

عنها. بديل ال كون البارزاني للرئيس االولى للمبادرة

(كاك مبادرة بالتزامن مع األمريكية المبادرة هي وها

إذا النوايا؟، هي ما نعلم أن علينا المهم عبدي) مظلوم

مبادرتهم أن تتّم تريد الدولية القوى فعًال تلك كانت ما

حساب على كالعادة هي أم المصالح تبادل أساس على

تسّمى ما ان يبدو شهدائنا، ودماء وقضيتنا مصلحتنا

تكن لم قوى دولية إن ثالث بدعم تحظى (المبادرة)

أّن لتلك إذ روسيا)، أمريكا، فرنسا، أربعة (بريطانيا،

من الكثير على مفروضًا عسكريًا  حضورًا القوى

حذرًا أكثر تكون أن  القيادات على لذا  العالم. بقع

والتوافق اإلصالح  طريق  على السعي  في وجديًة

طريق آخر يبدو ال ستحدث كارثة، بينها، فربما فيما

البداية، في وهنا علينا أن نفّرق بينهم الجميع!، أمام

وأولها كثيرة واالسباب بنظري مستحيلة الصّف وحدة

والتشّدد األسلوب النضالي للمحورين، الشكل أو عن

عفى وشعاراٍت بمصطلحاٍت األطراف ألحد الواضح

الزمن. عليها

ومناصري الحزبية القواعد على «أنه حسين: يضيف

التي المبادرة إلتمام قياداتهم على الضغط  الطرفين

لتفويتها، السماح وعدم بالمصالحة األقل على توحي

نادرًا جدًا، إال الفرص هذه مثل فيها تأتي ال والتي

الكوردي الكوردي أو الكوردي طرف سواًء كّل كشف

الحالية والمشاريع النوايا عن المبادرات وأصحاب

يكتسي بأن طرٍف كّل يقوم أن ثالثًا، والمستقبلية،

والتحضير الخاصة مشاكله معالجة في العام الطابع

النخبة ومشاركة وتوسعًا اتساعًا اجتماعات أكثر لعقد

أن االتفاق إلتمام المهّم وهو رابعًا، فيها، المستقلة

في الساعية القوى  تلك والضامن الراعي  يكون

لمكافحة وقرابين  اداًة الكورد يكون أن ال المبادرة

مصالح». اتفاق وتبادل بل في فقط اإلرهاب

داخلي اتفاق سياسي أو تطوٍر «أّن أي حسين: يؤكد

والطمأنينة له الدفع يكون دولي سوف راعي وبضمانة

أمواله استثمار في الكوردية المنطقة في للرأسمالي

مما صناعية، ومنشآت  ومعامل  شركات  لتأسيس

وإّن سيما االقتصادي، الوضع في كبير تحول سيشّكل

رؤوس األموال من المنطقة سيجلب التوتر في وقف

الداخلي ألصحاب االستثمار على وسيشجع  الخارج

األموال». رؤوس

حسين: يرى للتقارب االولية النقاط  بخصوص  أما

الخالفات من بينهم ما يتناسوا أن على األطراف «أوًال

لضرورات للتقارب  سعيًا فوقها  والسمو  الثانوية

الجوهرية االختالفات ومناقشة الراهنة، المرحلة 

الكوردي، الشعب األهداف وحقوق في واألساسيات

أرض كقضية لتداول القضية الكوردية الجدي والعمل

العودة ثانيًا، التاريخية. أرضه على يعيش وشعب

وتّم أبرمت االتفاقيات لكون هولير١+٢، اتفاقيات إلى

نتيجة الطارئة التغييرات مراعاة مع عليها التوقيع

للفئة المجال فتح ثالثًا، السابقة. واألعوام  األحداث

للحاجة، نظرًا الوطن أرض إلى العودة في الشابة

اإلجباري يسّمى التجنيد ما قرار بإلغاء بإصدار وذلك

السجون في السياسيين المعتقلين جميع عن واإلفراج

تعترف ال  والتي منهم  البقية مصير  عن والكشف

إدارة  في الطرفين ومشاركة بإعتقالهم،  PYDالـ

إشراف تحت السياسي التفاهم أساس على المنطقة

على االقتصادية الموارد وتوزيع الثالثة)، (الضامنين

االنهيار بعد لهم، سيما المادي والدعم  الشعب عامة

األمريكي. الدوالر  أمام  السورية الليرة  لـ الكبير

اإلدارية الوثيقة عن الذاتية  اإلدارة  كشف رابعًا، 

وفي السوري، النظام وبين بينه المبَرمة والسياسية

الوثيقة الكوردي الوطني المجلس يكشف المقابل

وعن السوري الوطني اإلئتالف  وبين بينه السياسية

سيما الموّجهة، النداءات رغم االئتالف في سبب بقائه

المسّلحة المجموعات قبل  من  عفرين احتالل بعد

المكّون دعم خامسًا، السورية. للمعارضة التابعة 

جنيف، مسار سياق في الدستورية اللجنة في الكوردي

األمن قرار مجلس لتطبيق المتحدة األمم هي والراعي

.«٢٢٥٤

القوى من والكثير الدولي المجتمع «أن حسين: يعتقد

القوى بين األجواء لترطيب مسعاها في جادة الدولية

فجميع سوريا، كوردستان في الكوردية السياسية

في سيساعد ما وهو المساعي، تلك تكشف المؤّشرات

بين الجمود كسر جانب إلى بالذات النقطة هذه تجاوز

غير األمريكي وللدخول والروسي األمريكي المحور

المنطقة وفي بثقله السورية إلى األراضي المشروع 

محاربة بحجة اللوجستي الدعم وجلب الكوردية،

الدعوة في مشغولون الروس أّن حين في اإلرهاب،

الطرفين، اإلشكالية بين يجلب السوري النظام قبل من

ربما سيشرع الكوردية القوى اتفقت إن هنا وأعتقد 

سيما باإلرضاء، للروس ويبرر األمريكي الوجود

رويدًا يتخّلون أن الروس األخيرة تدّل المؤشرات وإن

بشار األسد». والرئيس الحاكم النظام رويدًا عن

الكوردية المصلحة يضعا أن المفاوضين الطرفين على

أعينهم ُنصب

لصحيفة مال أيمن والباحث، الكاتب يردف

وللوهلة كوردي «كمواطن بالقول: «كوردستان»،

حول المبادرات األحاديث هذه لمثل سماعي عند األولى

ألن أمل، وخيبة اليأس من بشيء أصاب واالتفاقيات،

عن وباإلضافة سوريا كوردستان في الكوردي الشعب

وذاق عانى الكثير فقد الراهنة، جراء الظروف معاناته

من الضغوطات العديد وتحمل األمل خيبات من العديد

وفي إنه  إال  اليوم، وإلى وإثنائها الثورة قبل سواء

والتغييرات االحداث مجريات توحي وكما الحقيقة

األزمة إنهاء حول الواقع أرض على تحدث التي

وجود لها تكون قد أن الجدية يبدو ما فعلى السورية،

هذه حول المباحثات أن وخاصة المبادرة، هذه في

االتحاد الكوردي وحزب الوطني بين المجلس المبادرة

وفرنسية أمريكية دولية برعاية  تجري الديمقراطي

حسب في المباحثات الطرفان وقد توصل وبريطانية،

مستويات متقدمة. إلى اإلعالمية المصادر

الدول وباقي أمريكا أن التفاؤل، إلى يبعث والذي

إقليم تجربة من  االستفادة يحاولون ربما الوسيطة

ضمن وناجح، مماثل كنموذج العراق كوردستان

في الموجودة المكونات جميع ومشاركة موحدة إدارة

"طابع ذو الموحدة اإلدارة تكون أن على المنطقة، 

في الكوردي الشعب  حقوق  لضمان  وذلك  كردي"،

األغلبية ذات أرضه وفي المنطقة على مصيره تقرير

الكوردية».

والمعنيان الكوردية  الحركة قطبي مال: «على يتابع

الكوردية المصلحة يضعا  أن المباحثات،  هذه في

الكوردية المصلحة يعيا تماما أن وأن عينيهما نصب

الكوردي، الكوردي  باالتفاق إال تحصل لن العامة

هذه في الذهب من طبق وبمثابة ضروري هو والذي

المنطقة، في تجري التي والدولية اإلقليمية الظروف

بالوحدة إال مصيرهم تقرير الكورد يستطيع ولن

الكورد سيحمي هو الذي والتقارب السياسي واالتفاق،

النظام قبل من سواء الداخلية التهديدات شر من

اإلرهابية التنظيمات  حتى أو المعارضة أو  الحاكم

اإلقليمية الخارجية التهديدات من وكذلك وغيرها،

في الكوردية السياسية الحركة وبإمكان والدولية، منها

األخرى المكونات شمل  لملمة من االستفادة  سوريا 

للقضية وسند دعم إلى وتحويلها المنطقة في الموجودة

الكوردية.

صعوبات تواجهها قد المبادرة أن جدا
ّ
وجلي

تأجيج من المستفيدة األطراف من عديدة وضغوطات

الكوردية األطراف إن إال حلحلتها، من األزمة بدال

النقطة هذه وعليهم مراعاة ذلك تماما تدرك المتباحثة

عاتقهم على الملقاة الوطنية بالمسؤولية والشعور جيدا،

من سوريا كوردستان في الكوردي الشعب إلخراج

يعتبر جاد كوردي وطني حوار في والدخول معاناته

تهدف ال أن على بامتياز، ووطنية تاريخية خطوة 

تدخل في قد ما أو حزبية أو شخصية مكاسب إلى أية

اآلخرين». خدمة

ومعاناة الرديء االقتصادي «ان الوضع مال: ويؤكد

أهم إحدى هي سوريا كوردستان في الكوردي الشعب

كورديا وتقاربا  اتفاقا تتطلب والتي الملحة األسباب 

والحفاظ الموجودة البعبعة  من  للخروج كورديا،

وفي أرضه على الوجود الكوردي من تبقى ما على

أو مبادرة أية سيؤيد الكوردي الشعب لذلك منطقته.

واالقتصادية، السياسية أزمته إنهاء شأنه من تقارب

إنها الخام إال ورغم ثرائها بالمواد فالمنطقة الكوردية

دون استيراد الذاتي االكتفاء على االعتماد تستطع لم

والتصنيع، اإلنتاج عملية  في تدخل  التي الموارد

الداعشي والحصار المتكررة للضغوطات وكانت

المنطقة في  االقتصادية األزمة تفاقم على كبير أثر

الكوردية».

وبناء السياسي الخطاب  توحيد «أن  مال: ويضيف 

البدء أوال يجب الطرفين، بين حقيقية شراكة وطنية

حل على والعمل الجانبين بين  الثقة بناء بإجراءات

والثروة السلطة تقاسم  أبرزها من والتي  الخالفات،

السياسيين، المعتقلين ملف وإنهاء الطرفين، بين ما

ومشاركتهم الوطن أرض إلى روج بيشمركة وعودة

العمل كذلك الكوردية، المنطقة أمن على الحفاظ في

إلى والنازحين الالجئين لعودة خطة مناسبة على إيجاد

تخدم ال أو دولة طرف أي عن االرتباط وفك منازلهم،

طاولة على ذلك بعد والجلوس الكوردية، المصلحة

أجل من الحروف ووضع النقاط على للحوار بيضاء

عدا وما الكوردي، الكوردي الشمل لم عملية إنجاح

ميت وستبقى مولود بمثابة ستكون فإن المبادرة ذلك

الورق». على حبر مجرد

عدة وفرنسا أمريكا حاولت كل من «لقد مال: ويختم

إليجاد حلول وتقارب الماضية األعوام خالل محاوالت

انها إال سوريا، في كردستان الكوردية بين األطراف

البيت ترتيب إلى تسعى فرنسا فكانت بالنجاح، تتكلل لم

بين األطراف للحوار ما مناسبة الكوردي وإيجاد آليات

األكبر وباعتبارها القوة أمريكا أن في حين الكوردية،

مشتركة وإدارة قوة إنشاء إلى تسعى فكانت المنطقة في

الظاهر وحسب وبإشراف مباشر منها، الفرات شرق

الفرنسية المصالح بين تعارض أي هنالك يكن فلم

السبب شرق الفرات. ربما كان واألمريكية فيما يخص

في السياسية الكعكة  المحاوالت ألن تلك فشل وراء

األوروبية المساعي سواء حينها، تكتمل لم سوريا

قامت التي والمبادرات الدعوات وحتى األمريكية أو

مسعود الرئيس وبزعامة كوردستان إقليم حكومة بها

الحالي الوقت في لكنه وهولير، دهوك في البارزاني

باتت السورية األزمة أن  على  تدل المؤشرات كل

مع ستتعامل ربما أمريكا وإن نهايتها، على تشرف

خطة تضع وقد أكبر، بجدية الكوردي الكوردي الملف

وربما المنطقة، في مشروعها  إلكمال  المدى طويلة 

وذلك الكوردي، الداخلي البيت ترتيب من البدء يكون

كل في مصالحها وتمتين نفوذها مناطق على حفاظا

الوقت في أمريكا  تسعى لذلك وسوريا. العراق  من

بين ما تقارب أي أمام السبل كل قطع إلى الحالي

في الروسية الهيمنة لتشتيت السوري، والنظام الكورد

تدخل أي عن وإبعادها عليها الخناق وتضييق المنطقة

روسيا أقامت أن بعد وخاصة الكوردي، الخط في

الجيدة عالقاتها من مستفيدة المنطقة، في عديدة قواعد

في الكورد وكذلك وتركيا السوري النظام من كل مع

إلى سريعا بالعودة أمريكا دعت ما وهذا المنطقة،

هذه وقوي جدي وبشكل الفرات شرق مكونات لملمة

المرة».

الخاتمة: يشبه ما

الشعب حقوق لضمان مؤاتية الحالية الظروف إذا

لن الظروف وهذه  سوريا، كوردستان في  الكوردي

الموقف وحدة يتحقق لم ما كوردي ضمان أي ُيحقق

أمام يضعا أن الكورديين الطرفين وعلى والهدف،

ال وأن الكوردي، الشعب وطموحات آمال أعينهما

خالل والحرمان القهر عانى الذي الشعب هذا يخذال

الكورد مصالح ربط عليهم سوى وما طويلة، عقود

وفرنسا أمريكا وخاصة  الكبرى الدول  مصالح مع

للمناطق واالستقرار األمن لتحقيق  وبريطانيا،

سوريا. في الكوردية

مالبرزان حسين أيمن حسكو منال عزيزي كاوى
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٢-٢ املقبلة املرحلة وآفاق الفرات شرقي السياسي املشهد يف قراءة

المقبلة: المرحلة آفاق

ببقائه يشي والسياسي ال العسكري المشهد الحالي ببعديه

تحديدها يمكن ال التي المقبلة المرحلة خالل تغيير دون

مواجهة بموضوع الجميع انشغال ظل في خاصة بدقة

ترتيبات الحقة بانتظار أيضا وربما ، جائحة كورونا

ادلب. محافظة في

وروسية امريكية لقوات ازدحاما المنطقة تشهد عسكريا

وفصائل مستمر. بشكل والعتاد بالسالح وتركية تتعزز

الى باإلضافة الوطني، الجيش مسمى تحت اسالمية

والميليشيات النظام وقوات الديمقراطية سوريا قوات

مع تتناقض ومشاريع مصالح منها ولكل لها، التابعه

اآلخرين.

متوقعا امرا من حالة صدام عسكري يجعل الذي األمر

. لحظة كل في

حزب يقودها التي الواقع األمر ال تزال سلطة سياسيا:

يضعها سياسي اعتراف عن تبحث الديمقراطي االتحاد

مالمح في رسم للمشاركة السياسية طاولة التسوية على

الدستورية. واللجنة التفاوض هيئة بوابة عبر المستقبل

خليجية مصرية مساع هناك كانت االخيرة اآلونة في

قسد مسد / منظومة تكون لكي القاهرة لتوسعة منصة

منها كبوابة للعبور الى النادي الدولي للمعارضة جزءا

آخر. اشعار الى تأجل أنه إال السورية

سببا السياسي كان افتقادها للمكمل ان الرغم من على

إبان االخيرة  التطورات أن إال  بالقلق  لشعورها دائما

يتمثل وجودي بقلق تشعر يجعلها التركي االجتياح وبعد

تبقى ما على يأتي جديد  تركي  اجتياح  من بالخشية

السالم نبع منطقة شرق وغرب الحدودي الشريط من

من تغيير يرافقه ما مع المنطقة اآلمنة لمشروع تنفيذا

صفقة عن مجددا الذي دفعها للبحث األمر ديمغرافي.

من الحد األدنى على للحفاظ الروس مع النظام بوساطة

لحد شيئ عن يثمر لم  التوجه هذا أن  إال المكتسبات

السيطرة كامل باستعادة متمسكا يزال فالنظام ال اآلن

والتحاق الديمقراطية قوات سوريا  وحل المنطقة على

الطفيفة ببعض التعديالت مع قبوله عناصرها بجيشه

المحلية. اإلدارة قانون على

االمريكية المحاوالت جميع فشلت ذلك، بموازاة

عبر المنظومة لسورنة  مساعيها في  واألوروبية

والخطاب البنية مستوى في التعديالت من مجموعة

المحاوالت ايضا تفلح تركيا كما لم هواجس تخفيف بغية

الكردي. الوطني المجلس مع الصدع لرأب الفرنسية

بطبيعة يتعلق آخر تحدي  لها يضاف  التحديات هذه

في التناقض وحجم في المنطقة والديني القومي التنوع

كبير عدد من انضواء الرغم والمصالح. فعلى الرؤية

أنه ال إال واالدارة الذاتية قسد صفوف العرب ضمن من

أن يمكن ما بمشروعها بقدر عن قناعة بالضرورة يعبر

التي المؤقتة والمصالح المعيشية بالحاجة مدفوعا يكون

ومعهم العرب فغالبية  الجديدة، السلطة حالة  افرزتها

للمشروع ينظرون ال االشوريين واألرمن السريان غالبية

تستحضره ما كرديا بكل كونه مشروعا حيث من إال

وأخرى ومتناقضة متصارعة سرديات من النظرة هذه

من جديد، النظام لعودة وتطلع جامحة رغبة مستندة الى

على بيئات مدفوعة بالرغبة بالثأر واالنتقام وجود مع

من قبل قوات عليها وقعت التي خلفية بعض الممارسات

هؤالء كل الى ويضاف الحماية، وحدات او االسايش

في التفرد حالة من تنطلق الكرد من قليلة غير نسبة

المنظومة وموقف شكوك حول طبيعة مع المنطقة ادارة

المجلس ما يطرحه المشروع القومي الكردي وفق اتجاه

الكردي. الوطني

السورية المعارضة قوى غالبية فإن آخر، جانب من

لطبيعة الريبة وخارجها، نظرت دوما بعين المنطقة في

حيال طبيعة الذاتية االدارة لمنظومة السياسي الموقف

يزال ال والذي  منه، والموقف النظام مع العالقة 

ملتبسا.

محتملة: سيناريوهات

األول: السيناريو

النظام،  برضى يحظى روسي، مشروع على  يرتكز

واإلدارة الكردستاني العمال حزب في قيادات وتدعمه

إبرام على يقوم روسي غطاء بتوفير ويقضي الذاتية،

على وينص السورية، الحكومة مع مؤقت مرحلي اتفاق

قوات وانتشار المنطقة، إلى  الدولة مؤسسات عودة

تنفيذ من  تركيا لمنع تركيا  مع  الحدود على النظام 

ونبع عفرين سيناريو وتكرار المنطقة باجتياح تهديداتها

المنشآت الحكومة تستعيد السيناريو هذا وبموجب السالم

التوّصل ثم ومن اإلدارية والخدمية، النفطية والمرافق

السورية الحكومة  مع تفاهمات إلى الحقة مرحلة في

والمطالب القائمة، اإلدارة بشأن مصير روسية برعاية

األمن بخصوص التركية المخاوف أما للكرد. القومية

أضنة اتفاق تفعيل أن روسيا ترى التركي، القومي

بإزالتها.  ١٩٩٨ كفيل

الخيارات أحد يشّكل الذي السيناريو هذا ضوء وعلى

الطريق  خريطة مع يتقاطع كونه ،  pyd عند المفضلة

النظام قوات فإّن روسيا،  على وفوده  عرضتها التي

ضمان مقابل تركيا، مع الشمالية الحدود حماية ستتوّلى

الخاضعة الباطنية والثروات للموارد العادل التوزيع

تم حال وفي الدستور، في وإقرارها (قسد)، لسيطرة

في (قسد) مقاتلي دمج على الطرفان سيعمل االتفاق

اإلدارة هياكل مناسبة لدمج وإيجاد صيغة النظام، جيش

مع الدستور، في سوريا وضمانها شرق لشمال الذاتية

أما مركزيا. ال نظاما الحكم نظام بأن يكون التمسك

عبر بوجودها تكتفي فربما االمريكية لالدارة بالنسبة

عين من الشاقولي الخط على العسكرية القواعد بعض

أمنية بمهام الناتو في حليفتها توكيل مع التنف الى ديوار

سيناريو اي تعطيل على بقدرتها الدائم احتفاظها و أكبر

عليه. توافق ال

المفاوضات تقدم في حصول عدم تدل على المؤّشرات

النظام استعداد بسبب عدم الذاتية والنظام اإلدارة بين

المنطقة إعادة على وإصراره تنازالت أي لتقديم

بالحفاظ الذاتية االدارة ولرغبة شروط، لسيطرته دون

رفض إلى إضافة  مكاسبهم، من األدنى الحد على 

النظام، سيطرة لعودة لتاريخه واألمريكان األتراك 

يشكل شك الموقف. وهذا بال منبج تؤكد هذا وبروفة

السيناريو. هذا نجاح ضعف الحتماالت نقطة

الثاني: السيناريو

االوساط بعض ضمن له الترويج تم آخر سيناريو هناك

المشرفين األمريكيين المسؤولين أّن إلى الكردية، يشير

جديدة مدنية إدارة أعّدوا مشروع السوري، الملف على

من أكثر قبل جرى للسيناريو (الترويج الفرات شرق في

أن على األمريكي)، االنسحاب قرار ذلك وسبق عام،

األطراف الكردية لكل وشاملة جامعة اإلدارة هذه تكون

المنطقة، في األخرى المجتمعية المكونات وممثلي

ووفقا لهذه األطراف،  . pkk كوادر من خالية وتكون

تضم موحدة  قوة تشكيل يقترح الدولي التحالف فإّن 

األمريكية، القوات قبل من تدريبهم تم مقاتل ألف (١٨)

يقارب ما مع المباشر األمريكي ويخضعون لإلشراف

إضافة روج)  (بيشمركة قوات  من مقاتل آالف  (٦)

قوات سوريا الديمقراطية، آالف مقاتل من عشرة إلى

تحت المنطقة بحماية المكلفة  هي  القوات هذه لتكون

تناط أن  على الدولي. التحالف من مباشر إشراف 

عربية قوات اآلمنة إلى المنطقة في الحماية مسؤولية

في لقسد التابعة العربية الفصائل وبعض النخبة) (منها

في تتوّلى الحماية بينما العربية. ذات الغالبية المناطق

مدعومة كردية  قوات الكردية الغالبية ذات المناطق 

مع الحدود طول على األخرى المكونات  من بقوات

تركيا.

الثالث: السيناريو

بموافقة روسية تركية صفقة يترجم قد السيناريو هذا

والتنظيمات النصرة من جبهة التخلص تقتضي أمريكية

التي الصفقة  وهي  .pkk ال مقابل إرهابية المصنفة

بها المناط الدور  من  مستفيدة تركيا  عليها  تراهن

وجود وانهاء بتفكيك وسوتشي استانة اتفاقات وفق

غرب مدنية إدارة وتشكيل ارهابية. المصنفة التنظيمات

االدارة تشكيل وإعادة التركي للنفوذ خاضعة الفرات

 pkk ال كوادر استبعاد بعد الفرات شرقي الذاتية

السياسية والتمثيالت القوى بقية مع وبالتشارك منها

للخوض المناسبة البيئة لخلق تمهيدا وذلك واالجتماعية

السياسية. التسوية عملية في

ما فإن واحتماالته سيناريو كل تفاصيل عن وبعيدا 

ليس فهمه  يمكن ال الفرات شرق منطقة  في يجري

بل ال  سوريا أجزاء بقية في يجري عما بمعزل فقط

الفاعل هم االمريكان ويبقى ابضا االقليمي محيطها عن

بداللته. تصوراتهم لوضع الجميع ينتظره الذي األهم

قسد. سلطة السوريين حيال مواقف

يمثله االول بارزة. مواقف ثالثة هناك يمكن القول بأن

انفصالية مجموعة فيها يرى والذي معه ومن النظام

تقويض من شأنه الذي الخاص مشروعها الكردي لها

. المركزية سلطته

القوى غالبية  الموقف هذا في النظام مع وتشترك 

على التركية، والهيمنة للنفوذ الخاضعة والفصائل

قومية وأخرى للنظام  حلفاء فيهم ترى سياسية  خلفية

مجموعة ترى فيهم اسالمية أو الكرد مناهضة لحقوق

المالحدة. من

مشروع تطرح المنطقة في تتواجد التي المعارضة قوى

بين االدارة وفق أسس تشاركية حقيقية صياغة إعادة

النظام يقطع من سياسي وبموقف المنطقة أبناء  جميع

التغيير انجاز في السوريين تطلعات مع وينسجم

تركيا تطرحها التي المسوغات ويسكت الديمقراطي

لتدخلها.

وبعض الشخصيات المعارضة قوى ايضا بعض هناك

مسد منظومة  تطرحه الذي المشروع بأن ترى التي 

أرضية االداري ونموذجه السياسية برؤيته يشكل

القوى بقية  تفاعل الى وتدعو الوطني للعمل مناسبة 

لسوريا نموذجا ليكون وتوسيعه وانضاجه لتطويره معه

المستقبل.

سياسية وحدة  السوري الشمال يشكل أن يمكن  هل

بمواجهة النظام؟

عالم يمثل منها كل نفوذ مناطق اليوم ثالث سوريا في

وهم عبر وكالء سوريين أكثر دولة أو تديره سياسي

العسكرية بالقوة مصالحهم  لتحقيق يتسابقون  لتاريخه

الممل تكرارهم رغم السوريون وحدهم ثمنها يدفع التي

بأن هذا يعني ان سوريا، في عسكري حل ال أن لعبارة

األمن واالستقرار واستعادة سياسية تسوية الى التوصل

إنهاء في رغبتها كل دولة ومدى مصالح بطبيعة مرتهن

السوري. الملعب في الصراع

يجب لما مالمح تشكل ان التالية للفرضيات ويمكن

المقبلة: المرحلة في عليه العمل

شمال النفوذ اتفاق منطقتي تقول بأن االولى الفرضية

من الممتدة المنطقة أي الفرات وشرقي غربي سوريا

محور مقابل موحد موقف على الزور دير الى ادلب

بخلق نّدية سيكون كفيال االيرانيين – الروس – النظام

بعملية القبول على واجباره النظام مواجهة في كافية

وفق االنتقال السياسي تحقيق شأنها من سياسية تسوية

الدولية. الشرعية قرارات

وبقية النصرة جبهة استمرار ان الثانية: الفرضية

هو ادلب على السيطرة في ارهابية المصنفة التنظيمات

فإنه المواطنة دولة لمشروع نقيضا كونه عن عدا عامل

الهجمات من مزيد الى المنطقة في المدنيين يعّرض

على والتهجير النزوح موجات من والمزيد والجرائم

وااليرانيين. والروس النظام ايدي

به تدير الذي النموذج استمرار ان الثالثة: الفرضية

السالم الزيتون ونبع وغصن الفرات مناطق درع تركيا

االنسان حقوق البسط يومية انتهاكات من يشهده ما و

ديمغرافي تغيير معه من وما يترافق الملكية ولحقوق

السوري المجتمعي النسيج في الجراح بتعميق كفيل

االهلية. الفتنة الشعال جاهزا فتيال ويمثل

بالتهديد قسد سلطة شعور استمرار ان الرابعة: الفرضية

النظام محور في احضان لالرتماء التركي كفيل بدفعها

تذكر. مكاسب أي بدون

الواقع االمر  سلطة استمرار ان الخامسة: الفرضية

االستفراد عقلية وفق المنطقة بادارة الفرات شرقي

المنطقة ابناء  لجميع  حقيقية  شراكة  تحقيق  عن  بعيدا

قد االحتقان الذي وحدة بالغبن الشعور درجة من سيزيد

او عامال النظام عودة يفضلون الذين عدد يترجم بتزايد

داعش مثل انتعاش التنظيمات التكفيرية لعودة مساعدا

صراع على خلفية اهلية فتنة إلشعال مالئمة بيئة وأيضًا

يلعبها التي االوراق  اهم من يكون قد كردي عربي

من المراحل. في مرحلة او تركيا النظام

المشروع: مالمح

سياسي موقف ذات منطقة إقامة الى المشروع يهدف

األمريكي النفوذ و تضم منطقتي النظام، بمواجهة موحد

هذا ويحتاج غربه، والتركي الفرات شرق في

من وبتأييد كامل تركي أمريكي تفاهم إلى السيناريو

المنطقة هذه إقامة أجل من الناتو)، (حلف الغرب دول

الداخل (في اإليرانية  الروسية النفوذ منطقة مقابل

على قادرة حقيقية ندّية خلق بهدف السوري)، والساحل

في حقيقي  سياسي انتقال ويحقق عادل، سالم فرض

ويقّوض اإلرهابية، التنظيمات  عودة  ويمنع سوريا، 

الصعبة هذه المعادلة تحقيق الوجود اإليراني. ويرتكز

سيطرة كل تقويض على وتركيا المتحدة الواليات بين

العقيدة ذات اإلسالمية والميليشيات النصرة جبهة من

التركي، للنفوذ الخاضعة المناطق في الجهادية السلفية

في   pkk الكردستاني العمال  حزب سلطة  وتقويض

الفرات. شرق مناطق

بين مشتركة مدنية إلدارة مقومات توفير أجل ومن 

وبدعم المعارضة العمل أطر على المناطق، ينبغي هذه

في والعسكرية المدنية هيكلة األطر إعادة على تركي

السالم ونبع الزيتون وغصن الفرات درع مناطق

مع والحوار لالنفتاح الدائم االستعداد وإبداء وإدلب،

مناطق شرق في واالجتماعية السياسية التعبيرات كافة

حزب السورية في المجموعات رأسها الفرات، وعلى

من  معه المتحالفة واألطراف pyd الديمقراطي االتحاد

من برعاية الحوار هذا يكون أن ويفّضل السوريين،

األوربي. االتحاد

الرقة في العمل يجب فإّنه  الفرات،  شرق في أّما

أو داعش، إليديولوجيا البعض انقياد لمنع وديرالزور،

تشعر الذي الغبن إزالة خالل من النظام ألحضان العودة

في العرب وتمكين كردي، طابع ذات سلطة تحت به

المجالس ضمن وازن حضور تحقيق من المناطق هذه

(قسد) صفوف ودورهم ضمن وتعزيز مكانتهم المحلية،

الداخلي. األمن قوى وفي

الذي فالنظام مختلف، فالوضع الحسكة، محافظة في أّما

والحسكة مدينتي القامشلي من في كل له بقوات يحتفظ

لكفة والمسيحيين العرب غالبية ميل مع تمر، تل وريف

على سيطرته فيه اليوم الذي يستعيد وانتظارهم النظام

تنشط حيث سياسيا، حيوية  منطقة  أنها  عدا المنطقة.

الكردية والسريانية السياسية التعبيرات العديد من فيها

فيها، اإلدارة تطوير فإن لذلك  والعربية، اآلشورية

المكونات بقية تحقيق شراكة تعطي يستهدف أن يجب

في دورها تفعيل وبالتالي القرار، في المشاركة إمكانية

أمان شبكة وخلق واالستقرار، والحوكمة البناء عمليات

تعيد يمكن أن التي التحديات مجمل تجاه اجتماعية منيعة

على قادرة تكون وأيضا ،٢٠١١ قبل األوضاع إلى ما

غير العناصر استبعاد مخاوفها عبر إزاء تركيا تطمين

العملية االقتصادية دعم مع القرار، من مفاصل السورية

فتح الطرق خالل من والبضاع األفراد حركة وتحرير

المناطق. بقية مع

الفاعليين بين حوار فتح على بداية التركيز ويجب

سياسي موقف لبلورة  يهدف المنطقتين في  السوريين

شبكة خلق مع يترافق األدنى الحد توافقات يعبر عن

والبضائع االفراد حركة تحرير عبر اقتصادية مصالح

منطقة. كل في االدارة خصوصية المحافظة على مع

أو ثابتة  ليست السيناريوهات هذه فإّن حال أّية على 

ومناقشتها تداولها يتم أفكار مجرد هي وإنما محسومة،

أحدها، تبّني السوري. الملف في المؤثرة األطراف بين

تلبي توافقات إلى  يحتاج بالتأكيد بعضها،  دمج أو

قد المشروع هذا فكرة وأيضا األطراف. هذه مصالح

الواقع في والتحديات المعوقات من بالكثير تصطدم

أن إال الى الرغبوية السياسية، يكون اقرب قد وبالتالي

وأنضاج والمبادرة العمل من  يمنعنا ان يجب ال ذلك

على: تقوم أن يجب بأنها أعتقد والتي البناءة االفكار

مختلف بين بالحوار المشروع هذا انضاج على العمل -

وفق يعمل سياسي وعمل سياسية برؤية مدفوعا القوى،

لتحييد يسعى و توسيعها، ومحاولة الممكنات منطق

بوصلة ووفق الدولية األجندات عن مصالح السوريين

والشعب. النظام بين االساسي الصراع

وفق مناطق قسد في ادارة انتاج اعادة بان القبول  -

مع مصالح يتناقض ال وبشكل الحقيقية الشراكة معايير

لكنه جدا صعب أمر هو  والدولية االقليمية  االطراف

الجديد المشروع سياق  كان إذا خاصة  مستحيل ليس

احتياجاتها حقيقية، ويتفهم المنظومة مصلحة لهذه يحقق

ال كما أنه والدولية. المحلية وارتباطاتها وطبيعة بنيتها

يحتاج ربما بل او قرار بمجرد اتفاق يتحقق أن يمكن

ووفق الشراكة بتحقيق القيام تسبق ثقة بناء عملية الى

المتدرجة. والخطوات المراكمة منطق

المجتمع ومنظمات الديمقراطية القوى دعم على العمل -

صوتا لمنحها والسعي التركي النفوذ مناطق في المدني

انهاء بعد  ما المدنية االدارة بنية  في وازنا  سياسيا

. الجهادية السلفية والمجموعات النصرة سيطرة

تمثل بأن جاهزة وصفة ألية يمكن ال بأنه  القبول -

المشهد السوري في والسيولة التبدل حالة في ظل الحل

النفوذ في التحالفات وخرائط تبدالت دوما يشهد الذي

في شرك يقع ال يتطلب اسلوبا مبتكرا العمل فإن لذلك

شهدته ما غرار على جامدة تمثيلية أطر ايجاد محاوالت

اطار انشاء قبيل  (من السابقة السنوات خالل  الساحة

يبحث بل له) قيادة وانتخاب القوى من مجموعة يضم

يمكنهم حتى افراد بنى او من تجمعات او الفواعل عن

مختلف بين مرنة بنية ذات  مصالح  شبكة يشكلوا ان

بين للتشبيك قنوات وإيجاد التوجه هذا تخدم االدارات

والدوليين. المحليين الفاعلين

كرم دويل
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نوافذ 

تراني 
ما أقبل 

الماضي  القرن  من  السبعينيات  في 

الخالد  التاريخي  القائد  اتفق  عندما 

المال مصطفى البارزاني مع حكومة 

آذار   ١١ اتفاق  بيان  على  العراق 

نقل عن راع عربي في جنوب الرد 

بسوريا قوله: واهللا ما أقبل؟ ماخوش 

واليوم  البكر؟  ابو  ملك  العراق 

مع  سوريا  في  كردي  كشعب  حالنا 

المعارضة السورية هي ذات األمر! 

ففي متوالية األزمة السورية وبتماس 

مباشر مع هيمنة الحلول اإللغائية في 

والسياسي  منها  العسكري  مفهوميها 

والمعارضات  جهة  من  النظام  بين 

المتعددة والتي جميعها تختلف سواء 

والمعارضة  النظام  اي  ككتلتين 

المختلفة  والمعارضات  النظام  او 

والغريب في األمر؟ ان النظام وبكل 

معارضاتها تتفق في وعلى أمر واحد؟ 

وهو موقفها من القضية الكردية، أمر 

فعال مثير للدهشة واإلستغراب؟

االمور  وصلت  الدرجة  ألهذه   

هذا  وفي  تقف  ان  بالمعارضات 

الكرد  اصول  عن  فتبحث  الزمن 

وان  استكردوا؟  عرب  هم  هل  هم 

الى  هجروا  والكرد  وهم؟  كردستان 

سعيد  الشيخ  ثورة  فشل  بعد  سوريا 

بيران ؟ حدود سوريا الطبيعية تمتد 

الى اعالي طوروس؟ 

جملة أسئلة متداخلة تتراكم في ذهنية 

في  يعيشون  يزالون  ال  الذين  اولئك 

شرنقة التطويب القومي وتسخير كل 

اإلمكانات في سبيل ذلك، وفي تجاهل 

عملي - للتناقض - الذي يمارس ؟ 

أشدها؟  السخرية  فيه من  وأمر آخر 

يقول احدهم ان نسبة الكرد ال تتجاوز 

الكرد  عدد  وان   ٪  ٢٣ قامشلو  في 

ويصنف   ٪٠٨ من  أقل  سوريا  في 

المطالبة  الفئات  ذاته ومجموعته من 

بإسقاط النظام ويدعو الى الحذر وعدم 

التساهل او تقديم التنازالت ! .. 

البرامج  الى  إحالته  بعد  اقول  له 

اواسط  حتى  السورية  التدريسية 

الستينيات من القرن الماضي وكمثال 

في كتاب الجغرافية حينما كان عدد 

سكان سوريا ٦ ماليين نسمة كان عدد 

المجردين  عدا   - ألف   ٢٥٠ الكرد 

من الجنسية اي ان نسبة الكرد كانت 

أنماط  مع  معضلتنا   .. تقارب ٢٤٪ 

من العقول صعبة ولكنها ستتقدم وان 

العربية  واألذن  شديد  ببطء  كانت 

بدأت تتقبل سماع كلمة الكردي وان 

في  جديد  من  لتتوهها  تخلطها  كانت 

متلنا   - المبهمة  المواطنات  سلطة 

متلكم – 

في  مأزقنا  نتجاهل  أال  علينا   .. و 

الدونية  عقدة  وباختصار:  نقطتين 

المتحكمة  االكثرية  لرهاب  كنتاج 

والنقطة   ، القمعية  بأجهزتها  كانت 

السياسي  القرار  تشتت   : الثانية 

الرؤية  وضوح  وعدم  الكردي 

اي  عليها  يؤسس  كورقة  المشتركة 

استرخاص  واألدهى  حل،  مشروع 

األطراف الكردية لبعضها البعض.
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وليد حاج عبدالقادر 

لمواجهة  أكثر من ٣٨٥ مليون دوالر  إلى  احتياج سوريا  الخميس ٧-٥-٢٠٢٠،  المتحدة،  قدرت األمم 

فيروس "كورونا" خالل العام الجاري.

صرح بذلك ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خالل مؤتمر 

صحفي، عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس".

نازحون  منهم  كثيرا  أن  خاصة  السوريين،  على  الفيروس  تأثير  من  بالقلق  "نشعر  دوجاريك،  وقال 

وضعفاء".

وتابع "احتياجات سوريا لمواجهة تفشي كورونا خالل هذا العام تقدر بأكثر من ٣٨٥ مليون دوالر".

وأضاف أن األمم المتحدة تواصل دعم قدرات فحوص "كورونا" في سوريا؛ إذ تم إنشاء ٥ مختبرات في 

العاصمة دمشق، ومدن الالذقية وحلب وإدلب، شمال غربي البالد.

بكشف  يتعلق  فيما  سوريا  في  الصحي  النظام  تعزيز  على  األممية  الجهود  تركيز  إلى  دوجاريك،  ولفت 

وتشخيص الفيروس، وتوفير المعدات الوقائية وتدريب العاملين الصحيين.

وحتى مساء األربعاء، أعلن النظام السوري أن إجمالي اإلصابات بكورونا بلغ ٤٥، بينها ٣ وفيات.

بين  الفيروس  انتشار  احتمال  تداعيات  من  المتحدة،  األمم  حذرت  الماضي،  أبريل/نيسان  منتصف  وفي 

المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، التي تعاني أساًسا من أوضاع متردية للغاية.

ويعاني سكان مخيمات شمالي سوريا من ظروف إنسانية صعبة، حيث نزح أعداد هائلة منهم إلى تلك 

المخيمات جراء هجمات النظام السوري وحلفائه على مدنهم وبلداتهم وقراهم خالل السنوات الماضية.

األمم املتحدة: سوريا حتتاج 385 مليون دوالر ملواجهة كورونا
أكدت مبعوثة الواليات المتحدة لدى مجلس األمن ”كيلي كرافت“ وجود إجماع دولي على عزل نظام األسد 

سياسيًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا. وقالت كرافت في إحاطة بمجلس األمن، أن الهدف ”إخضاعه على المشاركة 

في العملية السياسية بحسب قرار مجلس األمن ٢٢٥٤.

وأكدت المبعوثة األمريكية في مجلس األمن أن نظام األسد وأعوانه يطلقون حملة تضليل يدعون فيها أن 

العقوبات تعيق مكافحة فيروس ”كورونا”. وأشارت كرافت إلى أن النظام السوري وبأوامر من حلفائه يعيق 

وصول المساعدات اإلنسانية إلى سوريا في المناطق الخارجة عن سيطرته.

كما وطالبت المسؤولة األمريكية مجلس األمن بالعمل على إيصال المساعدات اإلنسانية لجميع أنحاء سوريا 

بغض النظر توزع عن مناطق النفوذ. 

وأكد المبعوث األمريكي الخاص إلى سوريا ”جيمس جيفري“ أن ”العقوبات االقتصادية ال يتم فرضها أبدًا 

على المساعدات اإلنسانية واإلمدادات الطبية“

وأردف بالقول: ”كما أن حزم العقوبات المفروضة على النظام ذات طبيعة انتقائية، وتستهدف رموز النظام 

الحاكم وليس المواطن السوري العادي“.

بهم  األسد. وحريٌّ  وتأييد  استمروا في دعم  إذا  أمامهم  أن ال مستقبل  لتلك  أنها رسائل توضح  وأوضح 

ممارسة الضغوط من أجل االنتقال السياسي.

وقال أن قبول النظام بشروط اللجنة الدستورية السورية، لم يكن أن يحدث من دون جهود المحافظة على 

استمرار فرض العقوبات على نظام األسد.

مسؤولة أمريكية تتحدث عن عزل بشار األسد

عمر قدور

  

بعد أسبوع من ثاني فيديو له، عاد رامي مخلوف 

واالستجارة  الدعاء  بلغة  مكتوب  بنص  المرة  هذه 

عمته  ابن  مع  خالفه  أن  فهم  للقارئ  تاركًا  باهللا، 

أن يضيف  قائمًا من دون  ما زال  بشار وزوجته 

راجت  أسبوع،  خالل  عنه.  جديدة  تفاصيل 

قيل  الجانبين،  بين  المشاكل  تسوية  عن  تكهنات 

بوساطة من زعيم دولة خليجية، تتضمن رضوخ 

شركة  على  بشار  فرضها  التي  للضرائب  رامي 

االتصاالت. لكن، كما نعلم، حجم الشراكة المالية 

بينهما أكبر بكثير من الشركة المذكورة، ويتعداها 

جغرافيًا إلى أماكن ال سلطة لبشار عليها.

السوريين،  من  ضخمة  بمتابعة  رامي  يحظى 

بداللة أرقام المشاهدات التي حاز عليها التسجيالن 

السابقان. دافع المتابعة األهم، فضًال عن الفضول 

العابر والتسلية، ليس ما قاله حتى اآلن وإنما ترقب 

تفاقم الخالف بحيث يدفعه إلى قول ما يتحفظ عليه. 

نحن أمام لعبة فيها من اإليروتيك بقدر ما فيها من 

المسكوت عنه؛ الجمهور ينتظر حركة تسفر عن 

وكأنه  األسرار  صاحب  يتمنع  بينما  منه،  طرف 

يتالعب بالخصم والجمهور معًا.

محمد  المصري  مع صعود  أشهر  ثمانية  قبل  كنا 

ميديا  السوشيال  استخدام  أسبقية  له  وكانت  علي، 

لفضح نظام السيسي من قبل واحد من الذين خبروا 

فساده. عتبة الفضح التي تخطاها محمد علي بعيدة 

جدًا عما تِعد به إطالالت رامي حتى اآلن، ووجه 

التواصل،  وسائل  استخدام  على  يقتصر  قد  الشبه 

الخفي ألسماء األسد وجه  وربما يقترح الحضور 

بني رامي خملوف وحممد علي
على  علي  محمد  تصويب  استرجعنا  إذا  آخر  شبه 

التصويب  ذلك  يوحيه  وما  السيسي،  زوجة  "انتصار" 

أحيانًا من أرجحية عقلية لها بالمقارنة مع خفة زوجها 

وتحقيره  تصغيره  على  يؤكد  علي  محمد  كان  الذي 

الحق أن إغراء  "واطي، جزمة...".  قبيل  بنعوت من 

التشابه، ولعل  يفوق إغراء  الظاهرتين  بين  االختالف 

االختالف يضيء لنا على خصوصية الحالة السورية، 

توافر  رغم  علي  محمد  منها  يبرز  لم  التي  الحالة 

الظروف خالل السنوات األخيرة من أجل ذلك.

يمّثل  علي  محمد  يكن  لم  بثها،  التي  التسجيالت  عبر 

دورًا ُمعدًَّا، هو الذي عمل في حقل التمثيل. كان يظهر 

ما  بكل  بعفويته،  القناعة  لدينا  يعزز  أو  على سجيته، 

سطحيته  ُتظهر  وأخرى  محببة  جوانب  من  للعفوية 

المقرونة أحيانًا بغرور وتعاٍل. قّدم لنا محمد علي نفسه 

عصاميًا، لنا أن نفهم أنه فهلوي، استطاع تكوين شركة 

في  أول عشر شركات  بين  لتصبح  مقاوالت صعدت 

مصر، ولتنال حصة مرموقة من مقاوالت الجيش الذي 

بحسب ما يقول يسيطر على أموال مصر.

التي  بالثروة  سّخره  اهللا  أن  رامي  يزعم  المقابل،  في 

استخدام  مؤقتًا  لننَس  الفقراء.  خدمة  أجل  من  يملكها 

األلفاظ الدينية؛ أهم ما في األمر استخدام اهللا للتهرب 

من أي حديث عن كيفية حصوله على األموال الطائلة 

والحرص  مخاطبتهم  يزعم  الذين  الفقراء  بمعايير 

الباهظة  الضرائب  من  يتظلم  عندما  حتى  هو  عليهم. 

استعداده  يبدي  االتصاالت  شركة  على  المفروضة 

باستخفاف لدفعها، وكأنه يقّر بضآلتها بالقياس إلى ما 

بينه  نزاع  موضوع  هي  التي  األمالك  إلى  أو  يملك، 

وبين بشار.

ثمة فرق بين االثنين، قد يلخصه عجز رامي عن القول 

قولها  علي  محمد  يستطيع  حين  في  منكم"،  واحد  "أنا 

ببساطة، وعندما يقول "أهلي وناسي" يبدو متحدثًا عّمن 

يعرفهم وعاش معهم حقًا. األخير ال يملك شعورًا خفيًا 

بالذنب إزاء "أهله وناسه"، ومع إقراره بفقرهم المدقع 

ال يخجل من الرفاه الذي عاشه ويعيشه، بموجب قناعته 

بأنه حصل عليه بجهده وتعبه. بسبب تحرره من عقدة 

االنتماء، لم يتوسل محمد علي لغة تقربه من العموم، 

بل كان قادرًا على مخاطبة أدنى درجات اإلسفاف بال 

شعور بالحرج ينتاب عادة أولئك الهاربين من جذورهم 

أو الذين انقطعت األواصر التي تربطهم بها.

عشر سنوات، هي بمثابة جيل بين رامي ومحمد علي، 

رامي  حالتهما.  في  معكوس  الجيلي  التراتب  أن  إال 

علي  ومحمد  والفساد،  الثروة  وريث  هو  سنًا  األكبر 

في  الفساد.  وشريك  الثروة  صانع  هو  سنًا  األصغر 

الثاني  الحالتين يرتبط الفساد بالسلطة، لكن مع الجيل 

الذي يمّثله رامي أمامنا أشخاص تربوا في تلك البيئة 

الضيقة، بيئة أشباههم من الورثة، وهم ال يدركون ما 

يحدث خارجها. هم أبناء السلطة المطلقة التي تشربوها 

منذ طفولتهم بال جهد، وأيضًا بال أسئلة حولها أو عن 

ينبغي أال تخضع  التي  باألحرى ماهيتها  ماهيتها. هم 

صراع  فهو  حولها  صراع  من  كان  وإذا  للسؤال، 

أدوات  الدائرة الضيقة هم  تلك  األشباه، والذين خارج 

على نحو ما ُنظر إليهم دائمًا.

الدين  بين  التالزم  مفادها  رامي،  عقل  في  فكرة  ثمة 

الدين  يصلح  أكثر،  بتبسيطها  والفقراء.  والبسطاء 

يعون  ال  فهم  الساذجين،  الفقراء  بعقول  للعبث  دائمًا 

أدوات  بوصفهم  أصًال  لهم  مصالح  ال  أو  مصالحهم، 

ليس إال. بشار من قبله، ومع انطالق الثورة، لعب على 

وتر تقديم "تنازالت" دينية لم يطالب بها أحد حينذاك، 

من  أقوى  الدينية  السوريين  غرائز  أن  مفترضًا 

مصالحهم ومطالباتهم بالحرية. 

استخفافًا  يكون  أن  قبل  الدين،  في  االستثمار 

من  بعقول  استخفاف  أوًال  هو  الروحية،  بقيمته 

أنه  علي  لمحمد  ُيسّجل  ما  كبسطاء.  إليهم  ُينظر 

وال  فال زهد  وعّدته،  االستثمار  هذا  كان خارج 

بملذات  التمتع  يحب  رجل  بل  مزعومين،  ورع 

الحياة، ويرى في المتع حقًا للجميع. نموذجه الذي 

الغرب  هو  بتبسيط مضحك،  على طرحه،  دأب 

واالقتصادية،  الشخصية  وحرياته  بديموقراطيته 

رامي  لدى  الدين  في  االستثمار  يترافق  بينما 

سلطة  السلطة،  بجوهر  التمسك  مع  مخلوف 

القمع  من  التذمر  إبداء  مع  والجيش،  المخابرات 

وصار  موظفيه،  كبار  بعض  طاول  عندما  فقط 

يتهدد بعض أمالكه.

نجاح  بعد  المصريين  مخاطبًا  علي  محمد  خرج 

يصعب  ظرف  في  أي  ترهيبهم،  في  السيسي 

المراهنة معه على الفوز. بالمقارنة، لدى رامي 

ظروف أفضل بكثير لو امتلك جرأة الكشف عما 

في جعبته من دون أقنعة لن تفيده أمام الشريحة 

التي يريد كسب تعاطفها، وتجعله أضحوكة أمام 

عجز  في  فقط  ليست  المسألة  أخرى.  شرائح 

رامي عن اإلقدام على االنتحار الرمزي، بكشف 

خباياه،  من  واحدًا  ُيعّد  الذي  األسود  الصندوق 

"تحديدًا  السلطة  حلقة  من  آخر  أحدًا  أن  في  هي 

اإلقدام  يريد هو  ما ال  ُيقِدم على  لم  الثورة"  بعد 

عليه. كأن سوريا تفتقر إلى "ابن بلد" على غرار 

محمد علي، وكأن شرط المشاركة في األسدية هو 

االغتراب الكلي عن أهلها وناسها.

مهند الحاج علي 

٣ نقاط أساسية حددها المبعوث الرئاسي األميركي الى 

الروسي  الدور  يخص  ما  في  جيفري  جيمس  سوريا 

بمسارين سياسيين في  المقبلة، على صلة  المرحلة  في 

المنطقة.

الخليج في سوريا، ولن تهرول  أوًال، لن تستثمر دول 

وهذا  العسكري.  تقدمه  رغم  النظام  مع  التطبيع  باتجاه 

الغربية  والدول  أوروبا  على  ينسحب  نفسه  األمر 

في  التبدل  هذا  مثل  المتحدة.  الواليات  مع  والمتحالفة 

الموقع الدولي للنظام السوري، لن يطرأ سوى بعد ابرام 

"االتفاق األكثر نجاحًا"، كما وصفه جيفري في مقابلته 

الى  االتفاق  هذا  يحتاج  األوسط".  "الشرق  جريدة  مع 

تنازالت دستورية من النظام، وأيضًا انتخابات رئاسية 

بإشراف أممي.

يتجاوز  سوريا  في  دور  الروسية  القوات  لدى  ثانيًا، 

السورية،  السياسية  للعملية  راعية  هي  بل  الحرب، 

المصالحات  بعض  رعاية  في  لدورها  نسخ  في  وذلك 

المبعوث  وحديث  بنودها.  انتهاك  النظام  يواصل  التي 

االنسحاب  بعد  الروسية  القوات  بقاء  عن  األميركي 

موافقة على  الى  يؤشر  والتركي،  واإليراني  األميركي 

أي  أعاله،  الشروط  تلبية  حال  في  األمد،  طويل  دور 

القبول بتنازالت ال ُيظهر النظام استعدادًا لها الى اآلن.

ثالثًا، روسيا والنظام يشعران بقلق حيال استنساخ الدور 

الحالة  ليست  في سوريا.  ولبنان،  العراق  في  اإليراني 

السورية بالسوء الذي وصل اليه لبنان والعراق، لجهة 

وفي  تمامًا.  السيطرة  عن  وخروجه  اإليراني،  التغلغل 

طيات هذا الكالم، تفويض ُمبطن للجانب الروسي بفعل 

تكرار  دون  والحؤول  اإليراني  التمدد  ووقف  الالزم، 

الحالتين العراقية واللبنانية. عمليًا، ستلعب روسيا دورًا 

بتفويض أميركي في الداخل السوري، ُيشبه ما حصل 

عليه في لبنان الرئيس السابق حافظ األسد بعد مشاركته 

في حرب الخليج.

هذه الرسائل األميركية ليست يتيمة أو مجرد أمنيات في 

الهواء، بل ترتبط ُحكمًا بمسارين سياسيين يتشكالن في 

المنطقة. أوًال، التبدل الروسي حيال الرئيس بشار األسد، 

واضح، وليس مجرد فقاعات إعالمية، كما ُتحاول وسائل 

عمليًا  األميركي  والمبعوث  اظهارها.  الممانعة  اعالم 

واقع.  وهو  النظام.  هذا  لطبيعة  الروس  فهم  الى  ألمح 

بعض المقاالت الروسية المنشورة في هذه الحملة يحوي 

معلومات أمنية ال بد أن وزارة الدفاع أو االستخبارات 

مقال  وفي  المثال،  سبيل  على  للكاتب.  تسريبها  وراء 

بيتر ديريابين في صحيفة "برافدا"، وردت معلومة أمنية 

عن مقتل الضابط اللفتنانت جنرال فاليري أسابوف بعد 

األخوان  ُيمولها  لميليشيا  مفهوم  وغير  مفاجئ  انسحاب 

قاطرجي، وهما رجال أعمال سوريان من بطانة األسد، 

كانا يعلمان بوقوع اعتداء وشيك لـ"داعش". هل بإمكان 

الدقيقة عن  المعلومة  الحصول على هذه  كاتب روسي 

حادثة عسكرية؟

األسد،  ماهر  جني  الى  الكاتب  يشير  ذاته،  المقال  في 

شقيق الرئيس السوري، حوالى مليار دوالر أميركي من 

الرئيس  نظام  الى  الغذائية  والمواد  التبغ  تهريب  خالل 

السابق صدام حسين. المقال نفسه ُيشير الى جني ماهر 

األسد "ثروة" من خالل اختالسات أدت الى افالس بنك 

المدينة، ولكن من دون حديث أوسع عن ماهية الدور، 

معلومة  وهذه  اللبناني.  الجانب  على  ماهر  مّثل  ومن 

ينسبها الكاتب الى المجلس الروسي للشؤون الخارجية، 

في  لها  وجود  وال  للناس،  عمومًا  متوافرة  غير  لكنها 

االعالم اللبناني.

عمليًا، الحملة االعالمية الروسية، سياسية الطابع، وال 

برسائل  مرتبط  عنها  الناجم  والضغط  عدم.  من  تأتي 

المبعوث األميركي تجاه موسكو.

الثالث في هذا المجال هو التصعيد اإلسرائيلي  المسار 

التصعيد  هذا  يتزامن  السورية.  األراضي  على 

اإلسرائيلي، مع اتجاه استثنائي لتشكيل حكومة ائتالفية 

المؤرخ  كتب  أن  سبق  كما  ُيذكر،  بما  إسرائيلية، 

حزيران  واحد  بائتالف  موريس،  بيني  االسرائيلي 

(يونيو) قبل أيام من حرب ١٩٦٧. حينها شكل زعيم 

حزب "العمل" ليفي أشكول ائتالفًا مع مناحيم بيغن من 

حزب "هيروت" وموشي ديان (حزب رافي). من الالفت 

مع  المرحلة،  هذه  في  عسـكريًا  التصعيد  يترافق  أن 

األسد.  على  روسية  ائتالفية، وضغوط  حكومة  تشكيل 

هناك من يشــير الى أن األسد "وضع اآلن على نار 

خفيفة" ليس ألن الطبخة غير جدية، بل "كي ُتضاف اليه 

مقادير أخرى".

األسد على نار خفيفة

قال المرصد السوري لحقوق اإلنسان، ١٣ أيار ٢٠٢٠، إن مظاهرة 

حاشدة جابت شوارع مدينة طفس في ريف درعا.

أضاف المرصد: "هتف المتظاهرون ضد قوات النظام التي ما تزال 

إلى  الطائفية  الميليشيات  من  وقوات  العسكرية  التعزيزات  تستقدم 

المنطقة تحضيرا القتحام المنطقة الجنوبية بشكل كامل".

وأكد المرصد السوري لحقوق اإلنسان إن: "خالل األيام والساعات 

الفائتة، دخلت تعزيزات عسكرية ضخمة لقوات النظام والمسلحين 

عسكرية  تعزيزات  استقدمت  حيث  درعا،  الريف  في  لها  الموالين 

إلى الشيخ مسكين والشيخ سعد وتل الخضر وحاجز السرو وطريق 

عتمان واليادودة بريف درعا الغربي، في ظل استمرار التوتر داخل 

النظام  المزيريب وسط مخاوف من عملية عسكرية مرتقبة لقوات 

قبل  منهم  عناصر   ٩ قتل  الفصائل  لدى  سابق  قيادي  اعتقال  بغية 

أيام".

وأشار المرصد: "استقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية أخرى 

عمليات  إطار  في  درعا،  مدينة  واللواء ٣٨ شرق  اللواء ٥٢  إلى 

التحصين بعد تصاعد االغتياالت بشكل كبير جدًا هناك".

وكاالت
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بيان صحفي:

أصدرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بمناسبة اليوم 

العالمي للصحافة تقريرًا طالبت فيه باإلفراج عن ٤٢٢ 

مواطنًا صحفيًا في سوريا معظمهم لدى النظام السوري 

ومهددون بوباء كوفيد-١٩، مشيرة إلى مقتل ٧٠٧ من 

المواطنين الصحفيين منذ آذار/ ٢٠١١ حتى اليوم، ٧٨ 

٪ منهم على يد قوات النظام السوري.

كيف  صفحة   ٢٠ في  جاء  الذي  التقرير  ووصف 

على  الصحافة  حرية  خطر  السوري  النظام  استشعر 

حكمه االستبدادي منذ عقود، وألغى الصحف المستقلة 

كافة، وأبقى على ثالث صحف رسمية فقط تنطق باسم 

النظام السوري وتدافع عنه وتبرر أفعاله، مشيرًا إلى 

أنه ليس من المبالغة أبدًا القول بأنه ال يوجد شيء اسمه 

صحافة حرة لدى النظام السوري على اإلطالق. 

وذكر التقرير كيف ازدادت حدة النظام السوري تجاه 

اندالع  بعد  جدًا  كبير  بشكل  الحر  واإلعالم  الصحافة 

الحراك الشعبي في آذار/ ٢٠١١، وعزا بروز فكرة 

وأهمية ”المواطن الصحفي“ لتكرار حوادث االنتهاكات 

مع  بالتوازي  السورية  المناطق  مختلف  في  عها  وتوسُّ

انتشار الحراك الشعبي المطالب بالتغيير السياسي.

الصحفي  المواطن  بحق  االنتهاكات  أن  التقرير  وأكد 

لم تقتصر على النظام السوري على الرغم من كونه 

جميع  لتشمل  امتدت  لكنها  لها،  الرئيس  المرتكب 

انتهاكات  فضح  عند  خاص  وبشكل  النزاع،  أطراف 

سلطات األمر الواقع. 

الدولة  على  المسيطر  السوري  النظام  التقرير  وحمَّل 

السورية المسؤولية األكبر فيما وصلت إليه سوريا من 

أسوأ التصنيفات على مستوى العالم -فيما يخص حرية 

والعمل اإلعالمي-، وتشويه صورة سوريا  الصحافة 

والشعب السوري، واعتبره المرتكب األكبر لالنتهاكات 

بحق المواطنين الصحفيين متفوقًا بفارق شاسع عن بقية 

تعتبر  الروسية  القوات  أن  ذكر  كما  النزاع،  أطراف 

النظام  النتهاكات  وداعمة  موالية  العملية  الناحية  من 

السوري، لذلك فهي تتحمل مع النظام السوري مسؤولية 

٨٥ ٪من االنتهاكات بحق المواطنين الصحفيين.

بينهم  صحفيًا،  مواطنًا   ٧٠٧ قتل  فقد  التقرير  بحسب 

٧ طفًال، و٦ سيدة (أنثى بالغة)، وذكر التقرير أن من 

بسبب  قتلوا  و٥٢  األجانب،  الصحفيين  من   ٩ بينهم 

 ١٥٦٣ عن  يقل  ال  ما  إصابة  إلى  إضافة  التَّعذيب، 

بجراح متفاوتة، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة 

في سوريا منذ آذار/ ٢٠١١ حتى أيار/ ٢٠٢٠.

النزاع  أطراف  على  الضحايا  التقرير حصيلة  ع  ووزَّ

الرئيسة، وكان النظام السوري مسؤوًال عن مقتل ٥٥١ 

مواطنًا صحفيًا بينهم ٥ طفًال، و١ سيدة، و٥ صحفيين 

أجانب، و٤٧ بسبب التعذيب داخل مراكز االحتجاز، 

في حين أن القوات الروسية كانت مسؤولة عن مقتل 

٦٤بينهم  داعش  تنظيم  وقتل  صحفيًا،  مواطنًا   ٢٢

بسبب  و٣  أجانب،  و٣ صحفيين  سيدة  و٢  طفًال،   ١

التعذيب. كما قتلت هيئة تحرير الشام ٨ بينهم ٢ قضوا 

بسبب التعذيب، وكانت فصائل في المعارضة المسلحة 

مسؤولة عن مقتل ٢٥ مواطنًا صحفيًا بينهم ١ طفًال، 

و٣ سيدات.

وذكر التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة 

الكردية قتلت ٤ مواطنين صحفيين في حين قتلت قوات 

التحالف الدولي مواطنًا صحفيًا واحدًا، وتم تسجيل مقتل 

٣٢ على يد جهات أخرى، بينهم ١ صحفيًا أجنبيًا قتل 

على يد قوات حلف عملية نبع السالم (القوات التركية 

وقوات الجيش الوطني السوري).

وطبقًا للتقرير فإن ما ال يقل عن ١١٦٩ حالة اعتقال 

األطراف  ارتكبتها  صحفيين  مواطنين  بحق  وخطف 

حتى   ٢٠١١ آذار/  منذ  سوريا  في  الفاعلة  الرئيسة 

أيار/ ٢٠٢٠، وال يزال بحسب التقرير ما ال يقل عن 

٤٢٢ بينهم ٣ سيدات و١٧ صحفيًا أجنبيًا قيد االعتقال 

 ٣٥٣ بينهم   ،٢٠٢٠ أيار  حتى  القسري  االختفاء  أو 

ال  أجنبيًا  و٤ صحفيًا  سيدة،   ٢ بينهم  مواطنًا صحفيًا 

قوات  لدى  القسري  االختفاء  أو  االعتقال  قيد  يزالون 

النظام السوري، و ٤٨بينهم ١ سيدة، و٨ صحفيًا أجنبيًا 

كان قد اعتقلهم تنظيم داعش وال يزالون قيد االختفاء 

القسري حتى لحظة إصدار التقرير، وبحسب التقرير 

ال  أجنبيًا  صحفيًا   ٥ بينهم  صحفيًا  مواطنًا   ١٢ فإن 

يزالون قيد االعتقال أو االختفاء القسري لدى فصائل 

في المعارضة المسلحة، و٦ آخرون لدى قوات سوريا 

الديمقراطية ذات القيادة الكردية، فيما ال يزال ٣ من 

المواطنيين الصحفيين قيد االعتقال أو االختفاء القسري 

لدى هيئة تحرير الشام. 

واستعرض التقرير مسحًا استقصائيًا مصغَّرًا مع ٦٤ 

من  جانبًا  كشف  نساء،  خمسة  بينهم  صحفيًا  مواطنًا 

مسيرة المواطن الصحفي في النزاع السوري وأظهر 

نسبة من عمل  العينة هي  هذه  أن ٨٧ ٪ من  المسح 

كمواطن صحفي منذ األشهر األولى للحراك الشعبي، 

معهد  من  أكاديمية  شهادة  يحملون  ال  الذين  نسبة  أما 

أو كلية صحافة فقد بلغت ٩٦ ٪، وبلغت نسبة الذين 

نسبة  بلغت  فيما   ،٪  ٦٣ مستعارًا  اسمًا  يستخدمون 

القوى  قبل  من  والتضييق  للمالحقة  منهم  تعرض  من 

المسيطرة في المناطق التي عملوا فيها ٧٦ ٪، وكانت 

عمله  خلفية  على  لالعتقال  منهم  تعرض  من  نسبة 

كمواطن صحفي قد بلغت ٥٤ ٪، ونسبة من حذف أو 

أتلف مواده الصحفية ألسباب أمنية وصلت إلى ٣٢ ٪، 

وبلغت نسبة من فرَّ خارج سوريا حفاظًا على سالمته 

كمواطن صحفي  العمل  ُيشكل  من  نسبة  أما   ،٪  ٣٠

مصدر دخل كلي أو جزئي له فقد وصلت إلى ٦٨ ٪.

اإلعالم  يستخدم  السوري  النظام  أنَّ  التقرير  وأوضح 

الحكومي كسالح حرب بما في ذلك المسلسالت الفنية، 

إلى أن اإلعالم الروسي واإليراني وحزب  كما أشار 

اهللا اللبناني قد تبنى رواية النظام السوري وبَّرر كامل 

جرائمه كما أنكر كافة الجرائم التي قامت بها القوات 

الروسية واإليرانية وحزب اهللا في سوريا ولم يأِت على 

ذكر أيٍّ منها وكأنها لم تحدث.

فه على مصير ٣٥٣ مواطنًا صحفيًا  وأبدى التقرير تخوُّ

معتقًال لدى النظام السوري مع احتمال واسع النتشار 

ظروف  ظلِّ  في  سيما  ال  المستجد  كورونا  فيروس 

اعتقال غاية في السوء والالإنسانية.

لحقوق  الضابطة  الدولية  القوانين  التقرير  واستعرض 

المواطنين الصحفيين كاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 

والقانون الدولي اإلنساني، وقرار الجمعية العامة لألمم 

المتحدة، باإلضافة إلى قرار مجلس األمن الدولي رقم 

بحقِّ  العنف  وأعمال  الهجمات  فيه  أداَن  الذي   ٢٢٢٢

بوسائل  المرتبطين  واألفراد  واإلعالميين  الصحفيين 

اإلعالم في النِّزاع المسلَّح.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من انحسار المساحة 

التي تشهد عمليات قتالية خالل العام المنصرم واعتزال 

العديد من المواطنين الصحفيين العمل اإلعالمي بسبب 

التضييقات أو الهجرة، إال أنَّ سوريا بقيت من الدول 

األكثر فتكًا بالمواطنين الصحفيين، حيث احتلت المرتبة 

األولى على مستوى العالم من حيث حصيلة الضحايا 

تقرير  وفق   ٢٠١٩ عام  في  قتلوا  الذين  الصحفيين 

أصدرته لجنة حماية الصحفيين في ١٧/ كانون األول/ 

٢٠١٩، كما قبعت سوريا في المركز ١٧٤ (من أصل 

التَّصنيف  التوالي حسب  الثاني على  للعام  بلدًا)   ١٨٠

نشَرته  الذي   ،٢٠٢٠ لعام  الصحافة  لحرية  العالمي 

منظمة مراسلون بال حدود.

قرار  بإصدار  الدولي  األمن  مجلس  التقرير  طالب 

الصحفيين  المواطنين  عن  الفوري  باإلفراج  للمطالبة 

كافة، لدى جميع األطراف وبشكل خاص لدى النظام 

الســوري الذي يعتقل الغالبية العظمى منهم، كما قدم 

اإلنسان  لحقوق  الســامية  المفوضية  إلى  توصيات 

ولجنة التحقيق الدولية المستقلة والمؤسسات اإلعالمية 

العربية والدولية، وطالب النظام الســوري والقوى 

المواطنين  عن  الفوري  باإلفراج  كافة  المسيطرة 

المختفين  مصير  عن  والكشف  كافة،  الصحفيين 

قســريًا منهم.
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ملهم المالئكة

انتشار األخبار الكاذبة يهدد صدقية الصحافة واإلعالم، 

األنظمة  فأغلب  العربي،  العالم  في  الخطر  ويتفاقم 

العربية تفرض سلطتها على وسائل اإلعالم، وقد تكون 

األخبار الكاذبة ذريعًة للقضاء على ما تبقى من هامش 

حرية الكلمة.

الحريات  كل  يعّرض  مناخًا  كورونا  جائحة  خلقت 

إجراءات  بسبب  للخطر  الديمقراطية  والمظاهر 

على  السيطرة  واقع  فرضها  التي  والتشدد  الطوارئ 

العالم.  حول  بلد   ١٠٠ من  أكثر  في  الفيروس  انتشار 

مع هذا االحتباس الفكري والعزلة التي فرضها المرض 

الكاذبة Fake News في  باتت األخبار  الناس،  على 

مخيف  بشكل  تتسرب  العربي  العالم  بلدان  من  العديد 

لتخلط  أو  المرض  من  والخوف  الهلع  من  لتنشر جوا 

الحقائق حول جائحة كورونا. بل إن مروجي األخبار 

الدولي  اإلعالمي  االنشغال  استغالل  يحاولون  الكاذبة 

تضع  مغرضة  رسائل  وبث  األوهام  لنشر  بكورونا، 

المتلقي العربي في تيه جديد.

فخ األخبار الكاذبة قد يصطاد الحكومات أيضًا

ولعل أحدث األمثلة حول ذلك هو ما جرى مع رئيس 

له  خطاب  خالل  الفخفاخ،  إلياس  التونسية،  الحكومة 

مساء (الخميس ٢٦ آذار/ مارس ٢٠٢٠) أمام البرلمان 

وفي  الجديد،  العربي  موقع  نشر  فحسبما  التونسي. 

معرض حديثه عن جهود حكومته في التصدي لجائحة 

كورونا ردد الفخفاخ أّن رئيس حكومة في دولة كبرى 

قال إنه "لم تعد هناك إمكانية لحلول األرض ولننتظر 

حلول السماء"، في إشارة إلى تصريح ُنسب إلى رئيس 

الحقًا  ُكشف  ثم  كونتي،  جوزيبي  اإليطالية  الحكومة 

مفبرك وال  االيطالي  للمسؤول  المنسوب  التصريح  أن 

أساس له من الصحة.

وفي تونس أيضًا قررت الهيئة العليا المستقلة لالتصال 

السمعي والبصري (الهايكا)، إيقاف برنامج "لكلنا تونس" 

على  أشهر،  ثالثة  لمدة  "التاسعة"  قناة  على  يبث  الذي 

وانتهاك  الصحي  الحجر  في  مواطنين  تصوير  خلفية 

الخصوصية، من خالل تلفظ مراسلة البرنامج بعبارات 

مسيئة لكرامة شخص يخضع للحجر الصحي في فندق 

بشط مريم، بعد طردها.

تتعامل مع  العربي  العالم  بلدان  السلطات في عدد من 

بجائحة  يتعلق  فيما  خصوصًا  الكاذبة  األخبار  انتشار 

وسالمة  البلدان  أمن  يهدد  خطرًا  باعتباره  كورونا 

يوم  المغربية  السلطات  أعلنت  هنا  من  مواطنيها. 

الخميس ١٩ مارس/ آذار ٢٠٢٠ اعتقال سيدة بمدينة 

فاس بسبب نشرها مقطع فيديو على قناتها في وسائل 

كورونا  فيروس  وجود  فيه  تنفي  االجتماعي  التواصل 

الوقاية والقرارات  تنفيذ توصيات  وتحرض على عدم 

لتفادي  العامة  السلطات  بها  أمرت  التي  االحترازية 

انتشار العدوى.

قناة تلفزيونية تبتكر نبوءة تزور بها التاريخ

وطبقًا لموقع إذاعة مونت كارلو اإللكتروني فقد اعتقلت 

النعيم  أبو  يدعى  سلفيا  شيخا  أيضا  المغربية  السلطات 

شبكات  على  منشور  فيديو  شريط  في  "ظهوره  بسبب 

التواصل االجتماعي ووسائط االتصال الجماهيري يدلي 

والكراهية،  العنف  على  تحريضًا  تتضمن  بتصريحات 

وتتضمن عناصر تأسيسية ألفعال إجرامية تنطوي على 

المس الخطير بالنظام العام، فضال عن تسفيه وتبخيس 

كورونا  وباء  لمكافحة  العمومية  السلطات  مجهودات 

المستجد".

منبرًا  توفر  باتت  اإلعالمية  المنافذ  بعض  أن  األخطر 

لنشر معلومات وأخبار كاذبة بل وقصص مفبركة حول 

التاريخ. فقد بثت قناة التغيير العراقية برنامجًا تلفزيونيًا 

نسب إلى اإلمام علي نبوءة بشان كورونا، ما أثار رد 

فعل شديد بهذا الصدد.

جريدة  في  الكاتب  الطائي  صادق  الصحفي  علق  وقد 

هذا  عربية حول   DW مع اتصال  في  العربي  القدس 

البرنامج وأمثاله بالقول: "كلنا سمعنا بمصطلح نظرية 

المؤامرة، الخطير عندما يتم تبني نظريات المؤامرة من 

جهات ذات سلطة على المجتمع كالحكومات والمؤسسات 

الرسمية الكبيرة كمؤسسات اإلعالم والتعليم".

كورونا  وباء  انتشار  أزمة  ظل  وفي  بأنه  ويضيف 

نظريات  تبني  تم  األولى  اللحظة  فمنذ  العجب،  "رأينا 

مؤامرة حول منشأ الفيروس وعالقته بمختبرات السالح 

البيولوجي الصيني أو األمريكي. ومن ثم نظرية عدم 

وجود الفيروس، واالدعاء أّنه تأثير غاز السارين وتلفيق 

نصوص  تلفيق  إلى  وصوًال  ذلك،  إلثبات  فيديوهات 

واالدعاء أنها تراثية قديمة وتتنبأ بأحداث عام ٢٠٢٠ 

العالم  بأنه "نمط تفكير  الكارثية". ويصف الطائي ذلك 

منصات  من  اتخذت  وقد  الشعبوية  عليه  تسيطر  الذي 

التواصل االجتماعي منطلقًا خصبًا لخزعبالتها".

وقف األخبار الكاذبة ذريعة للحرب على حرية الكلمة!

وبسبب ما نشرته حول انتشارمحتمل لفيروس كورونا 

بأضعاف ما أعلنت عنها الرواية الرسمية، أعلنت مصر 

ووجهت  البريطانية  "غارديان"  صحيفة  مكتب  إغالق 

تايمز"  "نيويورك  لصحيفة  نفسه  السياق  في  تحذيرًا 

األمريكية. وكشفت صحيفة "غارديان" أن مراسلتها في 

اعتبرت  مقال  بعد  البالد  مغادرة  على  ُأرغمت  مصر 

السلطات أنه يحمل "سوء نية". فيما استهدفت السلطات 

وسائل إعالم وطنية شككت بالحصيلة الرسمية المتدنية 

لعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حسبما نشر 

موقع فرانس ٢٤.

أعلنت  الكاذبة  األخبار  نشر  المخاوف من  وفي مجال 

النيابة العامة المصرية، السبت ٢٨  آذار/ مارس، أنها 

الكاذبة  الشائعات والبيانات واألخبار  ستعاقب مروجي 

بالحبس  (كوفيد١٩-)  المستجد  كورونا  فيروس  حول 

الهيئة  أفادت  حسبما  جنيه،  ألف   ٢٠ قدرها  وغرامة 

األلمانية.  األنباء  نقلت وكالة  الوطنية لإلعالم، حسبما 

الحقوقية  المنظمات  وبعض  الناشطين  بعض  ويرى 

حريات  على  تضييق  إلى  يتطور  أن  يمكن  هذا  أّن 

الصحافة.

تبني  تم  األولى  اللحظة  فمنذ  العجب،  رأينا  الطائي: 

نظريات مؤامرة حول منشأ الفيروس وعالقته بمختبرات 

السالح البيولوجي الصيني أو األمريكي. ومن ثم نظرية 

عدم وجود الفيروس، واالدعاء أّنه تأثير غاز السارين 

وتلفيق فيديوهات إلثبات ذلك

وتزداد المخاوف اليوم في اتجاه آخر، حيث أن السلطات 

الديمقراطية  التجربة  فيها  تنضج  لم  التي  األنظمة  في 

مبدأ  وإلغاء  الديمقراطي  المسار  إعاقة  إلى  تميل غالبًا 

الشفافية ومبدأ حرية التعبير، وصوًال إلى إلغاء حقوق 

اإلنسان ككل. وحسب خبر وكالة األنباء الفرنسية فقد 

مارس  آذار/  من  الثالثين  في  هنغاريا  برلمان  صادق 

بالسجن  أحكام  فرض  على  ينص  قانون  على   ٢٠٢٠

ينشر  أي شخص  على  سنوات  إلى خمس  تصل  لمدة 

إجراءات  حول  أو  الفيروس  حول  الكاذبة"  "األخبار 

المكافحة، ما يثير مخاوف جديدة بشأن حرية الصحافة 

في البالد بسبب سياسات رئيس الحكومة فيكتور أوربان 

التي تثير جدًال في االتحاد األوروبي.

كيف تنجو من فخ األخبار الكاذبة؟

وللحد  من انتشار األخبار الكاذبة وتفنيد تأثيرها، نشرت 

نيوجيرسي  والية  في  الدولة  (جامعة  روتغرز  جامعة 

األمريكية) مؤخرًا دراسة خلصت فيها إلى اإلجراءات 

التالية:

إدراك  االجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمي  *على 

وتحرز  بسرعة  تنتشر  الكاذبة  األخبار  أن  حقيقة 

إعجابات كثيرة، لذا عليهم توخي الحذر المضاعف عند 

رغبتهم في نشر خبر كثرت عليه التعليقات وعالمات 

اإلعجاب "اليك".

*على المتلقي أن ال ينسى أّن حضوره الدائم المستمر 

درجة  إلى  سيحد  بعينه  إعالمي  منبر  أو  منصة  على 

كبيرة من تصوراته عن األشياء، وسيصبح أكثر تقبًال 

ذلك البد  وبناء على  الكاذبة.  القصص  وتمرير  لقبول 

للمتلقي أن ينّوع منابره اإلعالمية المفضلة.

*حين نشّخص قصة مفبركة أو خبرًا كاذبًا، علينا أن 

االمتناع  ومجرد  المعرفة،  هذه  باتجاه  اآلخرين  نثّقف 

عن نشر القصة ال يكفي، إذ يجب أن نكون فاعلين في 

التعامل لوقف انتشار األخبار الكاذبة.

حماربة األخبار الكاذبة ذريعة لقمع حرية الكلمة يف العامل العربي
بمناسبة  الُمتحدة  العام لألمم  رسالة األمين 

اليوم العالمي لحرية الصحافة لعام ٢٠٢٠

«مزاولة الصحافة دون خوف أو محاباة»

وسائل  في  والعاملون  الصحفيون  يضطلع 

مساعدتنا  في  األهمية  بالغ  بدور  اإلعالم 

الوقت  في  مستنيرة،  قرارات  اتخاذ  على 

كوفيد-١٩،  جائحة  العالم  فيه  يكافح  الذي 

فإن تلك القرارات يمكن أن تنقذ حياة الناس 

من الموت.

الصحافة،  لحرية  العالمي  اليوم  وبمناسبة 

تضمن  أن  -وغيرها-  الحكومات  نناشد 

طوال  عملهم  أداء  من  الصحفيين  تمُكن 

بعدها،  تفشي جائحة كوفيد-١٩ وما  فترة 

وقد اقترن تفشي هذه الجائحة أيضا بجائحة 

عن  سواء  الناس  تضليل  في  تتمثل  ثانية 

أو  ُمضرة  صحية  نصائح  نشر  طريق 

ال  بطريقة  المؤامرة  لنظريات  بالترويج 

تعرف حدًا تقف عنده.

والصحافة هي التي تقدم الترياق بما تقدمه من أنباء وتحليالت علمية مؤكدة ومدعومة بالوقائع، ولكن منذ 

اندالع الجائحة والعديد من الصحفيين يتعرضون للمزيد من القيود والعقوبات ال لشيء سوى أنهم يؤدون 

عملهم، ولئن كانت القيود المؤقتة المفروضة على حرية التنقل ضرورية للتغلب على جائحة كوفيد-١٩، 

فيجب أال ُيساء استعمالها كذريعة إلضعاف قدرة الصحفيين على القيام بعملهم.

وإننا بمناسبة هذا اليوم، نوجه الشكر لوسائل اإلعالم على تقديم الحقائق والتحليالت؛ وعلى ُمساءلة القادة 

- في جميع القطاعات؛ وعلى مواجهة السلطة بالحقيقة. ونقدر بوجه خاص أولئك الذين يسهمون في إنقاذ 

حياة الناس بفضل ما يقدمون من تقارير عن قضايا الصحة العامة.

وُنناشد الحكومات أن تحمي العاملين في وسائل اإلعالم، وتعزز حرية الصحافة وتحافظ عليها، فذلك أمر 

أساسي لمستقبل يسوده السالم وينعم فيه الجميع بالعدالة وحقوق اإلنسان.

أنطونيو غوتيريش

٠٢ أيار/مايو ٢٠٢٠

اليوم العاملي حلرية الصحافة
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منى عبدي

ال يعاني الشوق إال من كابده وال يشعر بالغربة والحنين 

إال  باأللم  يحس  لحظاتها، وال  وتّجرع  عاشها،  من  اال 

من تذوق مّر ضرباته وطعناته، لذلك لن يشعر أحد بما 

يقاسيه الكرد وهم يعانون الغربة والحنين، فمع كل لحظة 

تكبر الغربة وتزداد أنات الحنين، والوطن مازال مسلوبا 

والساعات تسير وتسير. 

من منا توقع بيوم من االيام ان يكون الجئا في وطنه؟ 

ومن منا أراد هذا القدر اللعين؟

ليتفق األتراك والجماعات اإلسالمية المتطرفة (داعش) 

بدلت  التي  الجماعات  هذه  الكردية  المدن  الهجوم على 

اساس منظرها لتنضم إلى قوافل األتراك الهمجية ضد 

أمالك  لينهبوا  اول  نخب  من  لصوصا  ليكونوا  الكرد 

الناس وأصحاب هذه األراضي 

ان  الكردية  العائالت  من  الكثير  أجبرت  التي  الغربة 

تهاجر منازلها وأرضها وعملها تحت ضغط هذا الحرب 

اللعينة التي لم تبق حجرًا على حجرًا، وأعادت سوريا 

عشرات السنين الى الوراء.

الغربة ال تطلق فقط على من هاجر أو سافر بعيدًا عن 

وطن، بل هناك غرباء كثر داخل وطنهم ،وهم الغرباء 

بكل ما تعني الكلمة من معنى، بسبب سوء المعاملة وشدة 

الحاجة وقلة الحيلة والغالء الفاحش، الناس داخل وطنهم 

تألموا كثيرًا، وُظلموا كثيرًا، وهم بالتأكيد لم يرسموا لهم 

هذا القدر، ولم تكن الغربة داخل الوطن من اختيارهم، 

لم يبحثوا عن الغربة بقدر ماهي بحثت عنهم.

نزوح كبير الى المدن التي تفتقر للموارد واإلمكانيات 

اهم  من  تعد  التي  السكن  على  الطلب  وزيادة  الكافية 

المشاكل التي يواجها النازح، ورأينا الكثيرين سكنوا في 

معظمه  في  كانت  التي  والبنايات  والمدارس  المخيمات 

غير مكتملة البناء.

ظل  في  وخاصة  اإلنساني  الضمير  تؤرق  مشكلة  انها 

وتقاعس  الفئات،  لهذه  الدولية  الحماية  آليات  ضعف 

الالجئين  تجاه  بمسؤولياته  القيام  في  الدولي  المجتمع 

اإلنسانية في  المشكلة  داخل وطنهم ودخول  والنازحين 

يواجها  التي  المعاناة  هذه  وفوق  الدول،  مصالح  دائرة 

النازحون استغالل أصحاب البيوت لحاجة الناس الذين 

م 
ّ
حت

ُ
رحلة النزوح إىل املوت امل

إرادتهم،  خارج  ولظروف  عنوة،  أرضهم  من  نزحوا 

ارتفعت  فاإليجارات  اإلنساني،  الجانب  مراعاة  وعدم 

اإلنسانية  والمنظمات  النازحين،  إرادة  فوق  بأسعار 

شبه غائبة، وإن حضرت، فاهتمامها ال يتناول الجميع، 

الحالة يصطدمون  هذه  في  واألطفال  والمسنون  النساء 

التي  السيئة  المعيشة  بسبب ظروف  اإلعاقة  من  بحالة 

صدمتهم، وغياب األطفال عن مدارسهم وضياعهم بين 

التي  المدارس  هذه  الموت،  من  والهروب  اللجوء  خيم 

أصبحت  مراكز اللجوء  لألطفال والعائالت الهاربين 

من الموت اال كان القدر االفضل ان يكون مصدر علم 

والروايات  القصص  من  الكثير  الكثير  األطفال؟   لهذه 

التي حدثت في واقع النازحين والذين ذاقوا مر الحياة في 

ظروفهم القاسية، ولم يعد بإمكان األسرة تأمين األلبسة 

الشتوية ألطفالهم، فصرنا نرى األوالد وبدال من الذهاب 

الى مدارسهم في الصباح يذهبون للعمل من اجل لقمة 

العيش.

خطف  النازحون  لها  يخضع  التي  االنتهاكات  وبعض 

اشخاص وطلب الفدية أيضا ظاهرة بشعة يتعرضون لها 

من قبل هذه الفصائل. 

البرد  ننسى موجات  نتحدث؟ وهنا ال  إنسانية  أي  فعن 

الحرارة  بدرجات  كبير  وانخفاض  والصقيع  الشتاء  في 

صحة  وخاصة  النازحين  صحة  على  ذلك  انعكس  ما 

األطفال والمسنين.

في اآلونة األخيرة الحظنا ارتفاعًا باهظًا في أسعار جميع 

المواد في  األسواق واستغالل التجار للوضع الراهن، 

هل كانت هناك جهة معينة وقفت لجانب النازحين في 

هذه األزمة هل كانت هناك رقابة عامة او رقابة إنسانية 

تشعر بحرمان هؤالء النازحين؟

كانت هناك أطفال قد ناموا، وهم جياع، وكم كان هناك 

ذلك  كحال  حالهم  مزمن  لمرض  متألم  وهو  غفا  مسن 

المريض الذي فقد أمله بالشفاء بعد ما انتشر فيه المرض 

وبات فشل األطباء في عالجه . 

إنها أسئلة وأسئلة تكمن في حنجرة النازح لغياب الضمير 

اإلنساني في ظرف الحياة التي اختارت لهم القدر، اغلبية 

النازحين يعملون في االعمال اليومية لجلب لقمة العيش 

لهم  تدم  لم  العيش هذه  لقمة  ألسرهم، ولكن ربما حتى 

بسبب الوباء الذي استطاع في فترة وجيزة أن يشل العالم 

كله، ويوقع خسائر خرافية باالقتصاد العالمي، وليساهم 

كورونا أيضًا في إعاقة عيشهم.

أعلنت البرتغال عن نيتها استقبال ٥٠٠ مهاجر قاصر 

خطة  ضمن  اليونان،  من  بذويهم  مصحوبين  غير 

أوروبية وضعت إلعادة توطين ١,٦٠٠ من هؤالء في 

دول أخرى.

أعلن وزير الخارجية البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا 

الثالثاء الماضي، أن بالده ستستقبل ٥٠٠ الجئ قاصر 

من اليونان، ما أن يتم رفع اإلجراءات الوقائية للحد من 

انتشار جائحة كورونا.

المكونة من ٢٥ طفًال إلى  وستغادر المجموعة األولى 

البرتغال في النصف األول من شهر حزيران/يونيو، ثم 

Êb„ÏÓ€a@Âfl@ãñb”@ãubËfl@UPP@fibj‘néa@bËnÓ„@á◊˚m@fibÃm5€a

يتم استقبال الباقين تدريجيا على مراحل.

بذويهم  مصحوبين  غير  قاصر   ٥,٢٠٠ نحو  ويعيش 

في  الجزر  مخيمات  في  يقيمون  معظمهم  اليونان،  في 

ظروف قاسية للغاية. وتعالت األصوات مؤخرا إليالء 

انتشار  مع  خاصة  االهتمام،  من  المزيد  الشريحة  تلك 

خطر  من  ذلك  يشكله  أن  يمكن  وما  كورونا،  جائحة 

"االلتزام  أن  برلمانية  لجنة  أمام  سيلفا  وأكد  عليهم. 

باستقبال ٥٠٠ قاصر من أصل خمسة آالف يعيشون في 

اليونان مازال قائما، وسيتم تنفيذه لحظة رفع  مخيمات 

إجراءات مكافحة الوباء".

وزارة الهجرة واللجوء في البرتغال أصدرت بيانا اليوم 

الخميس أعلنت فيه "قرار البرتغال استقبال ٥٠٠ طفل 

من الالجئين القاصرين غير المصحوبين في المستقبل 

القريب ...".

البرتغال، التي سجلت أكثر من ٢٧ ألف إصابة بكورونا 

وأكثر من ألف وفاة، قالت إنها مستعدة الستقبال هؤالء 

توطين  أوروبية وضعت إلعادة  األطفال، ضمن خطة 

١,٦٠٠ منهم في دول أخرى.

مهاجر نيوز

الشخصية على هواتفهم  بياناتهم  بسبب فحصها  األلمانية  السلطات  ثالثة الجئين دعاوى قضائية ضد  رفع 

خطير  "انتهاك  الالجئين  هواتف  فحص  إن  الدعاوى  رفع  في  مشاركة  حقوقية  جمعية  وتقول  المحمولة. 

للخصوصية".

في عام ٢٠١٥ تم االعتراف بالسوري محمد. أ الجئًا في ألمانيا. وبعد أربع سنوات، أعاد المكتب االتحادي 

لهاتفه  فحصًا  المكتب  أجرى  المراجعة  وخالل  القانوني،  وضعه  مراجعة  (بامف)  والالجئين  للهجرة 

المحمول.

يقول محمد في بيان نشرته "جمعية الحقوق المدنية"، ومقرها في برلين: "فجأة طلب مني موظف المكتب 

االتحاد للهجرة والالجئين (بامف) تسليم هاتفي المحمول وفتحه"، ويضيف: "لم أكن أعرف ما الذي يحدث. 

لم يتم شرح أي شيء لي، لكنني كنت خائفًا من الترحيل، لذلك أعطيتهم الهاتف المحمول"، ويقول: "شعرت 

وكأنني أسّلم حياتي كلها".

بموجب قانون صدر في عام ٢٠١٧، يمكن للسلطات األلمانية فحص الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء الذين 

المقدمة بشأن  المعلومات  التحقق من  ال يستطيعون تقديم جواز سفر صالح عند وصولهم، وذلك من أجل 

الهوية. لكن جمعية الحقوق المدنية، التي شاركت في رفع دعاوى قضائية على السلطات بهذا الخصوص، 

تقول إن فحص الهواتف المحمولة لالجئين يمثل "تعديًا خطيرًا وواسعًا على خصوصية المتضررين".

"القانون فشل في الكشف عن معلومات كاذبة"

يهدف القانون الذي يسمح بتفتيش الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء إلى منع "إساءة استخدام اللجوء"، بحسب 

السلطات. وألن العديد من أولئك الذين يصلون إلى ألمانيا بعد الفرار من بلدانهم األصلية ال يمكنهم تقديم جواز 

سفر صالح أو وثائق رسمية تثبت هويتهم وجنسيتهم، فقد تم اعتبار تفتيش هواتفهم "وسيلة فعالة" للكشف عن 

محاوالت "االحتيال". ومع ذلك، تقول جمعية الحقوق المدينة إنه وعلى الرغم من إجراء آالف عمليات التفتيش 

هذه، "لم تكشف أي منها عن معلومات كاذبة"، على حد تعبيرها.

وترى الجمعية أن سلطات اللجوء ال تضمن حماية الحقوق األساسية لطالبي اللجوء. وتقول ليا بيكمان، من 

الجمعية: " مكتب الهجرة والالجئين تجاهل البنود الدستورية البارزة التي تلتزم بها الدولة، عندما يتعلق األمر 

بالحصول علىى بيانات شخصية".

ورغم تأكيد وزارة الداخلية األلمانية على وجود أحكام صارمة لضمان أن يكون استخدام البيانات متناسبًا مع 

حقوق طالبي اللجوء، قالت الوزارة إنه وفي الحاالت التي يتم فيها استخدام الهواتف، فإن هذه الطريقة كانت 

"المصدر الوحيد أو بالتأكيد مصدر مهم عند السعي لتحديد هوية وجنسية األشخاص الذين يدخلون إلى ألمانيا 

دون جواز سفر أو وثائق هوية".

"نقص الشفافية"

لكن جمعية الحقوق المدنية تقول بأن استخدام الهواتف المحمولة لالجئين يجب أن يكون "المالذ األخير"، 

مشيرة إلى وجود وسائل أخرى "أقل حدة" لتوضيح الشكوك حول هويات الالجئين. وتعتقد الجمعية أن قراءات 

الهواتف المحمولة "معرضة لألخطاء بشدة".

وتنتقد الجمعية المكتب االتحادي للهجرة والالجئين متهمة إياه بـ"نقص الشفافية"، موضحة أنه ال ُيعرف إال 

القليل عن كيفية عمل البرنامج المستخدم لقراءة وتحليل المعلومات التي يتم الحصول عليها من الهواتف، 

ومشيرة إلى أن الالجئين ال يعرفون في الغالب كيفية استخدام بياناتهم.

وفي قضية الالجئ السوري محمد أ. تم رفع الدعوى أمام محكمة في مدينة هانوفر شمال غربي ألمانيا، بينما 

رفعت دعاوى مشابهة في كل من برلين، لالجئة أفغانية تبلغ ٣٧ عامًا، وفي شتوتغارت لالجئة من الكاميرون 

تبلغ ٢٥ عامًا. وتأمل جمعية الحقوق المدنية أن تؤدي الدعاوى إلى مراجعة دستورية لألساس القانوني لتفتيش 

الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء.

ماريون ماكغريغور/م.ع.ح

@bÓ„bæc@¿@µ˜u˝€a@—maÏÁ@îÓn–m

خالد بهلوي 

الحجر  فترة  اثناء  البيوت  داخل  العنف  موضوع  ان 

نظرا  والمهمة  الحيوية  المواضيع  من  هو  الصحي 

مثل  دخولها  درجة  الى  رقعتها  وتوسيع  النتشارها 

الى  أدى  مما  البيوت  من  الكثير  في  كورونا  فيروس 

بدءا  متفاوتة  بدرجات  االسري  العنف  حاالت  زيادة 

بالخالفات وصعوبة التفاهم والتجانس والعيش المشترك 

والعنف الجسدي المخفي في كثير من الحاالت انتهاًء 

بالطالق. 

في بلداننا يبدأ التمييز بين الذكر واألنثى منذ والدة الطفل 

حيث يعامل البنت معاملة دونية، وعليها اطاعة اخيها 

المجتمعية  النظرة  تبدأ  هنا  منها، ومن  كان أصغر  لو 

مختلفة  بدرجات  الثقافة  هذه  االسرة  مع  وتكبر  للفتاة 

حسب وعي وتحرر االسرة.

الشباب والحيوية

وجاء الحجر الصحي ليكشف الكثير من حاالت الخالف 

مدار  على  المنزل  في  الرجل  لتواجد  نظرا  االسري 

اليوم وخاصة الشباب المعروف عنهم بالطاقة والحيوية 

والنشاط والحركة لذلك حجزهم في البيت فترة طويلة 

تزيد من حالتهم النفسية فتنعكس على حياتهم االسرية، 

لهذا الشباب هم األكثر ارتكابا للعنف الجسدي إضافة 

العنف  لنشوء  عامل  تكون  قد  الزوجية  الخالفات  الى 

يأتي  أحيانا  واجتماعية ومعيشية.  نفسية  نتيجة عوامل 

نفسها  هي  المعنفه  تكون  قد  نفسها  المرأة  من  العنف 

تعرضت للعنف فتنتقم من األصغر منها.

المجتمع االوروبي

في المجتمع األوروبي العالقات الزوجية قسمان: قسم 

ارتباط  أي  دون  زواج  بال  المشترك  العيش  شراكة 

رسمي حيث تظهر حاالت عنف تتعرض لها المرأة من 

قبل شريكها وتسكت خشية أن يفارقها هذا الشريك فال 

تجد غيره لهذا تبقى حالة العنف مخفية. 

الكثير من  النظامي وتحلم به  الثاني هو الزواج  القسم 

وزعت المفوضية السامية لشؤون الالجئين UNHCR، بالتعاون والتنسيق مع إدارة مخيم قوشتبة،يوم الخميس 

الـ٧ من نيسان ٢٠٢٠، منحة مالية قدرها (٢٤٠)ألف دينار عيراقي,تم تخصيصها من المفوضية لشراء 

مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد .

 (A+B+C+D) وبحسب مراسل ريباز نيوز في مخيم قوشتبة، تم توزيع المنحة المالية على الالجئين في القواطع

في المخيم ، وستستمرعملية التوزيع لتشمل كافة القطاعات المتبقية يوم األحد القادم.

وفي السياق، طالبت إدارة المخيم (مؤسسة البارزاني الخيرية) جميع الالجئين التقيد بارتداء أدوات الوقاية من 

كفوف وكمامات عند الحضور للمكان المخصص الستالم المنحة داخل المخيم وجلب المستمسكات الالزمة.

وبخصوص العوائل العالقة خارج مخيم قوشتبة بعد قرار الحجر الصحي على المخيم,وعدم امكانهم الدخول 

حتى انتهاء قرار الحجر الصحي, أفاد مصدر من مؤسسة البارزاني الخيرية لريباز نيوز,أنه في حال رفع 

الحظر عن المخيم يوم األحد القادم ,فأنهم سيحصلون على منحهم بشكل طبيعي.

وأشار المصدر، في حال لم يرفع الحظر عن المخيم لغاية األحد القادم ,ستحدد إدارة المخيم يومًا تعلن عنه 

فيما بعد وسيتم تسليم المنحة لهم أمام الباب الرئيسي للمخيم.

وكانت المفوضية السامية لشؤون الالجئين قد أعلنت في وقت سابق من شهر نيسان المنصرم,أنها ستوزع 

فيروس  من  الوقاية  مستلزمات  لشراء  كوردستان,  إقليم  في  السوريين  الالجئين  مخيمات  على  مالية  منحة 

كورونا المستجد من معقمات ومنظفات .

@ÚÓ€bfl@Úz‰fl@ åÏm@UNHCR@NNÚjníÏ”@·Ó¨
b„ÎäÏ◊@Âfl@ÚÌb”Ï€a@pbflç‹nèfl@ıaãì€

النساء في أوروبا ولكن اغلب الرجال يفضلون االرتباط 

بال زواج رسمي حتى ال يتحملوا أي مسؤولية ويفكوا 

الرباط االسري في أي وقت، وهم غير ملزمين بتامين 

متطلبات البيت وحاجات الصديقة وقد ال يتشارك معها 

في المصروف اليومي اال إذا كان مشاركا معها وقت 

االكل.أن المرأة في حال ارتباطها برجل خارج إطار 

مّل  إذا  األكبر  الضحية  ستكون  فهي  الزواج  مؤسسة 

المجتمع  ان  اخرى!!  واتخذ عشيقة  الصديق  هذا  منها 

األوروبي نساء ورجاًال يتناولون المشروبات الروحية 

في  الرجال  وبقاء  كورونا  زمن  في  اما  العطل.  أيام 

مما  الكحولية  بالمشروبات  فراغهم  يملؤون  البيوت 

الصديقة  او  الزوجة  مع  بحماقة  يتصرفون  يجعلهم 

المشاركة معه بالبيت فتزداد حاالت العنف االسري .

المجتمع الشرقي 

اما في مجتمعنا تعاني اغلب النساء من فيروسين، هما 

فيروس كورونا  - فيروس (الرجل) الخالف االسري 

الذي يعتبر عادة ذكورية يقوم بها الكثير من الرجال في 

التعامل مع بناتهم او زوجاتهم وهي في الحقيقة "مرض 

مزمن  لألسف ظهرت بشكل واسع بعد الهجرات نحو 

الزوجة  تقليد  المرأة  تحاول  حيث  األوروبية  الدول 

بمشاركتها  الرجل  والزام  التحرر  األوروبية من حيث 

بالعمل في البيت وتربية الطفل وتنظيفه بحجة ان لديها 

القانون  من  ومحمية  السكن  في  الحق  ولديها  راتب،  

بكل  العنف   يتخللها  التي  الخالفات  فتبدأ  األوروبي، 

العنف  يعتبر  ذلك   مع  األوقات  من  كثير  في  اشكاله 

االسري تهديد خطير ضد الكثير من النساء وهو انتهاك 

واضح لحقوق اإلنسان وحق المرأة في العيش الالئق 

والحياة الحرة، ألنه يمنعها من التمتع بحقوقها الكاملة، 

ولها عواقب خطيرة ال تقتصر على المرأة فقط، بل تمتد 

ومليئة  مضطربة  بيئة  في  ينشئون  الذين  االطفال  الى 

بالصراعات  االبوية  فتنعكس على سلوكهم وتصرفاتهم 

ونفسيتهم مستقبال.

كورونا والعنف االسري  



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

11 حتليل كوردستان كوردستان صحة و جمتمع10 العدد (٦٣٢)  ١٥ /٥/ ٢٠٢٠م - ٢٧٢٠ كالعدد (٦٣٢)  ١٥ /٥/ ٢٠٢٠م - ٢٧٢٠ ك

التكنولوجيا 

ذلك املربي الفاشل 
العوامل  ان  ذكر  من  هنا  البد 

كانت  التي  االساسية   والمقومات 

لم 
ً
قديما  التربية  في عملية   تساهم 

اليها  اضيف  فقد  حالها   على  تعد 

عامل آخر مهم وخطير بآن واحد. 

التاريخ    مر  على  االسرة  كانت  لقد 

في  القوي   و  الريادي  الدور  لها 

بعدها   وتأتي  االطفال   تربية 

الدور  يتقاسم  ذلك  وبعد  المدرسة 

عبر  ُيبث  ما  وبعض   الحي  رفاق 

أجهزة  اإلعالم من راديو وتلفاز، 

والمجالت  الصحف  في  ُينشر  وما 

على  العوامل  هذه  استفردت  لقد 

امتداد حقبة  طويلة من الزمن في بناء وصياغة شخصية الطفل أو حتى  الفتى، أما اآلن فقد اختلف 

الوضع  بشكل  جذري . 

لقد تدخلت التكنولوجيا االلكترونية واخذت الصدارة واألولوية في هذا المجال  وسحبت البساط من تحت 

أرجل األسرة والمدرسة  والحي القديم وهذه التكنولوجيا االلكترونية  بكل  تفرعاتها من حواسيب ذكية  

وأجهزة السلكي  والال سلكي  والهواتف المحمولة  والمحطات الفضائية  والشبكة العنكبوتية ( االنترنت) 

خاصة هي التي سلبت عقول وقلوب ليس االطفال الصغار فقط بل الكبار ايضا  وهيمنت عليها بشكل 

كامل، واصبحت هي الدليل والموجه لسلوكياتهم ومواقفهم وتصرفاتهم   اليومية .

وهذه  الشبكة العنكبوتية هي العالم بأسره من شرقه الى غربه ومن شماله الى جنوبه و هذا العالم وبكل 

ما يحتويه من غث وثمين  أصبح يشارك االبوين في عملية  التربية  وغدت  التكنولوجيا  االلكترونية 

هي المربي البديل  والقوي والمؤثر مع أنها  تحتوي  أمورًا وأشياء كثيرة مخلة باألخالق وال تصلح 

لمجتمعاتنا لسلبيتها وضررها الكبير وخاصة ان مجتمعاتنا مجتمعات استهالكية وتقليدية وغير منتجة 

لحضارة بل فقط مستهلكة  تكتفي بالمستورد والقادم من الغرب أو من الخارج عمومًا ولذلك فهي تفضل  

الجانب السلبي من اي تطور أوأي تغيير وتميل اليه اكثر من الجانب االيجابي  بحكم انها مجتمعات 

نامية و متخلفة  فالثرثرة الزائدة  والبحث عن المتعة على الشبكة العنكبوتية وكذلك  العاب االطفال  

تحتل المساحة االكبرمن وقت الغالبية من البشر اما استمعال هذه التقنية استعماال ايجابيا نافعا وموفقًا 

فقليل عمومًا وال يخفى علينا إن التكنولوجيا الحديثة ساهمت الى حد كبير في صناعة التسلية وهدر 

الوقت والتحريض على العنف  من خالل بعض االلعاب التي تسيطر على عقل الطفل وتلقنه االوامر 

التي تصل الى حد ان يمارس العنف بحق نفسه وجسده:

تطلب منه بعض هذه االلعاب  في مرحلة ما  بحفر جروح في جسمه او حتى باالنتحار  من خالل 

الصعود الى مبنى او االلتصاق بسكة قطار او أي  طريقة اخرى وهذا يطلق عليه في العلوم الحديثة " 

بالتنمر االلكتروني " فامور سيئة كهذه باإلضافة الى ادمان الطفل على الهاتف المحمول   تقلل من قدرة 

الطفل على تطوير وتكوين عالقات متينة وقوية مع االشخاص في الحياة الواقعية وتشغل االفراد وليس 

االطفال فقط عن بيئاتهم المحيطة وعوالمهم الحقيقية والتواصل المباشر واستبدال ذلك بعالم افتراضي.

عملية  هدر الوعي من خالل ترويج ثقافة 
ً
ويضاف الى ذلك " ان بعض توجهات العولمة تتولى راهنا 

التسلية بل صناعة التسلية "كما يقول مصطفى حجازي. إذًا نحن على عتبة مرحلة جديدة كل شي ء 

تشكيل كل جانب من جوانب  اعادة  االلكترونية هي عبارة عن  فالتكنولوجيا   " فيها مغاير عما سبقه 

الحياة الشخصية واالجتماعية وهي تجبرنا على اعادة التقييم والصياغة لكل فكرة بشكل خاص وكل 

من مخاطر التكنولوجيا 
ً
كمسلمات والمفكر ماكلوهان قال محذرا 

ً
تصرف وكل مؤسسة تم اتخاذها سابقا 

االلكترونية : "كل شيء يتغير انت وعائلتك ,جيرانك ,ثقافتك ,عملك ,حكومتك,وعالقاتك مع االخرين 

أنها تتغير بشكل دراماتيكي "وقد أكد أيضًا "ان الشخصية لم تعد تتشكل فقط على أيدي أبوين باحثين 

جديين يمتلكان خبرة .لقد أصبح العالم كله معلمًا اآلن

قالت منظمة األمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، يوم الثالثاء (٥ أيار ٢٠٢٠)، إن "١٩ مليون طفل يعيشون 

مشردين داخل بلدانهم بسبب الصراعات والكوارث" في ظل جائحة كورونا".

وجاء ذلك في تقرير أعدته المنظمة الدولية بعنوان "ضائع في بالده"، يتناول المخاطر والتحديات التي يواجهها 

آلثار  تعرضا  الفئات  أكثر  بين  من  أنهم  خاصة  لحمايتهم،  العاجلة  واإلجراءات  داخليًا،  المشردون  األطفال 

كورونا، المباشرة وغير المباشرة.

وقالت المديرة التنفيذية لـ"يونيسف" هنرييتا فور، في التقرير، "يعيش بالفعل ماليين األطفال النازحين حول 

العالم من دون رعاية وحماية مناسبة، وعندما تظهر أزمات جديدة مثل جائحة كورونا يكونون ضعفاء بشكل 

كبير".

ودعت الحكومات والشركاء في المجال اإلنساني إلى "العمل معًا للحفاظ على سالمة هؤالء األطفال وصحتهم 

وتعليمهم وحمايتهم".

وأشار التقرير إلى أن األطفال النازحين داخليًا "يفتقرون إلى الخدمات األساسية ويتعرضون لخطر التعرض 

للعنف واالستغالل وسوء المعاملة واالتجار، كما أنهم معرضون لخطر عمل األطفال وتزويجهم".

وحذر التقرير من مغبة األوضاع الحالية في مخيمات الالجئين المنتشرة في مناطق الصراعات حول العالم، 

حيث يكون الوصول إلى النظافة األساسية والخدمات الصحية محدودا، واالبتعاد الجسدي لتفادي انتقال اإلصابة 

بكورونا غير ممكن".

ووفقًا للتقرير، كان هناك ١٢ مليون حالة نزوح جديدة لألطفال في ٢٠١٩، منهم ٣,٨ ماليين نزحوا جراء 

الفيضانات  المتعلقة بالطقس مثل  المرتبطة غالبًا باألحداث  الكوارث  الصراع والعنف، و٨,٢ ماليين بسبب 

والعواصف.

ودعا التقرير إلى توحيد جهود الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات اإلنسانية للتصدي 

للدوافع الخاصة بالنزوح الخاصة باألطفال، خاصة جميع أشكال العنف واالستغالل وسوء المعاملة.

يونيسف: ١٩ مليون طفل يعيشون مشردين يف ظل كورونا

يأتي شهر رمضان المبارك هذا العام بالتزامن مع 

فقد  لذا  العالم،  حول  كورونا  فيروس  تفشي  أزمة 

إضافية  احترازية  تدابير  اتخاذ  إلى  الصائم  يحتاج 

بعض  إلبعاد  وكذلك  المرض،  من  نفسه  لوقاية 

التي قد يتعرض لها  األعراض المرضية األخرى 

نطبقها ضد كوفيد- التي  الحماية  إجراءات  بسبب 

.١٩

والمنظفات  للمعقمات  المستمر  االستخدام  ومع 

خاصة  للجفاف،  الجلد  يتعرض  قد  والمطهرات، 

أثناء فترة الصيام وقلة تناول الماء، فكيف يمكننا أن 

نحافظ على الجلد من الجفاف خالل فترة الصيام؟

الجلدية  األمراض  أستاذ  التقت  نت"  "العربية. 

محمود  الدكتور  مصر،  في  شمس  عين  بجامعة 

من  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  حاول  الذي  عبداهللا، 

خالل بعض النصائح للحفاظ على الجلد رطبا خالل 

شهر رمضان المبارك.

وحول كيفية مواجهة المشاكل التي يتعرض لها الجلد 

لـ"العربية. عبداهللا  الدكتور  أوضح  رمضان،  في 

خالل  أكبر  بشكل  لجفاف  يتعرض  الجلد  أن  نت" 

هذا الشهر، وذلك نتيجة قلة شرب المياه على مدار 

اليوم. ويلفت إلى أن قلة شرب المياه ليست السبب 

استخدام  من  الجلد  يتأثر  إذ  البشرة  لجفاف  الوحيد 

المنظفات وكثرة غسل األيدي واستخدام الكحول.

وأوضح الدكتور عبد اهللا أن فترة الصيام التي تمثل من 

١٤ لـ ١٦ ساعة حسب كل دولة، تتسبب بجفاف الجلد، 

هذا  تأثير  يكون  البشرة حتى ال  تعويض  يجب  "ولذلك 

الجفاف تراكمي، وذلك من خالل شرب السوائل خالل 

فترة الـ٨ ساعات بعد اإلفطار، وتوزيعهم خالل هذه 

التي  األكالت  ببعض  االستعانة  يجب  كما  كلها،  الفترة 

تحتوي على المياه، مثل الحساء، والفاكهة مثل البطيخ 

والخضراوات مثل الطماطم، لدورها في المساعدة على 

ترطيب الجلد.

وأكد على ضرورة استخدام المرطبات، إذ ال يوجد ما 

والوجه  األيدي  غسل  عن  االبتعاد  "ويجب  عنها  يغني 

الجفاف،  من  البشرة  على  للحفاظ  الصابون  باستخدام 

واختيار غسوالت خالية من الصابون.

شمس  عين  بجامعة  الجلدية  األمراض  أستاذ  وشدد 

نكثر  التي  األكالت  بعض  عن  االبتعاد  ضرورة  على 

ومنها  البشرة  على  السلبي  لتأثيرها  رمضان  في  منها 

المقليات واألكالت التي تحتوى على سكريات عالية من 

المشروبات والحلوى الرمضانية واألكالت التي تحتوي 

على الدهون الُمشبعة، "فهذه األكالت تؤدي إلى تكسير 

الكوالجين، وتؤدي إلى صعوبة إصالحه وبالتالي يمكن 

أن يؤدى إلى الظهور المبكر للتجاعيد على البشرة، لذلك 

كيف حنافظ على صحة اجللد خالل شهر رمضان؟ يف زمن كورونا

صاحل حممود

يجب تجنب هذه األكالت".

التجاعيد  ظهور  تقليل  على  نعمل  "ولكي  وقال: 

يمكننا االعتماد على بعض األكالت منها اإلكثار 

مضادات  على  تحتوي  حيث  الخضراوات  من 

والبقوليات  الزيتون  وزيت  والفواكه  األكسدة، 

مثل  "سي"  فيتامين  على  تحتوي  التي  والفواكه 

تحتوي  الحمراء حيث  والفواكه  والبطيخ  الفراولة 

على مواد تسمى "الليكوبين" وهي مواد تعمل على 

تحسين الجلد".

السوداء  بالشكوالتة  "االستعانة  إمكانية  إلى  ولفت 

وذلك  قليلة،  سكريات  نسبة  على  تحتوي  التي 

الحتوائها على مادة "الفالفينيودز" والتي تعمل على 

تأخير ظهور التجاعيد من الجلد، وتناول فيتامين 

األساسية  الدهون  بعض  على  يحتوي  والذي   "F"

بعض  في  متوفرة  وهي  اللينولييك  حمض  وهي 

السلمون  وسمك  الكتان  بذر  زيت  مثل  الزيوت 

والتونة".

ترطيب  على  بالمواظبة  عبداهللا  الدكتور  ونصح 

البشرة، ويفضل االستعانة بكريمات تحتوي على 

فيتامين A أو فيتامين C أو األثنين معًا ألنهما أكثر 

تعوض  التي  المواد  وأكثر  للبشرة  المفيدة  المواد 

الكوالجين الذي تم فقده مع الوقت بسبب العادات 

السيئة.

الجلدية  أستاذ األمراض  نهاية حديثه، نصح  وفي 

باستخدام  اإلفراط  بعدم  شمس  عين  بجامعة 

ارتداء  يفضل  استخدامها  وعند  المطهرات، 

القفازات قبل التعامل مع المطهرات لكي ال تالمس 

القفازات  تطهير  يجب  كما  طويلة،  لفترة  البشرة 

ويفضل  مستمر،  بشكل  التنظيف  في  المستخدمة 

واستخدام  األيدي  غسل  بعد  المرطبات  استخدام 

حدوث  عدم  على  ليساعد  باستمرار  الترطيب 

التهابات في الجلد".

الصحة والحياة

اسماعيل مراد

الحياة مضّرة بالصحة ... مقولة فيها من الحقيقة والواقع 

إذا أخذناها بمحمل الجّد وليس الهزل؟ .. فلو تمّعن اإلنسان 

ملوثات  من  له  يتعّرض  ما  ومقدار  اليومية  حياته  في 

المنّظفات  عالم  بغطاء  ومتسّترة  النظافة  بثوب  متخّفية 

بحيث يغفل عنها االنسان والطبيعة والحياة البيئية عاّمة، 

ال ندرك نحن كمجتمعات فقيرة عن مخاطر ما تحتويه 

منها  التجارية  وخاّصة  الصناعية  الكيميائية  المنّظفات 

على مواد ضارة بصحة االنسان، وتعرض حياته لخطر 

اإلصابة بأمراض مزمنة ومسرطنة، كما إن كمية المواد 

تعود  التي  المنّظفات  في صناعة  المستخدمة  الكيميائية 

ثم  ومن  العامة  المياه  مجاري  إلى  المطاف  نهاية  في 

الى الطبيعة التي تتعرض الى تلّوث هائل بشكل يومي 

ومستمر دون أن يحسب اإلنسان مقداره وتضخم حجمه 

المشاكل  أكبر  مستوى  إلى  يصل  أن  يمكن  بحيث   ،

الصحية التي ستواجه البشرية يومًا ما.

ومواصفات  وقوانين  خطط  تضع  المتقدمة  الدول  إن 

التي تعمل  المعامل والشركات  صحية سنوية على كل 

من  للحد  أشكالها   بكافة  المنظفات  صناعة  مجال  في 

انتشار المواد الغير صالحة لالستعمال البشري وتكون 

لها تأثيرات بعيدة المدى على الحيوان والبيئة ، أما في 

حيث  االوسط  الشرق  في  الدول  كمعظم  النامية  الدول 

والمواصفات  القوانين  تلك  اتخاذ  في  متباطئة  تكون 

الصارمة على قطاع صناعة المنظفات بنوعيه الخاص 

والعام ،وإن انعدام المعرفة عن ما تحتويه هذه المنظفات 

وما يتعلق بها ، يجعل من مجتمعاتنا بمواجهة المشاكل 

الصحية التي ال يمكن إحصائها أو حصرها ، والمجتمع 

الكردي من بين هذه المجتمعات النامية التي تفقد شريحة 

لما  يحسب  وال   ، صحية  ثقافية  خلفية  إلى  منه  كبيرة 

يتعرض له من ملوثات أي حساب فال يكاد يخلو بيت 

أو مرض  أو طفرة جلدية  أو أسرة عن مرض جلدي 

صعب العالج ، وهنا ال نغفل إن المنظفات بمجملها هي 

جزء ال يتجزأ عن حياة االنسان اليومية وهي واحدة من 

ومواد  الغذائية  المواد  كـَمثل  َمثلها  الحياة  ضروريات 

الحشرية  والمبيدات  التجارية  والمعطرات  التجميل 

هذه   ، كيميائية  بمواد  الملّقحة  الزراعية  والمحاصيل 

ال  أن  يجب  حقيقيًا  خـطرًا  بالمجمل  تشــكل  كلها 

يغفل عنه أي فرد منا، كما يجب أن تأخذ الدولة على 

عاتقها مراقبة هذه المشـاكل الصحية وإيـجاد الحلول 

الجـادة لـها .

والجدير ذكره وبحسب منظمة الصحة العالمية في أحد 

في  سنويا  طفل  مليوني  يقارب  ما  وفاة  عن  تقاريرها 

بشكل  المنزلية  المنظفات  إلى  تعرضهم  بسبب  العالم 

يومي ومكثف ، وفي تقرير آخر لعام ٢٠٠٨ أن أكثر 

الصناعية  المنزلية  المنظفات  بملوثات  االصابة  حاالت 

كنيوزلندا  وصناعيًا  تكنلوجيًا  المتطورة  الدول  في  هي 

الصحية  التدابير  من  بالرغم   .. وأمريكا  واستراليا 

الصارمة لتلك الدول ، ويرجح سبب ذلك الى التعرض 

المكثف للمنظفات الصناعية وبشكل يومي .

المميتة  الجائحة  جراء  من  العالم  في  اآلن  يحدث  وما 

برمتها  االرضية  الكرة  حركة  شلت  التي  (كورونا) 

في  أبدا  يحدث  لم  بشكل  العالمي  باالقتصاد  وأضرت 

في  العالم  حكومات  كبرا  وجعلت   ، الحديث  العصر 

الفيروسات  ضمن  من  ذاتها  هي   ، أمرها  من  حيرة 

التي انتشرت بين البشر من خالل عبث البشر بعفوية 

تجعل  قد  بيولوجية  أسلحة  إنتاج  ومحاولتهم   ، الطبيعة 

الكرة األرضية على حافة الهاوية يوما ما.

وكما يقول المثل النظافة من األيمان .. إذا طبقت هذه 

المقولة من قبل كل فرد في المجتمع بالطريقة السليمة 

من  للوقاية  الالزمة  التدابير  كل  واتخاذ   ، والصحيحة 

الصناعية   الكيميائية  المواد  عن  الناتجة  المضرات  كل 

لالستعمال  نافعة  طبيعية  بمواد  واستبدالها  الملوثة 

المدى  قصيرة  بيئية  مشاكل  الى  تؤدي  وال  البشري 

ســطح  على  نعيش  وقتها  ،سنكون  المدى  وبعيدة 

كوكب سليم ومعافى .

احلياة مضرة بالصحة 

كلستان بشير  

قبل  من  وُتضّطهد  للتعنيف،  معّرضة  المرأة  تزال  ما 

الرجل، وُتقتل بأبشع الطرق، ونحن في القرن الحادي 

والعشرين، وما تزال النظرة الدونية للمرأة قائمة حتى 

عقولهم  في  ترسخت  مّمن  الكثيرين  قبل  من  هذا  وقتنا 

المرأة  بحق  الخاطئة  والمعتقدات  المفاهيم  كل  العقيمة 

التي كانت تعتبرها مجرد سلعة يمتلكها الرجل، ويتحكم 

بها كيفما يشاء دون األخذ برأيها أو االعتراف بكيانها 

وشخصيتها ومشاعرها وأحاسيسها اإلنسانية، وقد كان 

هذا إجحافًا كبيرًا بحق المرأة  وإذالًال لها، حيث كانت 

في نظرهم كائنًا ضعيفًا ال يحق لها ما يحق للرجل على 

التي  المصطلحات  مبدأ «العيب والحرام» وغيرها من 

وجدت لتعيق دور المرأة، وتقف عائقًا أمام تقدُّمها مرة 

أخرى من  الخاطئة، ومرة  الدينية  تفاسيرهم  ناحية  من 

الناحية المجتمعية. كل ذلك ساهم في الحد من انطالقة 

المرأة وصقل شخصيتها ونيل حقوقها كاملة.

تغيرت  حين  االخيرة  اآلونة  في  العكس  رأينا  لكننا 

الظروف وفسح أمامها  المجال أثبتت لمجتمعها الذكوري 

ذاك بأنها ليست أقل شأنا من الرجل ال في ذكائها وال 

رؤيتنا  ذلك  على  دليل  وخير  ونشاطها،  شجاعتها  في 

العسكرية  الميادين  كافة  في  الصدارة  تتبّوأ  وهي  لها 

والسياسية واالقتصادية والعلمية واالجتماعية.

االنسانة  وهي  وُتعنف  ُتضطهد  أن  المرأة  تستحق  فهل 

إضافة  والزوجة  واألخت  األم   فهي  شيء؟  كل  قبل 

إلى ما تحمله في قلبها من سالم ومحبة وتفان وعطاء 

دون مقابل.

هل تستحق أن ُتقتل لمجرد خطيئة ارتكبتها دون النظر 

ُتقتل  أن  إلى دوافعها وأسبابها ومبرراتها؟ هل تستحق 

بالمطارف والفؤوس دون شفقة وال رحمة نتيجة طيش 

ر في لحظة غضب ودون وجه حق؟ وتهوُّ

والتعظيم  التقدير  كل  إال  تستحق  ال  انها  الواقع  في 

الذين  الرجال  من  العديد  يؤكده  ما  وهذا  والتبجبيل، 

التواصل  شبكة  على  ويناصرونها  المرأة،  عن  يكتبون 

االجتماعي أو في المحاضرات أو غيرها لكنني اراها 

عند معظمهم  حبرا على ورق ألنها في الواقع الحقيقي 

ُتظلم وُتضطهد وُتقتل، والجريمة البشعة التي حدثت قبل 

سنوات عدة في مدينة قامشلو خير دليل على ما ازعم 

شابة  بحق  انسانية  ال  وحشية  بطريقة  ارتكبت  والتي 

جامعية واعية حيث كانت موظفة في إحدى البنوك في 

مدينة قامشلو وهي أم لولدين فقد ضربها زوجها على 

وجود  دون  نائمة  وهي  الموت  حتى  بالمطرقة  رأسها 

أسباب  جوهرية تستدعي حتى ضربها ال قتلها دون أن 

يلقى هذا المجرم السفاح جزاءه العادل حتى يكون عبرة 

لغيره، فها هي ذي األيام تعيد نفسها من جديد بجريمة 

حدثت  المرة  هذه  ولكن  الجريمة،  لتلك  مشابهة  أخرى 

شاب  أقدم  حيث  ألمانيا  مقاطعات  إحدى  في  مدينة  في 

كوردي من كوردستان سوريا على قتل زوجته البريئة 

الصائمة بالمطرقة والفأس كما ورد في مواقع التواصل 

اإلجتماعي، والمغدورة من أهالي قرية معشوق التابعة 

لناحية تربه سبي وذلك ألسباب بسيطة ال يبرر الرتكاب 

مثل هذه الجريمة البشعة فال يتعلق السبب ال بالشرف 

وال بالخيانة وال بأي جرم ُيشّرع فيه القتل.

إن جرائم بشعة كهذه، ُترتكب بحق المرأة والتي تقشعر 

ينال  أن  ويجب  واستنكارها،  ادانتها  علينا  األبدان  لها 

هؤالء المجرمون جزاءهم العادل. 

والمجتمع  خاص  بشكل  الرجل  نناشد  كنساء  أننا  كما 

بشكل عام أن ينصفوا المرأة، وأن يكونوا لها عونا وسندا 

والحقوقية  اإلنسانيه  المنظمات  كافة  نناشد  كما  حقيقيا، 

في  حقوقها وصوتها  لنيل  وتدعمها  المرأة،  تساند  أن  

لتحقيق  الظلم والغبن عن كاهلها  لرفع  الجديد  الدستور 

مساواة حقيقية بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات 

وعلى كافة األصعدة. 

الطائر  اليطير   ) بيكس  شيركوه  الكبير  الشاعر  قال 

بجناح واحدة) ونعلم جميعًا ان اليد الواحدة ال تصفق، 

فالرجل والمرأة يكمالن بعضهما البعض، وال يستطيع 

احدهما العيش دون االخر) 

شعارنا دوما هو: يدا بيد لبناء مجتمع ديمقراطي سليم 

عادل.

غتفر حبق املرأة
ُ
جرائم ال ت
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العاشر والتي خلفت  السورية عامها  مع دخول األزمة 

وراءها تسع سنوات من القتل والتشريد والتهجير والدمار 

على يد النظام الديكتاتوري وأدواته، الذي لجأ منذ البداية 

حرب  إلى  سوريا  ربيع  فحّول  العسكري،  الحل  إلى 

(روسيا  الشر  محور  من  ومتواصل  مباشر  بدعم  قذرة 

– إيران – حزب اهللا – ........) هذه الحرب التي راح 

المجال  وفسحت  األبرياء،  من  اآلالف  مئات  ضحيتها 

تعقيدًا،  أكثر  الوضع  فزاد  والدولية  اإلقليمية  للتدخالت 

واإلقليمي،  الدولي  للصراع  حلبة  سوريا  من  وجعلت 

إقليمية  نفوذ  مناطق  الى  السورية  األراضي  وتحّولت 

ودولية، وعقدت من أجلها العديد من المؤتمرات والقمم 

واالجتماعات (جنيف – آستانا – سوتشي - ........) 

وأصدر العديد من القرارات ال سيما قرار مجلس األمن 

٢٢٥٤   (١٨ كانون األول ٢٠١٥ ) الذي ينص على 

وإجراء  انتقالية  حكومة  وتشكيل  السالم  محادثات  بدء 

انتخابات برعاية أممية.

الالعبين  بين  جرت  سرية  واتصاالت  اجتماعات  لكن 

روسيا)   – أمريكا   – (إسرائيل  سوريا  في  األساسيين 

توصلت الى نتائج واتفاقات بخصوص الوضع السوري 

ومستقبل سوريا والتي تبلورت أكثر فأكثر في االجتماع 

في  "أورينت"  فندق  في  جرى  الذي  (السري-العلني) 

قمة  بأنها  إسرائيل  وصفتها   (٢٠١٩/٦/٢٥) القدس 

حرية  لها  وضمنت  القدس،  في  عقدها  لمجرد  ناجحة 

كًال  القمة  حيث ضمت  سوريا  في  العسكرية  العمليات 

بولتون،  جون  األميركي،  القومي  األمن  مستشار  من 

واإلسرائيلي،  بتروشيف،  نيكوال  الروسي،  نظيره  مع 

مئير بن شبات. افتتح القمة رئيس الحكومة اإلسرائيلية، 

وإسرائيل،  روسيا  سفيري  بحضور  نتنياهو،  بنيامين 

وسفيري إسرائيل لدى روسيا والواليات المتحدة لبحث 

والدولي  اإلقليمي  الصعيدين  على  األمنية  األوضاع 

ومناقشة سلسلة من القضايا اإلقليمية، على رأسها إيران 

وسوريا ولبنان والتنسيق بين الدول الثالث إلخراج كافة 

  ٢٠١١ عام  بعد  سوريا  دخلت  التي  األجنبية  القوات 

وبالتالي خلق شرق أوسط أكثر استقرارا على األقل في 

هذا الجزء من المنطقة.

التصريحات واالنتقادات الروسية الواضحة بشأن سلوك 

النظام تعتبر انعطاًفا في السياسة الروسية اتجاه النظام 

قبل  من  الشهير  ”قيصر“  قانون  إقرار  كذلك  السوري، 

ترامب  الرئيس  وتوقيع  األمريكي،  الكونغرس  مجلسي 

عليه والممارسات االسرائيلية على األراضي السورية، 

هذه الممارسات واإلجراءات مجتمعة توحي بأن ساعة 

رحيل النظام تدنو بسرعة كما هو متفق عليه في قمة 

وأن  المسّربة،  بنودها  بعض  على  سنأتي  التي  القدس 

روسيا لن تنقذه هذه المرة، فعليه االختيار بين انتحاره 

سياسًيا، أو حزم حقائبه والرحيل.

اسرائيل  مع  بالتعاون  أمريكا  فان  أخرى  جهة  ومن 

اهللا  وحزب  إيران  قوات  إلخراج  روسيا  على  تضغط 

خفض  أجل  من  إيران  ضد  العمل  كذلك  سوريا،  من 

استئناف  على  الموافقة  إلى  ودفعها  الخليج،  في  التوتر 

المفاوضات حول االتفاق النووي، مقابل اقناع الروس 

مشاريع  في  والمشاركة  الحرب  بإنهاء  لإليرانيين 

واستثمارات اقتصادية خالل عملية إعمار سوريا.

أما ما تريده روسيا من المقابل األمريكي – اإلسرائيلي 

جزيرة  لشبه  روسيا  بضّم  االعتراف  هو  وحلفائهم 

والغربية ضد روسيا  األميركية  العقوبات  وإنهاء  القرم 

ومراعاة المصالح الروسية في سوريا المستقبل وغيرها 

من القضايا.

كل ما يحدث في كل بقعة على األراضي السورية (شرقا 

/غربا – شماال/جنوبا) هي من نتائج قمة القدس األمنية 

الثالثية وبأمر وقرار من الالعبين األساسيين (إسرائيل 

الباقي اال أحجار على رقعة  – أمريكا – روسيا) وما 

الشطرنج واليكم بعض النتائج واالتفاقات المسربة حسب 

مراكز األبحاث والتصريحات والمقاالت الصحفية  عن 

روسيا)   – أمريكا   – (إسرائيل  الثالثية  األمنية  القمة 

في  القدس  في  والمنطقة  ولبنان  سوريا  مستقبل  حول 

(٢٠١٩/٦/٢٥) وهي:

من  السورية  الجغرافية  كافة  على  روسيا  ١-سيطرة 

بعد  وذلك  جديدين  سوري  وجيش  حكومة  بناء  خالل 

إعادة كافة األراضي السورية الى سلطة الدولة الحالية. 

وبعد  االتفاق،  ذلك  تطبيق  كان  ادلب  في  حدث  وما 

بتشكل  ستقوم  السورية  الجغرافية  كامل  على  السيطرة 

وتأسيس سوريا الجديدة ألن النظام القديم أصبح مكشوفا 

مبهمة  جديدة  دولة  تشكيل  من  البد  وبالتالي  للجميع، 

للسوريين،  بالنسبة  والتفكير  اإلدارة  وطريقة  السياسة 

روسيا  فإن  ثم  ومن  الثالث  الدول  مصالح  وتراعي 

بمساعدة القواعد االمريكية في المنطقة تتكفل بالقضاء 

على النفوذ اإليراني والميليشيات التابعة لها.

٢-  انهاء النفوذ التركي في سوريا (ادلب – عفرين – 

اعزاز – جرابلس – تل ابيض – رأس العين) وماجرى 

ماهي  السالم  نبع  عملية  خالل  من  الفرات  شرق  في 

الجيش  وسيتم ضرب  روسية   – أمريكية  مسرحية  اال 

بغطاء(الجيش  اإليرانية  الميليشيات  خالل  من  التركي 

سوريا  من  أيضا  هي  وتطرد  تنتهي  والتي  السوري) 

حسب قانون نفي النفي وذلك بضغط روسي ومن خالل 

تشكيل الجيش والحكومة السورية الجديدة. 

جذري  بشكل  سوريا  في  الحكم  نظام  شكل  تغيير   -٣

النظام  شكل  من  ملوا  ومواالة  معارضة  الشعب  ألن 

والدولة الحالي، وال مشكلة ببقاء بشار األسد في حال 

قام بقطع عالقاته مع ايران فإسرائيل هي من وضعت 

حافظ األسد وبشار األسد في سدة الحكم بدعم أوروبي 

غربي، وبالتالي ال تتخلى عنها بسهولة .... وال ضير 

من التخلص من بشار األسد في حال لم يقطع عالقاته 

بإيران طبعا سيقولون بانه رفض قطع عالقاته مع إيران 

وسيتم التخلص منه مع نهاية٢٠٢٠  وبداية٢٠٢١      

ستؤسسها  التي  الجديدة  السورية  والدولة  الحكومة   -٤

إسرائيل  اتفاقية سالم مع  بتوقيع  تقوم  أن  روسيا يجب 

وتتنازل عن هضبة جوالن بشكل رسمي وبشكل عملي 

مع العلم أن االسدين االب واالبن متنازالن منذ القديم، 

والجيش السوري الجديد ال يشكل تهديدا مستقبليا على 

للجيش  أسلحتها  ستبيع  وروسيا  اإلسرائيلية  المصالح 

طوعي  يكون  وربما  الروسية  المصالح  لحماية  الجديد 

وال يكون جيش حرب.  

في  فعلت  كما  لبنان  على  نفوذها  روسيا  ستبسط   -٥

الدولة  سلطة  بتقوية  وتقوم  سوري  وبغطاء  سوريا، 

الطائفية وحزب  الميليشيات  لها، وتحّل  التابعة  اللبنانية 

جيش  هناك  وسيكون  سياسي،  حزب  الى  يتحول  اهللا 

واحد مثل السوري، وتكون األراضي السورية واللبنانية 

المسؤولة  وهي  سنة   ٥٠ لمدة  الروسي  االنتداب  تحت 

بشكل مطلق عن أمن إسرائيل، وتتصرف روسيا ضمن 

المصالح  مع  يتوافق  بما  واللبنانية  السورية  األراضي 

روسيا)   – أمريكا   – (إسرائيل  الثالث  للدول  األمنية 

وروسيا لها حق التصرف بجميع موانئ لبنان وسوريا 

وللشركات  والنفطية  الغازية  بالثروة  التصرف  وحق 

سوريا  اعمار  إعادة  مشاريع  في  األولوية  الروسية 

وبتمويل امريكي كامل. 

وضع  لشرح  دورية  تقارير  بإرسال  تقوم  روسيا   -٦

السياسية  األصعدة  كافة  على  ولبنان  سوريا  من  كل 

ومن  الوضع  لتقييم  واالجتماعية  والثقافية  واالقتصادية 

حق إسرائيل والواليات المتحدة رفض بعض الخطوات 

بتعديل  والمطالبة  ولبنان  سوريا  من  كل  في  الروسية 

للدول  األمنية  المصالح  مع  يتوافق  بما  اآلخر  بعضها 

الثالث (إسرائيل – أمريكا – روسيا) .  

٧- القوات االمريكية ستخرج من سوريا فور انهاء نفوذ 

بشرط  فيها  مستدام  سياسي  حل  ووضع  وتركيا  إيران 

أن تترك عدة نقاط وقواعد صغيرة هنا وهناك لمراقبة 

سالمة تنفيذ بنود االتفاق بالشكل األمثل: أعين أمريكية 

في سوريا.  

٨- ستقوم روسيا بفعل كل ما يجب عليها فعله إلعادة 

بإصدار  وذلك  مجددا  بالدهم  الى  السوريين  الالجئين 

الجديدة  الحكومة  طريق  عن  والتشريعات  القرارات 

لعودتهم من أوربا – تركيا – كوردستان العراق – لبنان 

– األردن وغيرها. 

السياسية  الحياة  بممارسة  للسوريين  روسيا  تسمح   -٩

وإسرائيل  المتحدة  الواليات  حّق  ومن  سوريا،  في 

التي  السياسية  والتكتالت  األحزاب  من  تشاء  ما  دعم 

أي  الدولتين:  أهداف  مع  وسياساتها  مصالحها  تتوافق 

الحرية  من  بعض  هناك  يكون  سوف  سوريا  مستقبل 

والديموقراطية كما أن روسيا ستحافظ على وحدة سوريا 

مبدئيا وال مشكلة من إعادة تقسيم سوريا الحقًا في حال 

وجدت مصلحة مشتركة للدول الثالث في ذلك.

للدول  القدس  تم في قمة  الذي  بنود االتفاق  هذه بعض 

بناء عليها  والتي  السوري والمنطقة  الملف  الفاعلة في 

تتوضح مستقبل سوريا والمنطقة وربما ما خفي أعظم 

التي  هي  واألمنية  االقتصادية  المصالح  تغير  وتبقى 

تتحكم وتحدد مستقبل سوريا والمنطقة برمتها على كافة 

األصعدة. 

كل ذلك يجري في ظل جائحة الكورونا التي اجتاحت 

بين  قذرة  بيولوجية  حرب  باألساس  هي  والتي  العالم 

خطرة  مآالت  الى  تؤدي  قد  العالمي  االقتصاد  عمالقة 

ال يحمد عقباه.

اع القرار الدويل
ّ
مستقبل سوريا يف منظار صن

أمحد حسن
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 ENKS الكوردي في سوريا الوطني  المجلس  تعّرض 

األول  تشرين   / اكتوبر  من   ٢٦ الـ  في  تأسيسه  منذ 

النيل  بغية  استهدفته  ظالمة،  تضليلية  لحمالت   ٢٠١١

متواصلة  الحمالت  هذه  وبقيت  مشروعه،  ومن  منه 

متعددة،  أشكاًال  وأخذت  الزمن،  من  عقد  قرابة  طوال 

ولكن الملفت أنها ازدادت شراسة منذ انطالق اللقاءات 

مؤخرًا بين المجلس الكردي وحزب االتحاد الديمقراطي 

pyd بهدف التوصل إلى تفاهمات حول توحيد الصف، 

برعاية  سوريا  في  الكوردي  الداخلي  البيت  وترتيب 

فرنسا  من  كامل  وبدعم  األمريكية  المتحدة  الواليات 

وفي  كوردستان  اقليم  قيادة  في  واألشقاء  وبريطانيا 

مقدمتهم الرئيس "مسعود البارزاني" 

هنا يتبادر إلى أذهان المهتمين جملة من األسئلة المتعلقة 

األونة  في  سعيرها  ازداد  التي  الحملة  هذه  بتوقيت 

الشراسة  وبهذه  التهجم  هذا  كل  لماذا  ومنها:  األخيرة 

التي  األطراف  تلك  وأجندات  ما هوية  المجلس؟.  على 

تشترك في هذه الحملة؟ لماذا استعرت الهجمة في هذه 

المرحلة تحديدًا ومن المستفيد منها؟.أين تكمن مصلحة 

شعبنا الكوردي خاصة والسوري عامة من هذا التهجم؟ 

هل حقًا الحوار مع pyd ووفق رؤية المجلس ال يخدم 

مصلحة شعبنا؟ ماهو البديل الواقعي، وماهي الخيارات 

الواقعية المتاحة؟ هل التجارب التي حصلت في عفرين 

كانييه)  (سري  العين  ورأس  سبي)  (كري  أبيض  وتل 

نؤيدها  كي  شعبنا  وخدمت  ومشجعة،  ناجحة  كانت 

لتتكرر في بقية المناطق؟ لماذا لم نسمع أصوات هؤالء 

النظام،  مع  أستانا  جوالت  المعارضة  حضرت  عندما 

مقابل  أي  بدون  المناطق  من  الكثير  بنتيجتها  وسلمت 

ومن خالل ماسميت بالمصالحات؟!.هل المجلس الوطني 

دمشق  مدينة  ونصف  الغوطتين  سّلم  من  هو  الكوردي 

وكامل ريفها الغربي وزبداني ومضايا وثلثي مدينة حلب 

ونصف مدينة حمص وكامل ريفها الشمالي وكذلك درعا 

وريفها وأرياف إدلب وحماه ... إلخ، كي يتعرض لكل 

هذه االتهامات الباطلة والظالمة؟

ومن جهة أخرى طالما أن طرفي المعادلة – المجلس و 

pyd – لم يعلنا بشكل رسمي حتى هذه اللحظة عن أي 

اتفاق أو وثيقة عما يجري، لماذا كل هذا الضجيج وهذه 

واالعتراض  الحوار  وآداب  المنطق  أليس  االتهامات؟ 

أوًال  اتفاق  النهائية ألي  الصيغة  تقتضي اإلطالع على 

ومن ثم إبداء الرأي وإطالق األحكام؟ أال يحق لنا في 

استفهام  إشارات  نضع  أن  الكوردي  الوطني  المجلس 

بزوغ  من  بالرغم  المتهاجمين؟  هؤالء   " غالبية   " أمام 

العديد من المنصات المدنية والثقافية والمنابر والمواقع 

اإلعالمية وعشرات التنسيقيات ورفعها شعارات وطنية 

خالل مرحلة الثورة السلمية، وحجم التضحيات الجسيمة 

التي قّدمها الشعب السوري، إال أنه وبكل أسف المشهد 

تراجع  وهناك  التفاؤل،  يبعث على  اليوم ال  نراه  الذي 

ويشوبه االرتباك، يبدو أن التحالفات التي حصلت بين 

بعض أجنحة اإلسالم السياسي مع الوافدين من األجهزة 

األمنية للبعث والمتسللة إلى جسد المعارضة ومؤسساتها 

المختلفة، قد فعلت فعلها في شرائح واسعة من شعبنا!. 

كون الحراك الشبابي الثوري كان يفتقر للخبرة والتنظيم 

والقيادة الثورية الموحدة، والذي شكل ثغرًة كبيرًة بقيت 

في مسيرة الثورة طوال مراحلها المختلفة، هذه الثغرة 

التي تسلل من خاللها القوتان األكثر تنظيما وهما اإلسالم 

الفكرية  سمومهما  من ضخ  وتمكنتا  والبعث،  السياسي 

المرتكزات  من  ماتبقى  وضربتا  جديد،  من  "الهدامة" 

الثورية. 

وطنية  لنخب  وسقوط   انهيار  هو  اليوم  به  نشعر  وما 

ومن  لعقود،  المعارض  الحراك  في  بعضها  شاركت 

المفارقات المحزنة أن تلتقي مواقف بعض الشخصيات 

الدكتاتورية،  مناهضة  في  مشهود  تاريخ  لها  التي 

الدكتاتوري  النظام  مواقف  مع  االستبداد  ومقارعة 

المشّوهة  الذهنيات  ومناصريه وأعداء شعبنا!. مازالت 

ولم  المأساة،  رغم  باقية  العنصري  البعث  بناها  التي 

السوريين  قضايا  عن  الدفاع  في  مسؤولياتها  تتحمل 

تغيير  في  ينجح  لم  المخاض  من  كامل  عقد  عامة، 

جديدة  والدات  ظهور  في  وال  المريضة،  الذهنيات 

من  أنه  مع  الراديكالي!.  واإلسالم  البعث  عن  مختلفة 

المسلمات أن الثورات عادة "تهدم" البنى الفكرية والثقافية 

على  تقيم  كي  الحاكمة  للمنظومات  واألمنية  والسياسية 

أنقاضها بنى جديدة مغايرة، إال في حالة الثورة السورية 

القومي  التيار  اسطوانة  نفس  تردد  النخب  مازالت 

تمامًا  نعي  نحن  المتطرف؟  الديني  والسلفي  الشوفيني 

أن نشوء تعبيرات سياسية - تنظيمية جديدة في مجتمع، 

السياسي تستغرق  التصحر  عاش حقبة طويلة في ظل 

والجهود  الوعي  من  المزيد  وتتطلب  الوقت،  الكثيرمن 

قاتمة.  ظلمة  أسير  مازال  المشهد  ولكن  واإلمكانات، 

وعلينا أوًال وقبل أي شيء أن ندرك ما تحتويه التربة 

في بلداننا، ونتعرف ونتفحص نوعية البذور المدفونة في 

لنمو  الضرورية  الغذائية  للعناصر  واحتوائها  أعماقها، 

بذور الفكر المتطرف، ومايشكل ذلك من تحدٍّ وجودي 

المناسبة  األرضية  وتشكل  المنطقة،  وشعوب  لشعبنا 

والبيئة المثالية لتكاثر الجماعات الراديكالية الحاقدة، التي 

تسببت في تدمير حواضرنا. وحالة االنقسام التي تعيشها 

حركتنا التحررية الكوردية في سوريا تلقي على عاتق 

جميع المخلصين مسؤوليات قومية ووجدانية كبيرة لبذل 

شأنها  من  خطوة  أية  ودعم  مضاعفة،  استثنائية  جهود 

تحقيق التقارب بين أطرافها، لوضع حد ولو نسبي لهذا 

النزيف. 

الدائرة  داخل  صراعات  من  مايجري  هنا  ننسى  وال 

الضيقة للنظام، والذي يعني أنه - النظام - دخل مرحلة 

جديدة من التآكل الداخلي، وبالتالي علينا أن نتخذ الحد 

ماتبقى  لحماية  الالزمة  االحتياطات  الممكن من  األدنى 

من شعبنا وإظهار حقيقة وجودنا التاريخي األصيل في 

اللوحة المستقبلية لسوريا بعد التخلص من نظام البعث. 

والننسى المخاطر التي تحدق بشعبنا من طرف الفصائل 

التي تنتمي إلى اإلسالم السياسي الراديكالي والتي تضم 

وجبهة  داعش  إرهابيي  بقايا  من  المئات  صفوفها  في 

النصرة، والتي تحيط  بمناطقنا من كل جانب وتتحّين 

كانييه  في عفرين وسري  ماجرى  تكرر  لكي  الفرصة 

شعبنا  وإقتالع  أبيض)  (تل  سبي  وكري  العين)  (رأس 

التنكب من  وبالتالي  القومية.  من جذوره ومحو هويته 

قبل المجلس الوطني الكوردي لمهمة نبيلة وملحة متعلقة 

الطاقات  توحيد  إلى  وصوًال  النظر  وجهات  بتقريب 

واإلمكانات يستوجب الوقوف إلى جانبه ودعمه وليس 

ويسارًا  يمينًا  التهم  وإطالق  ومحاربته  عليه  التهجم 

من  اإلخوة  بعض  ومخاوف  بهواجس  يتعلق  وفيما   .!

منتسبي أحزاب الحركة الكوردية أو ممن يسمون أنفسهم 

بالمستقلين، أعتقد أنه ليس هناك أي مبرر لهذه الهواجس، 

"خط  اليوجد  بأنه  المطلقة  وقناعتنا  التام  إيماننا  ومع 

المختلفة  وفعالياته  وأحزابه  شعبنا  كون  سياسيًا،  ثالث" 

منقسم سياسيًا بين الطرفين المتحاورين حاليًا " المجلس 

الديمقراطي"، ونؤكد  االتحاد  الكوردي وحزب  الوطني 

الفعاليات  لجميع  ومتاحة  شاملة  ستكون  المشاركة  بأن 

واألطراف والشخصيات التي تؤمن بضرورة التقارب.

ومن  المعارضة  في  اإلخوة  من  شريحة  أيضًا  وهناك 

أن  من  خيفة  يتوجسون  السورية  المكونات  مختلف 

يؤدي  قد  الديمقراطي  واالتحاد  المجلس  بين  التقارب 

الواقع  في  لكن  المعارضة،  عن  االبتعاد  إلى  بالمجلس 

إليها  ماتهدف  جملة  ومن  الطرفين  بين  اللقاءات  أن 

والمعارضة  الشعب  في خندق  الكورد  دور  تعزيز  هو 

وليس خندق النظام، وهذا ما أكدته هيئة رئاسة المجلس 

الوطني الكوردي في تصريحها بتاريخ الـ ٩ من شهر 

مايو / أيار الجاري ٢٠٢٠ . 

أمام  سوريا  في  الكوردي  شعبنا  بأن  ندرك  أن  علينا 

وبات  خطير،  بمنعطف  ويمر  حاسمة،  تاريخية  لحظة 

وجوده التاريخي على أرضه مهددًا، ربما هي المرحلة 

علينا  لذلك  سوريا،  في  الصراع  مراحل  من  األصعب 

أن نستمر في تحمل مسؤولياتنا بالشكل المطلوب، وأن 

يواصل  المنطلق  هذا  ومن  هي،  كما  الحقيقة  نواجه 

االتحاد  حزب  مع  الحوار  الكردي  الوطني  المجلس 

وتحالفاته  األخير  عالقات  تمامًا  مدركًا  الديمقراطي 

وتوافقات  تفاهمات  إلى  الوصول  في  أمًال  وإرتباطاته، 

من شأنها إنقاذ ماتبقى، وعلى الحريصين أن يقفوا إلى 

جانب المجلس في هذه المهمة الوطنية والقومية النبيلة، 

شأنها  من  سليمة  أرضية  بناء  من  المجلس  يتمكن  كي 

مختلف  ومن  الوطن  في  شركائنا  مع  عليها  التأسيس 

المكونات القومية والدينية والمذهبية، لمرحلة جديدة في 

حياة السوريين، ولن يكون هناك " قفز " على الثوابت 

الوطنية والقومية في أية تفاهمات أو اتفاقيات قد تنبثق 

من هذه اللقاءات، ونريد التأكيد وبدون أدنى شك أن أي 

الكوردي ENKS، وحزب  الوطني  المجلس  اتفاق بين 

النواحي  من  شامًال  سيكون   ،pyd الديمقراطي  اإلتحاد 

السياسية واإلدارية والعسكرية واألمنية واالقتصادية ... 

إلخ. وسيشكل األساس واألرضية لبناء مرجعية كوردية 

المختلفة،  والفعاليات  األطراف  لكافة  شاملة  سورية 

المنطقة  مكونات  كافة  ليشمل  اإلطار  توسيع  ثم  ومن 

ووفق  ...إلخ  وتركمان  وآشور   – وسريان  عرب  من 

نسبها وعلى قاعدة الشراكة الوطنية والتوافق والتوازن، 

الدولية،  والمواثيق  العهود  وفق  الجميع  بحق  واإلقرار 

الشؤون  في  التدخل  وعدم  الجوار،  قاعدة حسن  وعلى 

الداخلية، والخصوصية الكوردية السورية، ولبنًة أساسية 

في المشروع الوطني السوري التغييري الشامل.

أجندات املتهّجمني على اجمللس الوطني الكوردي 

شاهني أمحد 
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أعداء البارتي.. هم أعداء 
الكورد التقليديون

جان كورد

في الوقت الذي يصّرح الريئس التركي علنًا وبوضوٍح لغوي تام دون رتوش دبلوماسية أمام الصحافة، بأن 

مدن (كركوك وهولير والموصل) ستعود إلى حضن الدولة التركية عن قريب (!)، وفي الوقت الذي ال يخفي 

زعماء الحشد الشيعي في العراق عداءهم للكورد ولحقهم في إدارة أنفسهم في االقليم حسب ما هو منصوص 

في الدستور العراقي ذاته، نجد األجواء مشحونة بذات التهم واألباطيل والمزاعم القديمة التي تهّب من جديد 

من ناحية أطراٍف تابعة لبعض الدول اإلقليمية، ومعلوٌم عن بعضها أن تسليم كركوك للحشد الشعبي وقطع 

األموال المستحقة لالقليم من ميزانية الدولة العراقية هو "انتصاٌر لوحدة العراق" و"عدالة إلهية!" حسب مفهوم 

"الخيانة العظمى" التي يمارسونها ضد شعب كوردستان، كما أن بعض هذه األطراف ال يعترف أصًال بحق 

األمة الكوردية العظيمة في دولٍة خاصٍة بها، ووقف مع كل قوى الطغيان في العهود السابقة ضد أقوى وأهم 

تنظيٍم سياسي عريق في كوردستان، خاض منذ تأسيسه قبل عقوٍد عديدة جميع معارك الكفاح المسّلح من 

أجل حرية هذه األمة، أال وهو (البارتي)، أي الحزب الديموقراطي الكوردستاني الذي يشّكل اآلن قوة الدفع 

األكبر للحراك السياسي، الديموقراطي السلمي، المعترف به كحراٍك لالنجازات واالنتصارات الكوردية التي 

تكللت بتنفيذ مشروع "االستفتاء الديموقراطي" بنجاح على قبول "االستقالل" أو عدمه. 

ثمة أصواٍت نكراء تحاول من جديد ربط اسم هذا الحزب بأعداء األمة الكوردية وتصغير شأنه في الكفاح 

الكوردستاني والمحاولة في تقييد حركته ونفوذه على األرض التي حررها بدماء مئات األلوف من الشهداء، 

وهذه  الحديث،  الكورد  تاريخ  عبر  الساطع  البارزاني  النهج  على  الحفاظ  أجل  من  والنفيس  الغالي  وقّدم 

المحاوالت ليست جديدة، بل استمرت بموازاة المعارك التي خاضها البارتي منذ السنوات األولى لثورة 

أيلول العظمى وإلى اليوم. 

وفي هذه األوقات نسمع جعجعًة إعالميًة صارخة باللغة الكوردية وسواها من اللغات في هذا الشأن من قبل 

أتباع  من ترك الكفاح من أجل تحرير الكورد وكوردستان، واعتبر المطالبة بدولة كوردية "رجعية وتخّلف!" 

وإذا به يعيد أسطوانة "نحن الذين اكتشفنا مقولة الحرية واالستقالل الكوردي" وراح يهدد ويرغي ويزبد 

في محاولٍة يائسة إلقناع األمة الكوردية بأن (البارتي) ال يناضل أصًال من أجل الكورد وكوردستان وعليه 

الكف عن محاولته فرض سياسة "األمن واالستقرار" في اقليم جنوب كوردستان وأن يمتنع عن االقتراب من 

مناطق كان قد حررها بدماء بيشمركته األبطال  في أخطر مراحل الصراع الدامي مع أشرس نظاٍم عرفه 

الشرق األوسط الذي حارب الشعب الكوردي حتى بالغازات السامة. 

برأيي، أن يّكف هؤالء المشكوك بأمرهم أن يتوقفوا عن تنفيذ سياسة الدول االقليمية التي تريد ابتالع العراق 

كله بقضه وقضيضه، والعودة إلى ساحة التعّقل والمنطق، فالبارتي الذي خاض الكفاح التحرري منذ أن 

تأسس، له من الخبرات القتالية ما يكفي ألن يدحر كل مخططات األعداء التخريبية وكل عمالئهم التقليديين 

ومرتزقتهم الذين يخفون مشاريعهم القذرة تحت شعارات حزبية بل كوردستانية شّيقة أيضا، كما أن للبارتي 

اإلرهابية  التنظيمات  القتال ضد  في  مثلما ساعدوه  يتخلوا عنه وسيساعدونه  لن  دوليون  وحلفاء  أصدقاء 

الخطيرة التي هاجمت كوردستان وطليعنه (البارتي) وانهارت وفشلت. 

ما آمله من عقالء التيار المختلف مع البارتي أن يرفضوا طموحات رفاقهم في تلك األحزاب التي تفعل 

ما يطلبه أعداء الكورد وكوردستان منهم، أو أن يتخّلوا عنهم وعن أحزابهم التي دخلت طور االنحراف 

واالنجراف منذ زمٍن طويل، وإّال فإنهم سيدخلون قائمة "خيانة الوطن" في التاريخ وأمام األجيال القادمة، كما 

لدى األصدقاء وفي أعين األعداء أيضًا، أم علينا أن نذّكرهم بما قاله أتاتورك عن بعض الزعماء الكورد 

الذين خانوا ثورات شعبهم ووقفوا ضد قادتها؟

الطائفية  والمليشيات  الالمحدود  االيراني  الدعم  ان 

السوري  للنظام  وغيرها  اهللا  حزب  من  لها  التابعة 

الروسي  الدعم  وكذلك  السورية،  الثورة  بداية  منذ 

منذ  النظام   جانب  الى  المباشر  وتدخله  العسكري 

اللذين  الرئيسيين  العاملين  أيلول ٢٠١٥  كانا  نهاية 

حافظا على السلطة في سوريا حتى اآلن، وساعداه 

في تحقيق (انتصارات عسكرية) وانتزاع المزيد من 

األراضي من الثوار في توهم ان تلك (االنتصارات) 

سترّسخ من سلطة آل األسد، وستعيد عقارب الساعة 

الى الوراء وتلحق  الهزيمة بالثورة السورية والثوار 

إال أن مجريات االمور سارت عكس ما توقعتها تلك 

االرض  مساحة  على  الثورة  رقعة  فاتسعت  القوى 

السورية، وازدادت إرادة التغيير عند السوريين يوم 

بعد آخر رغم الدمار الهائل الذي احدثته آلة النظام 

سوريا،   في  التحتية  البنى  في  وحلفاؤه   العسكرية 

واستشهاد ما يزيد على نصف مليون واعتقال مئات 

اآلالف وتهجير أكثر من نصف  سكان سوريا سواء 

داخل البلد أم خارجه.

إال أن ثمة مؤّشرات قوية توحي أن النظام السوري 

بات أضعف من أي وقت مضى، وأن  سلطته معّرضة 

لالنهيار في أية لحظة، ومن هذه المؤشرات:

للنظام  والقاسية  الالذعة  الروسية  االنتقادات   -١

السوري في العديد من وسائل إعالمه والمقّربين من 

يحدث ألول  الذي  األمر  روسيا،  في  القرار  ُصّناع 

مرة بهذه الحدة  منذ اندالع الثورة السورية. بمعنى 

أن رأس النظام صار عبئًا على روسيا.

المأساوية  لألوضاع  النهاية  ان  مرده  النقد  وهذا 

نجح  النظام  وال  انهزمت  الثورة  فال  سوريا،  في 

في السيطرة على االرض وتوحيد سوريا، وتحقيق 

دفعت  وقد  سيطرته،  مناطق  في  حتى  االستقرار 

الذي  اقتصادها  من  باهظة  أثمانًا  اآلن  حتى  روسيا 

لها  يسدد  من  يجد  وال  العجز،  من  أصال  يعاني 

فواتير مساعدتها العسكرية للنظام بل دخول الحرب 

القريب  المستقبل  في  أمل  هناك  وليس  جانبه،  الى 

في  أموال  من  خسرته  ما  على  روسيا  تحصل  ان 

لسنوات طويلة،  تستمر  قد  األوضاع  وأن   سوريا، 

فالسوريون مستمرون في ثورتهم بكل تصميم رغم 

كل الصعوبات التي تعترض طريق ثورتهم. 

خياراته  في  النظر  اعادة  الى  بالكرملين  يدفع  قد  مما 

االسد،  حكم  تثبيت  على  باألساس  تعتمد  التي  السابقة 

منها   جزءًا  أو  مصالحها  يحفظ  بديل  عن  وتبحث 

وتخرجها من المأزق السوري.

كثيرًا  عليه  تراهن  تعد  لم  روسيا  ان  أدرك  والنظام 

فبدا هو االخر  بالرد على روسيا عبر وسائل اعالمه 

وتحديدا الحديث السلبي عن منظومة الصواريخ الروسية 

٣٠٠S الدفاعية

والمحسوبية  األمني  والفلتان  الفوضى  انتشار   -٢

والشبيحة في مناطق سيطرة النظام بشكل لم يسبق له 

مثيل مع ادراك الشرائح الصامتة وحتى الموالين للنظام 

وعدم  نفوذه  مناطق  على  حتى  سيطرته  النظام  بفقدان 

قدرته على تحقيق األمان الموعود لهم.

االقتصادي  الوضع  وتأزم  السورية  الليرة  تدهور   -٣

شرائح  بات  حيث  محتمل  وغير  مسبوق  غير  بشكل 

واسعة جدا تعيش حالة حرمان حقيقي من ادنى اساسيات 

فقر  حالة  تعيش  العظمى  الغالبية  وبات  والعيش  الحياة 

ونهب  اليومي  اسرته  قوت  تامين  تستطيع  وال  مدقع  

ما تبقى من المال العام من قبل شريحة محسوبة على 

النظام 

المدقع   والفقر  والمحسوبية  الفساد  تراكم  ان   -٤

النظام على االيفاء  العام  وعدم قدرة  المال  ونهب 

بالحدود الدنيا من التزاماته االقتصادية والمالية سواء 

المستحقات  او  مناطق سيطرته  في  السوريين  تجاه 

الروسية، كل ذلك أدى الى خلق صراع جديد على 

مستويين:

للنظام  الموالية  الشعبية  الحاضنه  بدأت  األول 

ووعوده  بالنظام  الثقة  وفقدان  بالتململ  بدأت  التي 

النتقاد  عاليًا  ترتفع  أصواتها  وبدأت  واجراءته، 

المناهضين  رقعة  اتساع  يعني  وهذا  بشدة،  النظام 

وحتى  الصامتة  الشريحة  تشمل  وباتت  للنظام، 

الموالين للنظام. 

الثاني: وصول الصراع الى الحلقة األضيق للنظام، 

آل  كان  الزمن  من  عقدين  من  اكثر  مدار  فعلى 

مخلوف عمومًا ورامي مخلوف خصوصًا هو الحاكم 

وفقًا  تسّن  القوانين  وكانت  لسوريا،  االقتصادي 

لمصالحه الخاصة ناهيكم عن عدم اكتراثه للقوانين 

بالبلد وحتى الحكومة، ولكن منذ  العامة  والسلطات 

مخلوف  لرامي  فيديو  من  اكثر  ظهر  قصيرة  فترة 

وتم اعتقال الكثير من كبار موظفيه ومساعديه وتم 

وكان  اخر.  قسم  وحجز  امواله  من  قسم  مصادرة 

مشاريعه  تجاه  وعسف  ظلم  من  يشكو  األخير 

أن  ومعروف  األمنية،  السلطات  قبل  من  وموظفيه 

رئيس  زوجة  عائلة  بين  حاليًا  يتجلى  تنافسًا  ثمة 

من  تبقى  ما  على  لالستحواذ  مخلوف  وآل  النظام 

روح في الجسد السوري.

هذا الحدث يؤكد أن الصراع بدأ يصل الى الحلقة 

االقتصادي  جانبه  في  كان  وإن  للنظام،  األضيق 

في  موجودًا  الصراع  هذا  يكون  ان  بد  ال  والتي 

جوانب أخرى بانتظار اللحظة التي تعبر عن نفسها، 

اضافة الى قانون سيزر التي من المقرر ان ينفذ في 

الشهر السابع  لهذا العام والذي سيكون كارثية على 

النظام وعلى كل مؤيديه الكبار من ايران وروسيا 

أيضًا.

كل هذه المؤشرات تشكل ربما برأينا دالالت قوية 

وواضحة على قرب انهيار النظام.

هل وصل حكم آل األسد 
اىل نهايته؟

الدكتور: عبداحلكيم بشار

آفرين، عرفين، وطن الزيتون، عروسة كوردستان 

سوريا، مدينة السالم، عفرين هي أسماء تطلق لمدينة 

بالمعالم  عريقة  بأنها  والجغرافيا  التاريخ  لها  يشهد 

لحظة،  كل  في  للحياة  تنبض  والتاريخية  الثقافية 

وتخرجت من مدرستها أجيال من الشباب كانت لهم 

في  الكوردية  الوطنية  الحركة  نضال  في  بصمات 

كوردستان سوريا.

عفرين  بدأت  السورية  الثورة  شرارة  انطالق  مع 

تشهد مظاهرات كبيرة مناهضة للنظام السوري حال 

خاصة،  والكوردية  عامة  السورية  المناطق  جميع 

ولكن وبعد مرور عدة أشهر تم السيطرة على عفرين 

بالتضييق  فقام  الديمقراطي،  االتحاد  قبل حزب  من 

االخرى  الكوردية  لألحزاب  السياسي  النشاط  على 

االخرى  الكوردية  المناطق  في  كما حدث ألخواتها 

فما كان منها التفرد في االمور االدارية والسياسية 

والعسكرية.

التركي  الجيش  شن   ٢٠١٨ الثاني  كانون   ٢٠

والمجموعات المسلحة معها عملية عسكرية سميت 

بـ (غصن الزيتون) بعد الضوء االخضر الروسي 

المدينة  تعرضت  فقد  االمريكي،  االعتراض  وعدم 

مدجج  جيش  قبل  من  الهجومية  العمليات  ألشرس 

المتطورة، في  الحربية واألسلحة  الطائرات  بأحدث 

مقابل ذلك صدرت من القادة الذين يتحكمون باالمور 

االتحاد  الحزب  في  العسكريين  والقادة  المدينة 

سيقاومون  بانهم  نارية  تصريحات  الديمقراطي 

لتركيا  لدولة  الغاشم  الهجوم  العارية  بصدورهم 

أحد  ظهر  العصر)  مقاومة   ) ب  واسموه  وحلفائها 

البارزين يقول بأنهم رفضوا اقتراًحا روسًيا  قادتهم 

المنطقة،  في  التركي  التدخل  لتفادي  يهدف  كان 

وفحوى هذا االقتراح أن يتنازل الكرد عن المناطق 

التي ُيسيطرون عليها وُيسلمونها للنظام السوري، لكن 

إفشال  حتى  القتال  على  وأصّروا  يقبلوا،  لم  هؤالء 

الثورية  واألغاني  كبيرة  شعارات  التركي»  «المخطط 

تصدر من السياسيين والفنانين وحناجر االبرياء تقول: 

لن نترك عفرين سوف ننتصر، ويختلط البكاء، االمهات 

فقدن ابناءهن بخطابات الساسة، دامت الحرب ٥٨ يوما 

سقط خاللها مئات الشهداء وشرد االالف، انتهت باحتالل 

آفرين بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٨ ودخلت تلك المدينة الجميلة 

مرحلة جديدة.

تخفي  وال  المدينة،  على  بسيطرة  هدفها  حققت  تركيا 

اطماعها بسيطرة على الموصل وكركوك أيضًا، وهي 

ضد اي مشروع سياسي ودستوري للكورد بدأت مأساة 

العصر في هذه البقعة الجغرافية الصغيرة،  و في المشاهد 

االولى  وأمام شاشات التلفزة يظهر للعالم اناس غرباء 

يسرقون االليات الزراعية والمواشي، وأثات ومحتويات 

عفرين 

من مقاومة العصر اىل مأساة العصر 

خبات زيتو

المنازل حيث اناس غرباء في شكلهم وتصرفاتهم 

ال يشابهون في طبيعة هذه المدينة الجميلة يهتفون 

لقد  الفاشل،  باالنتصار  وينادون  زائفة،  بشعارات 

نهبوا كل شي، وقاموا بكافة الجرئم من االغتيال 

تلك  بتقطيع  وقاموا  األبرياء  وخطفوا  واالنتقام 

الشجرة التي تعد رمزا لمدينة السالم، وعمت حالة 

فظيعة من الفوضى سائر المدينة.

الخطف  بعمليات  االرهابية  الفصائل  هذه  وقامت 

األطفال  بضرب  يقومون  ولآلن  واالغتيال، 

والعجائز بشكل وحشي، ويطالبون الفدية والمال، 

وإذا لم يلتزموا يتعرضون للقتل.

هكذا يفعل كل فصيل حيث يقومون بما يريدون، 

وما يحلو لهم وال احد يحاسبهم على فعلتهم، وتم 

الحاق المدينة بجغرافية تركيا بذلك قطعوا الطريق 

امام العائدين الى بيوتهم مما ادى الى  تغيرات من 

الناحية الديموغرافية والجغرافية بعد توطين العرب 

مختلفة،  سورية  مناطق  من  القادمين  والتركمان 

وآخر االعمال االرهابية حدث قبل يومين في هذا 

الشهر الفضيل حيث انفجرت سيارة مفخخة وسط 

المدنيين،  من  العشرات  بحياة  اودت  شعبي  سوق 

ترهيب  عملية  الى  الزيتون  وطن  تعّرض  وبهذا 

شاملة من قبل غصن الزيتون.

بين مقاومة العصر ومأساة العصر اناس استشهدوا 

ايدي  استشهدوا على  ارواحهم  وآخرون  وقدموا 

الجماعات االرهابية على تراب هذه المدينة. االول 

ُيخّون الراغبين بالعودة إلى منازلهم، والثاني يمنع، 

بل يقتل من يفكر بالعودة لمنزله.

الزيتون رمزا  التحرير، سيبقى وطن  والى حيث 

للسالم وال مكان للغرباء فيها، وستعود الى سكانها 

آجال ام عاجال.
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سوريا 
ساحة صراع الكبار

فيصل نعسو 

اصبحت سورية ساحة صراع دوليه وخاصة بين الدول العظمى والتي لها مصالح قوية فيها وتنفيذ اجنداتها 

بدون الرجوع او التشاور مع دمشق، باستثناء روسيا التي دخلت الى سوريا باتفاق مع دمشق وربطتها 

التاريخية  الروس  وغاية  بعيد،   امد  الى  واألمنية  والسياسيه  والعسكرية  التجارية  االتفاقات  من  بسلسلة 

الوصول الى المياه الدافئة في البحر المتوسط.

هذا الحلم تحقق وبدون عوائق او موانع، اما بالنسبة لألمريكان فقد تدخلوا في سوريا بشكل قرصنة ال 

اكثر، ويمكننا القول أن لديها اكثر من هدف: أوال تحجيم او لجم دور نظام الماللي وخاصة في سوريا 

والعراق ولحماية منابع النفط في المنطقة الشرقية من نهر الفرات، والوقوف ضد هجمات داعش ومحاربتها 

وكسر شوكتها دون القضاء عليها، وتقف احيانا الى جانب تركيا ضد العمال الكوردستاني، وهذا ما حصل 

بمدينة عفرين وكري سبي وسري كانيه كونها عضو بحلف الناتو ولديهم اتفاقيات قديمة اقتصادية وسياسية 

وعسكرية ... الخ 

تركيا ايضا لها مآرب ومصالح في سورية بحجة محاربة حزب العمال او ب ي د لكونها تشكل خطرا على 

االمن االستراتيجي القومي التركي علما ان ب ي د  لم يطلقوا طلقة واحدة ضد تركيا.  وايران ايضا لها 

مصالح اقتصادية ومذهبية وتوسعية ايضا.

هناك صراع بين اربع دول كبيرة على ارض  سوريا باستثناء بعض الدول االخرى كالمانيا او فرنسا 

وبعض دول الخليج ، لكن الصراع االقوى بين روسيا وامريكا. فأمريكا ال تستغني عن خدمات قسد او ب 

ي د في الوقت المنظور لسبب بسيط كونها قوة عسكرية مدربة ولديها مقاتلون جاهزون، وبحوزتهم اسلحة 

متطورة وثقيلة، ولهم تجارب في الميادين العسكرية في الجبال وايضا في عفرين وكوباني وسري كانيه.

حاليا امريكا تجند بعض من العناصر العربية بمنطقة الشدادة او مركدة او بعض المناطق االخرى لتكون 

قوة تحت سيطرتها وتأتمر بأوامرها في المستقبل كلما دعت الحاجة الى ذلك، وتريد ايضا تثبيت قدمها 

بانها تعمل   للقاصي والداني  بالنسبة للروس فمعروف  في سوريا لتحقيق مصالحها اآلنية والمستقبلية.اما 

لمصالحها الخاصة من خالل حماية النظام والحفاظ على مؤسسات الدولة وال تتخلى عن رموز النظام، 

وهذه القوة التي تريد تشكيلها من بعض العشائر العربية ستكون قوة رديفة للنظام شأنها شأن الدفاع الوطني 

وقوة مناوئة ايضا لالمريكان و ب ي د .

لهم اجندات ومصالح خاصة  ولذلك يتوجب علينا كحركة كوردية االبتعاد عن  الجميع  الكالم:  بختصر 

البيت الكوردي قبل ما يفوتنا القطار وتضيع الفرصة ونبقى ملمومين  االنانية الحزبوية الضيقة وترتيب 

خاسرين.
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أيها الكوردي.. 
هل وصلت الرسالة؟

عزالدين مال

لم يتم وضع الحركة الكوردية في سوريا تحت االختبار رغم تاريخ نضالها الطويل الذي يزيد عن 

أكثر من ستين عامًا، إال خالل األزمة السورية، وظهروا بأنهم غير جاهزين للمتغيرات المرحلية. 

منذ بداية األزمة والشعب الكوردي في ترقب مستمر لما ستؤول إليه األوضاع، نتيجة معاناة الكورد 

وتعرضهم إلى الكثير من الممارسات واألساليب الشوفينية والعنصرية من قبل الحكومات المتعاقبة 

وخاصة خالل حكم البعث المقيت الذي أذاق الشعب الكردي الويالت خالل أكثر من اربعين عامًا.

من  والهدر  التشتت  إلى  أدى   ٢٠١١ منذ  الحاصلة  األحداث  من  المتناقضة  الكوردية  الرؤية  لكن 

القوة الكوردية، وكان نتيجة هذا التشتت هو استخدام النظام والدول للكورد لتنفيذ مشاريعهم وتحقيق 

مصالحهم.

الحدوة  فقدوا  المسار  "بسبب  العالمية:  الحكمة  في  يقال  كما  الكوردية،  الخسارة  بداية  هذه  وكانت 

وبسبب الحدوة فقدوا الحصان وبسبب الحصان لم تصل الرسالة وبسبب عدم إيصال الرسالة خسروا 

الحرب".

البارزاني  مسعود  الرئيس  نداء  من  يستفيدوا  ولم  والتعاضد،  التماسك  مسمار  فقدوا  عندما  الكورد 

ودهوك  هولير  في  ُأبرمت  التي  االتفاقيات  خالل  من  الكوردية  الحركة  شتات  لملمة  في  وجهوده 

فقدوا عفرين المدينة الكوردستانية الصامدة والتي ُأحتلت من قبل القوات التركية والفصائل المسلحة 

المرتبطة بها، حيث ُأفرغت المنطقة من سكانها الكورد وأسكنوا بدًال عنهم عرب الغوطة وحمص 

وإدلب، وعندما لم يتعلموا من سبب خسارتهم لـ عفرين، فقدوا سري كانيية (رأس العين) وكري 

سبي (تل أبيض)، فكانت الخسارة أكبر وأقسى، حيث أفرغت المدينتان أيضًا من سكانها الكورد. 

وقامت هذه الفصائل بإسكان عوائلهم باالضافة إلى أناس عرب وأغراب في تلك المناطق عمدًا.

بعد كل تلك المصائب والخسائر التي لحقت بالكورد، ألم تتعظ الحركة الكوردية من الماضي، ألم 

يحن الوقت لكي ُيراجعوا حساباتهم، ويفتحوا قلوبهم وعقولهم للبعض، فالتاريخ ال يرحم، الظروف 

والشعب  الكوردية  الحركة  الواجب على  للكورد، ومن  حاليًا سانحة  تمر، وهي  الحالية  واألحداث 

الكوردي ان يتعظوا ويستفيدوا لكل ما لحق بهم، وأن يتعلموا ويعملوا بشكل جدي وبعيدًا عن التعالي 

والتكبر على بعضهم البعض، وتهيئة األرضية الحقيقية من الثقة والتسامح والمحبة، لفتح الطريق 

نحو توحيد الصفوف، وترك الخالفات، والعمل على إزالة كافة العوائق والشوائب التي تعيق وحدة 

الرئيس  الكوردي  القومي  المشروع  وصاحب  الكوردية  المرجعية  إلى  والعودة  والموقف،  الصف 

مسعود البارزاني، والجلوس معًا تحت مظلة واحدة، وتوحيد الموقف والهدف الكوردي في كوردستان 

سوريا.  

لم تشكل االنقسامات السياسية والتنظيمية بين الحركة 

المجتمع  على  بظاللها  تلق  ولم  حادة،  أزمة  الكردية 

الكردي باالنقسام والتشرذم مثل ما ألقى بظالله خالل 

السنوات العشر الماضية، كما لم تلق تلك االنقسامات 

فكانت  المختلفة،  المجتمع  شرائح  من  أبدًا  التصفيق 

أصوات المنادين بإعادة التقارب تصل الى كل محفل 

وكل زاوية ولكن دون جدوى، بعكس مرحلة الثمانينيات 

والتسعينيات التي شهدت أشكاًال مختلفة من التحالفات 

كالتحالف والجبهة والتنسيق في مراحل ليست بحساسة 

الكردية  الحركة  بها  تمر  التي  كالمرحلة  ومصيرية 

الكثير  اليوم من انعطافات حادة قد تقرر فيها مصير 

الحركة  اطراف  بعض  التفافات  ان  كما  القضايا،  من 

بعضها  حول  المرحلة  هذه  في  التي حصلت  الكردية 

ألن  المرحلة،  مستوى  على  تكن  وَلم  كافية،  تكن  لم 

المختلفين،  الطرفين  التفاف  ضرورة  كان  المطلوب 

وليس تخندق الحركة في جبهتين متناقضتين متحاربتين 

على مستويات مختلفة بوجود المال والسالح والسلطة 

في يد طرف حارب به ضد اٍالرهاب وضد داعش، كما 

ضّيق الخناق به على الطرف الكردي اآلخر أيضًا.

بنارها  تحترق  والتي  هذه،  الحادة  االنعطاف  مرحلة 

ديريك  الى  من عفرين  في سوريا  الكردية  المناطق 

وبأشكال مختلفة ودرجات متفاوتة، وتستهدف القضية 

في عمقها تطلبت التقارب الكردي الكردي ومصالحة 

حقيقية إنقاذًا لما هو مستهدف وإعادًة للمفقود بسبب 

االحتالالت من عفرين الى رأس العين.

التحالف  وقوات  االمريكية  المساعدات  أن  شك  ال 

كانت منقذة، مع ما يعيب عليها من تعاون عسكري 

األمل  يبعث  أن  شأنه  من  كان  الذي  سياسي،  دون 

في نفوس الكرد والمكونات القومية في المنطقة في 

للجانب  االنتقادات  كانت  كما  مستقر،  آمن  مستقبٍل 

الجانب  على  اقتصارها  بسبب  مكثفة  أيضًا  الكردي 

العسكري دون السياسي مع قوات التحالف وامريكا، 

من  الرفض  أو  القبول  ظروف  عن  الّنظر  بغّض 

الجانب االمريكي.

يرتكز  أن  يجب  تقارب  أو  مصالحة  أية  من  الغاية 

على أسس سليمة يطمئن لها الشعب وكافة االطراف 

ضرورة  وهي  بينها،  فيما  والمتفاوضة  المتحاورة 

الكردية،  المناطق  ولمكونات  للكرد  ومستقبلية  آنية 

االطراف  كافة  من  تسهيلها  تستدعي  والضرورة 

المعنية لما لها من أهمية، كما ان لألطراف الدولية 

فيها،  المفاوضات مصلحة  لهذه  الراغبة والراعية 

ونتيجة  المصالحة  تكون  أن  األمر  في  والمهم 

التفاوض للطرف الكردي ألنهم أصحاب القضية، 

كما انه ليس من الخطأ إن تداخلت -المصلحتان- 

الكردية واألمريكية معًا، لذلك على الطرف الكردي 

بينه  تفاهمات سياسية فيما  أن يحاول وبشدة على 

وبين أمريكا في المفاوضات الجارية بين المجلس 

بناء  الديمقراطي  االتحاد  الكردي وحزب  الوطني 

غربية  وبرغبة  عبدي  مظلوم  السيد  مبادرة  على 

وبرعاية أمريكية.

حتى  مفقودًا  مستقر  آمن  مستقبل  في  األمل  يبقى 

موضع  ووضع  المنشود  التقارب  ذلك  تحقق  وإن 

التنفيذ إن لم يتكلل ذلك بتفاهمات سياسية مكتوبة 

الشعب  قضية  حل  لضمان  وامريكا  الكرد  بين 

مناطقه  في  بسالم  العيش  له  يضمن  حًال  الكردي 

دون تهديد من أي طرف.

التفاهمات السياسية 
وضرورة التناغم مع راعي التقارب الكردي  

موسى موسى

الشعب الكوردي في غرب كوردستان احوج من اي وقت مضى الى وحدة الصف سياسيا وإداريا 

وإقتصاديا وعسكريا، وهذا ما يطلبه الشارع الكوردي  منذ سنين.  هذا الشعب الذي عانى من الويالت 

والدمار والقتل  والفقر وما يتعرض اليوم من مآسي جمة من إنهيار الدولة إقتصاديا وسياسيا وتراجع 

قيمة الليرة السورية.

فالبد من ترتيب البيت الداخلي للحوار مع األطراف إليجاد موقع لها في سوريا الجديدة، في سوريا 

ديمقراطية تعددية إتحادية تأخذ بعين االعتبار حقوق الشعب الكوردي القومية واألقليات األخرى الدينية 

والمذهبية.

ان هناك توافق امريكي  روسي وفرنسي في هذا اإلتجاه، فتعمل امريكا كل جهدها لتقريب وجهات 

النظر بين الطرفين الكورديين كما أننا نثمن عاليا جهود السروك مسعود البارزاني وقيادة كوردستان 

في مساعيها وجهودها الكبيرة لتقريب وجهات النظر الكوردية.

الفرص  كل  إضاعة  ثقلها  بكل  وتعمل  لنا  الخير  التريد  لكردستان  الغاصبة  الدول  ان  نعلم  ونحن 

الموجودة للشعب الكوردي وخاصة تركيا، فقد (قرات في إحدى الصحف االجنبية ان اليابان تدرس 

اللغة الكوردية) ولكن تركيا من خالل سفارتها حاولت تعطيل تعليم اللغة الكوردية حتى في اليابان 

لكنها فشلت.

منذ بداية الحرب السورية هناك محاوالت سروك مسعود البارزاني لتوحيد الصف الكوردي السوري 

القيادة  من  الحثيثة  المحاوالت  ورغم  ودهوك     ٢ وهولير    ١ هولير  إتفاقات  الى  الوصول  وتم 

الكوردستانية إلنجاح وتنفيذ هذه اإلتفاقات لكنها إنتهت بالفشل   ...الحقيقة مرة لكنها تقال،  كانت 

نفسها  تجد  كانت  المرحلة ألنها  لمتطلبات  لم تستجب  البيدي  الفعلية، ولكن  بالشراكة  تطالب  انكسي 

الوحيدة في الساحة بقوتها العسكرية المدعومة اخيرا من امريكا، ولكن لقتال داعش فقط، وهذا ما 

كانت امريكا تصرح به دوما.

استخدمت البيدي العنف، والحقت بعض القيادات من انكسي، وزجت بعضهم في السجون وعطلت 

البيدي كانت  ان  بقناعتي  للكرد، ولكن  المعادية  انكسي في اإلئتالف، ومع تركيا  ان  مكاتبهم بحجة 

ترفض الشراكة جملة وتفصيال لوجود تناقض كامل في االهداف والمطالب   وشتانا بين من يدعو الى 

الحقوق القومية ومن يرفع شعار اخوة الشعوب، ويتنكر للقومية. هذا الصراع بقي قائما حتى تغيرت 

الظروف الدولية واحتلت عفرين دون ان تتحرك امريكا ساكنا، وجرت المقايضة بين روسيا وتركيا، 

واحتلت تركيا عفرين وتعّرض اهلها للسلب والنهب والقتل والتهجير ولم تتوقف امريكا عند هذا الحد 

بل إرضاء لحليفتها تركيا اتفقت سرا بان تسيطر على سري كانية وكفري سبي وتتوقف عندها، وكانت 

إخراج قوات الحماية حتى عمق ٣٠ كم جنوبا على طول الحدود، ثم إنسحبت امريكا، وتركت لتركيا 

ومرتزقتها إحتالل سري كانية وكري سبي  /مع ان قوات البيشمركة الباسلة جاءت لمساعدة قوات 

الحماية ودحرت قوات داعش بالقوة/

من هنا اصرت تركيا انها ال تسمح بوجود قوات قسد او قوات الحماية بالبقاء على مقربة من حدودها 

واإلنهيار  الدولي  الوضع  ان  السيما  مضى  وقت  اي  من  اكثر  ضرورية  الصف  وحدة  كانت  من 

االقتصادي جراء ازمة الكورونا والنهاية التي آلت إليه نظام دمشق اقتنعت روسيا ووافقت عليها امريكا 

بإنهاء الوضع السوري ووضع الحلول المناسبة بما يتوافق مع مصالحها.  

القضية الكوردية ضرورة البد منها لمواجهة الظروف وإقناع االخر بأن الكورد موحدون نحو هدف 

واحد هو الحقوق القومية الكوردية في سورية الجديدة رغم كل هذه التحديات على كل االطراف العمل 

من اجل التوافق لمصلحة القضية القومية وكوردستان للكورد جميعا. 

نصر رمو 

احلوار الكوردي الكوردي .. 
حتدّيات  أم ضرورة؟

@ıaá„@Âfl@aÎáÓ–nèÌ@%Î@Láöb»n€aÎ@Ÿéb‡n€a@äb‡èfl@aÎá‘œ@bflá‰«@ÜäÏÿ€a
@Âfl@ÚÌÜäÏÿ€a@Ú◊ã®a@pbní@Ú‡‹æ@¿@ÍÜÏËuÎ@Ô„aåäbj€a@ÜÏ»èfl@êÓˆã€a
ÂÌã–«@aÎá‘œ@⁄ÏÁÜÎ@7€ÏÁ@¿@oflãi�c@>€a@pbÓ”b–m¸a@fi˝Ç منذ ما يقارب الشهر واللقاءات بين االحزاب الكردية 

امريكية  ورعاية  وبضغوط  كوردستان  غرب  في 

ل  توصُّ االعالم  وسائل  بعض  تناقلت  حيث  مستمرة، 

االتحاد  وحزب  الكردي  الوطني  المجلس  من  كل 

االمور  في  وسيبت  سياسي،  اتفاق  الى  الديمقراطي 

االدارية والعسكرية فيما بعد، وإن ذلك قد تم بمساعدة 

الكردستاني و غيرها  الوطني  ومساندة حزب االتحاد 

من االخبار عن انسحاب المجلس الوطني من االئتالف 

السوري المعارض وسواها التي نفاها االعالم الرسمي 

للمجلس عبر تصريحين نشرا في نفس اليوم, في احدهما 

نفى المجلس أي دور لالتحاد الوطني الكردستاني في 

المحادثات بين الطرفين مؤكدة بالوقت ذاته دور رئاسة 

االقليم كونها الراعية لالتفاقات السابقة التي لم تر النور 

بين الطرفين.

من  انسحابه  خبر  المجلس  نفى  الثاني  التصريح  في 

االئتالف  في  ممثليه  ان  وأكد  المعارض  االئتالف 

في  وان وجودهم  اجتماعاته  في  االيام  هذه  يشاركون 

االئتالف يحظى بالدعم االمريكي، وان أي اتفاق بين 

االحزاب الكردية لن يكون لمعاداة أي طرف سوري 

بل سيكون داعما لحل القضية الكردية.

ويفضي  الطرفين،  بين  االتفاق  سيتم  هل  السؤال: 

مني  ان  بعد  كوردستان  غرب  في  جديدة  حالة  الى 

د جهة واحدة  الكرد بخسارات جسيمة أحد اسبابها تفرُّ

ايدولوجية  تطبيق  ومحاولة  السالح  بقوة  بمصيرهم 

الثقافة  عن  بعيدة  هالمية  فلسفة  الى  مستندة  سياسية 

الكردية وبعيدة عن التطبيق في ادارة شؤون الناس.

إن طريق أي اتفاق بين طرفين يتبنيان ايديولوجيتين 

طريق  السياسي  العمل  ممارسة  في  تمامًا  مختلفتين 

ارادة  هناك  يبدو  ما  على  لكن  بالورود،  معبدا  ليس 

من  ببنود  والخروج  الكردي  البيت  للملمة  دولية 

الممكن ان يتفق االطراف المختلفة عليها، وللطرفين 

مصلحة في هذا االتفاق.

في  المشاركة  في  وجمهوره  المجلس  تكمن مصلحة 

السلطة وعودة الالجئين من دول الجوار وخاصة من 

اقليم كوردستان وكذلك تكمن مصلحة المجلس ايضا 

االتحاد  انصار  بيد  كوردستان  غرب  ترك  عدم  في 

ومحاربته  شيء  بكل  تفرده  كان  الذي  الديمقراطي 

التي  االسباب  اهم  احد  وانصاره  المجلس  ألحزاب 

باي  الثقة  يفقدون  وطنهم  غرب  في  الكرد  جعلت 

تناضل  انها  تقول  التي  القوى  بين  للتقارب  محاولة 

وتحارب باسمه.

الذاتية  االدارة  لوضع  والمتابع  للقارئ  يبدو  قد 

بعد خسارة كل من عفرين وسةري كانية وكري 

من  شركاء  يحتاج  الديمقراطي  االتحاد  ان  سبي 

ولمكونات غرب  لجمهوره  ليوحي  المجلس  وزن 

كوردستان انه لن يتحمل وحده خطيئة ما حصل 

اذ انه كان على الدوام من دعاة الوحدة، ولكن لم 

يكن احد ليستجيب.

أي  فإن  للتقارب  الطرفين  دوافع  كانت  مهما 

واألعمال  السياسية  المواقف  في  ووحدة  تقارب 

العسكرية التي قد تفضي الى عودة بشمركة غرب 

مصلحة  في  يصب  روج)  (بشمركة  كوردستان 

مكونات  مصلحة  في  يصب  وكذلك  العليا  الكرد 

غرب كوردستان عامة وسوريا على األعم على 

من  واضح  موقف  تبيان  اتفاق  أي  يغفل  ال  ان 

بحق  المطبقة  والعنصرية  االستثنائية  المشاريع 

الشعب الكردي منذ عقود، وعانى منها الكرد اشد 

المعاناة، ودفع في سبيل ازالتها من دم ولقمة أبنائه، 

عرب  قضية  القضايا  هذه  رأس  وعلى  ومازال 

الغمر والحزام العربي. 

يف توحيد املوقف الكردي 
يف غرب كوردستان

ادريس حسو

يبدو من الوهلة األولى لهذا العنوان سيخلق جدال مثيرا 

األكاديمين  والمثقفين  السياسيين  أوساط  في  وواسعا 

وفي  الشعوب  عند  الوطنية  مفهوم  ألن  العاديين،  او 

النظم الفلسفية والسياسية هي جالء اإلستعمار وتحرير 

وطنهم من اإلحتالل دون اي فوارق إجتماعية وتباينات 

سياسية وهو بناء الدولة المستقلة ذات حكومة من ابنائها 

السياسي  النظام  النظر من اسلوب الحكومة او  بغض 

ويكون  الوطني،  واالستقالل  النصر  يوم  سيختار  بل 

طقوسه  الشعب  ممارسة  في  الطبيعية  المسلمات  من 

وعاداته وتقاليده والتعلم والدراسة بلغته األم بعيدا عن 

حكم اإلستعمار وانتهاكاته.  

الكوردي،  مرارتها  يعيش  واقعية  باتت  الحقائق  هذه 

ولألسف منذ بدايات تشكيل هذه الدول تسابق الكورد 

في  بهم  تعترف  لن  التي  الكيانات  هذه  مشاركة  في 

المستقبل، بل اكثر من ذلك في تعرضهم لكافة األعمال 

وإنكار  مجازر  من  الحكومات  تلك  قبل  من  الوحشية 

حقوق الشعب الكوردي عامة، وفي كل دولة على حدة 

أيضا، وحتى ابسط الحقوق تم محاربتها من قبل تلك 

األوطان والحكومات المتتالية، والشرائح المهمة في 

يفسروا  لم  هذا  يومنا  إلى  مازال  الكوردي  المجتمع 

الوطنية  ربط  تم  بل  للكورد  الوطنية  مفهوم  حقيقة 

بالدول المحتلة والظالمة لحقوقهم. 

فهل من حقه ممارسة وطنيته الكوردية روحا وجسدا، 

ام عليه ان يبقى اسير الثقافة الخاطئة وان يسمي نفسه 

وطنيا سوريا او عراقيا او ايرانيا او تركيا، وهذا يعني 

انه يكرس نفسه ان يبقى مغتربا بروحه وعقله فقط، 

ان يكون الجسد كوردي وما تبقى خادم وطني لدول 

الكالم  هذا  يعني  ماذا  الراضيه،  والغاصبة  المحتلة 

 من سوريا؟ 
ٌ
إن عربي لنفترض  السياسة  ميزان  في 

الجميع متساون امام القانون مازال البرشلوني يفتخر 

بأنتمائه إلى كتالونيا ورغم المساواة يريد اإلستقالل، 

وهنا الكوردي ُيهان ويقتل ويسجن فقط النه كوردي 

ومازال احزابنا ومثقفينا يعطون االولوية الوطنية للبلد 

المحتل، ال اريد ان ألفظ بأن الكورد خائنين، ولكن 

التشويش  بيد  ألعوبة  الشعب  هذا  من  جعلوا  النخب 

الفكري والثقافي. 

بعد تأسيس الدولة السورية الحديثة تم ضم جزءا 

تحت  الحديثة  الدولة  هذه  الى  كوردستان  من 

والكوردي  العربي  وأصبح  الفرنسي،  االنتداب 

الكيان  هذا  في  االخرى  القوميات  من  وغيرهم 

دون  السوري  الدستور  كتابة  وتم  الجديد، 

الكورد  بأن  علما  الكوردية،  بالقومية  االعتراف 

كانوا السباقين في تأسيس هذه الدولة، ولكن لماذا 

الكورد حينها ألنهم كانوا  اصبحت االمور عكس 

متخبطين ما بين الدولة الحديثة ووطنهم كوردستان 

الكورد  وحلم  العثماني  اإلسالمي  الدين  وتأثيرات 

لم يكن في كوردسـتان مسـتقلة بل عودة الدولة 

العثمانية او بعض الحقوق ومطالبهم  اإلسـالمية 

والقبلي  األغاواتي  الذاتي  الحكم  في  اهللا  باب  من 

والعشائري، ألنهم لم يكن مفهوم الوطنية واضحة 

الكوردية،  والثقافية  السـياســية  النخب  لدى 

القبلية  والسـيطرة  الزعامة  يعرفون  وكانوا 

لألســف، والكثير اليوم ال يعجبهم نقد الثورات 

الفكر  ضمن  كــانت  التي  الكوردية  القديمة 

ليس  وهذا  والعشـائري،  واإلسـالمي  العثماني 

انتقاص من الشـخصيات التي حملت لواء الثورة 

واسـتشهدوا في سـبيلها.

العربي في سوريا ينظر الى الكوردي خائنا بينما 

فكيف  سوريا،  وطنيا  نفسه  الى  ينظر  الكوردي 

في  جاهزة  التهمة  ويكون  المعضلة  هذه  سيحلُّ 

الى  وضمها  السورية  االراضي  من  جزء  قطع 

وليس وطني  الكوردي خائن  بمعنى  معادية  دولة 

سوري، وايضا الكوردي ليس واضح في انتمائه 

الكوردستاني وافتراضيا أيضا سيكون خائن شيء 

محير ومعقد. 

مفهوم الوطنية 
عند الكورد

حممود أوسو
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في حال نشوب صراع بين الدول أو الشعوب، ُيَسّخر كل طرف جميع مقدراته، ويستخدم كافة 

الوسائل المتاحة لتحقيق النصر وإلحاق الضرر بالطرف اآلخر أو هزيمته إن أمكن، وغالبًا ال 

يتم اللجوء إلى المواجهة العسكرية إال كخيار أخير، ألنها باإلضافة إلى الضحايا والدمار الذي 

يخلفه، وإن كانت بنسب متفاوتة _ من الطرفين، هي بالنهاية وسيلة لتحقيق أهداف سياسية، 

فإذا أمكن تحقيق تلك األهداف بوسائل أخرى فال بأس وذلك أفضل.

العسكرية وأقل كلفة،  الحرب  فتكًا من  ُتعتبر أشد  التي  النفسية  الحرب  أهمية  تأتي  من هنا 

ويتعّذر المحاسبة عليها من ِقَبْل المجتمع الدولي، ألنها تستهدف بالدرجة األولى إرادة الشعوب 

لتوجيه سلوكها باتجاه ما، وإرادة القتال لدى الجيوش المعادية بحيث تستسلم دون قتال. ورغم 

نجاعة الحرب النفسية إال أنها ليست بديًال دائمًا عن الحرب العسكرية في كل الظروف. 

إذًا ما هي الحرب النفسية؟ 

ال يوجد تعريف دقيق ومّوحد للحرب النفسية الّتساع مجالها، ولكن بشكل عام يمكننا القول: 

هي االستعمال المخّطط والممنهج للدعاية ومختلف األساليب النفسية األخرى للتأثير على آراء 

ومشاعر ومعنويات الطرف اآلخر بغية تغيير سلوكه بحيث تتحقق األهداف المخّططة لها بدّقة 

وسهولة وُيسر، وتتمّيز بمخاطبة العواطف والمشاعر أكثر من العقل والمنطق. 

يؤّكد علماء النفس أّن اليأس واالستالم والهزيمة هي حاالت عقلية تنشأ في دماغ اإلنسان تحت 

ظروف معينة، فتتوّلد لديه الدوافع النفسية التي ُتجبره إلى السلوك المعبِّر عن تلك الحاالت، 

ويتمّثل هذا السلوك باالستجابة لمطالب الطرف اآلخر وتنفيذ مخططاته والهزيمة دون حرب، 

يقول الجنرال األلماني رومل الملقب بثعلب الصحراء في الحرب العالمية الثانية: القائد الناجح 

هو الذي يسيطر على سلوك أعدائه قبل أبدانهم. 

بأقل  النصر  وتحقق  أشكالها،  بكافة  الصراعات  أسلحة  أقوى  من  النفسية  الحرب  وُتعتبر 

ُيدِرك خطر األسلحة  أن  يمكن  المعركة  فالجندي في ساحة  استخدامها،  ُأحِسَن  إن  الخسائر 

المعادية، ويحمي نفسه منها، ولكن الدعاية تتسلل إلى نفسه دون أن يدري، وتفعل ِفعلها إْن 
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لم يكن مدركًا ألهداف العدو وأساليبه. وغالبًا ال تظهر نتائج الحرب النفسية مباشرة، 

قد تستغرق أشهر أو سنوات، أو قد ال تظهر أبدًا، ألّن نجاحها أو فشلها متوقف على 

مدى َتسلُّح الطرف المستهدف بالوعي والمعرفة، واالعتزاز باالنتماء الوطني والقومي، 

والتضحية من أجله، والتي ُتعتبر من أفضل أسلحة الحرب النفسية المضادة. 

لم َتُعْد الحرب النفسية محصورة باستهداف العدو فقط، نظرًا ألهميتها وتطور أساليبها 

وأدواتها في العصر الحديث، بل أصبحت توّجه إلى الداخل أيضًا لرفع الروح المعنوية 

والمؤيدين  الحلفاء  وإلى  عنها.  والدفاع  العادلة  بقضيتهم  والتمسك  والجنود،  للشعب 

للوقوف مع قضيتهم، وتلقى الدعم المعنوي والمادي منهم. وإلى المحايدين أيضًا لكسب 

تعاطفهم، أو على األقل بقائهم على الحياد وعدم االنحياز إلى الطرف اآلخر.  

وتعتبر إسرائيل أكثر وأفضل دولة استخدمت الحرب النفسية في صراعها مع العرب، 

حيث ساهمت إلى حٍد كبير في تشكيك الدول العربية بعدالة القضية الفلسطينية، والتخلي 

عنها تمامًا. ومع الداخل اإلسرائيلي بضرورة كسب المعركة باعتبارها معركة وجود 

من حيث  معاملة خاصة  إسرائيل  ُتعاِمل  التي  أمريكا  ومع صديقتها  وجود.  عدم  أو 

في مجلس  عنها  والدفاع  المتطورة،  األسلحة  أنواع  بكل  وتزويدها  المادّية  المعونات 

األمن، لمنع ادانتها وفرض عقوبات عليها من قبل المجتمع الدولي. 

والضغوطات  اإلقتصادي،  والحصار  والشائعات،  أنواعها،  بمختلف  الدعاية  ُتعتبر 

المتبعة  النفسية  الحرب  العسكرية من أهم أساليب  القوة  باستخدام  السياسية، والتلويح 

حاليًا، ومثال ليبيا مازال حاضرًا في األذهان عندما ُفِرضت عليها حصار شامل في 

الطائرة  بتفحير  المتهمين  الشخصين  تسليم  على  إلجبارها  الماضي  القرن  تسعينيات 

المدنية التابعة لشركة بان أمريكان في العام ١٩٨٨م فوق بلدة لوكربي إلى القضاء 

البريطاني.  وكذلك سماح صدام حسين بتفتيش قصوره من ِقَبل اللجنة الدولية المكلفة 

بالبحث عن األسلحة الكيميائية في العراق.  وما العقوبات االقتصادية األمريكية الحالية 

على إيران، والتهديد بضربة جوية مّدِمرة لها إّال شكل من أشكال الحرب النفسية عليها 

لمنع امتالكها األسلحة النووية، وإجبارها على تفكيك الميليشيات المسّلحة الموالية لها 

والمنتشرة في دول المنطقة، والتخلي عن تدخلها في شؤون تلك الدول. ويمكن ادراج 

قطع ميزانية إقليم كوردستان وعدم دفع رواتب الموظفين بين الحين واآلخر من ِقَبْل 

حكومة المركز تحت خانة الضغوطات االقتصادية كأحد أساليب الحرب النفسية مع 

إقليم كوردستان. 

إّن الحرب النفسية حقيقة قديمة ِقدم الصراع البشري، ولكنها لم تظهر كمصطلح إال 

بعد الحرب العالمية الثانية، تحت عدة مسميات مثل : حرب الكلمة، حرب األفكار، 

غسيل الدماغ، الحرب اإلعالمية واستخدامها ال يتوقف على حالة الحرب فقط، وإنما 

هي عملية مستمرة ال تتقّيد بحدود الزمان والمكان، وفي العصر الحديث لم َتُعْد الحرب 

النفسية مختصرة على مجال الصراعات المذكورة سابقًا، بل تعّدتها إلى مجاالت أخرى 

مثل االنتخابات بكل أنواعها، وتنظيم البطوالت الرياضية والمباريات، والترويج للسلع 

التجارية، والترويج السياحي.

ويمكننا القول إن اإلنسان في هذا العصر باَت يتنفس الدعاية كما يتنفس الهواء.

لعل المشهد العام في غربي كوردستان 

السياسية  األصعدة  كافة  على 

واإلقتصادية والتعليمية، لم يعد يحتمل 

البعض  من  الخشبية  التصريحات 

االقتصادي  التدهور  من  زحام  وسط 

أسوأ  في  والمعيشة  األسعار  وغالء 

بات  حتى  العصور  مر  على  حاالتها 

يفكر  كوردستان  غربي  في  المواطن 

من  اليومية  العيش  لقمة  تأمين  بكيفية 

المواد الضرورية جدًا كالخبز والماء 

في  األوضاع  عن  ناهيك  والكهرباء 

كانييه  سري  في  النازحين  مخيمات 

وكري سبي وعفرين ناهيك عن تجار 

األزمة اللذين ال يغفلون عن كيفية االستغالل في المواد الضرورية لمعيشة المواطن ورفع 

األسعار مثلهم كمثل البعض في الساحة السياسية في رفع ثمن المنطقة أو االنحدار بها نحو 

الهاوية وباتت ترهبهم مصنفات الحروب ودماء الشهداء والمناضلون الصامدون.
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دون  المضللين  قبل  من  والخطابات  التصريحات  في  التشابه  نرى  الفترة  هذه  وفي 

خطورة  مدى  بذلك  متجاهلين  العام  بشكلها  السورية  الساحة  في  بينهم  مسبق  تنسيق 

المرحلة التي فاقت كل التوقعات هذه المرحلة المصيرية بكل معانيها وأحداثها اليومية 

المتقلبة من أقصى اليمين إلى اقصى اليسار وبالعكس، وبات المضللون ينبطحون نحو 

المكاسب الفردية فقط وهذا ماجعل الشارع الكوردي السوري يفتش عن حلول للمآسي 

اليومية سواء حتى وإن كانت الحلول فردية من قبل المخلصين والذين يحملون قضية 

المنبطحين  الرغم من  الخالد على  البارزاني  نهج  ثابتة على  شعب ويسيرون بخطى 

الذين يتسابقون في الظهور على الفضاء األزرق بأنهم من أولياء المهتمين بهذا الشعب 

اإلعالمية  الفبركات  تعد  ولم  الثابتة،  الحقائق  لديه  الشعب  هذا  أن  متناسين  بالمقابل 

المصورة تهمه تارة باسم الوطن وتارة باسم القومية وأخرى بإسم العشيرة.

والتي ظاهرها الحرص على الشعب وقضيته وباطنها إيجاد مكتسبات فردية  والموضوع 

أصبح زائدا عندنا نحن الكورد السوريين، وتخّطى كل المسموح به عالميا ومحليا سواء 

في روج أفاي كوردستان أو في أماكن اللجوء في أصقاع األرض، ومادام المنبطحون 

الشارع  متطلبات  نحو  السياسات  في  التغيير  عن  الحديث  الصعب  فمن  مستمرين 

الكوردي في المرحلة العصيبة جدا من تبدالت في السياسات الدولية واإلقليمية 

والعبارة تطرح نفسها بقوة: المنبطحون ال يخشون السقوط. 

البشر الذين أفسدوا الطبيعة التي كانت هبة من 

اهللا للبشر وآية إبداعه البشر الذين أودع اهللا 

فيهم الفطرة اإلنسانية وحب الخير واإلنسانية 

فحرفوها إلى حب الشر وقتل اإلنسانية الذين 

إلى  فافسدوها  والقيم  األخالق  إلى  جاؤوا 

الشعوب  بين  اإلجرام  وغرس  القيم  ضياع 

فقطعوا  وصلتها  األرحام  إلى  جاؤوا  الذين 

البالد  في  وافسدوا  الرحم  وصلة  األرحام  

إلحياء وإيقاظ جريمة قابيل بقتل األخ الخيه 

سدة  إلى  جاؤوا  الذين  البشر  وطمعا   جشعا 

العامة  لخدمة  المفروض  من  الذي  الحكم 

وتحقيق  األمن والعدالة والكرامه والمساواة 

والتشريد  والقتل  بالظلم  فافسدوها  بينهم 

والجوع والذل والحرمان حتى من أبسط حقوقه البشر الذين جاؤوا إلى العلم لخدمة البشرية 

واإلنسانية وبناء الحضارة

فافسدوا العلم لتدمير اإلنسانية وإراقة دماء األبرياء والمساكين الذين ارتقوا أعلى مراتب العلم 

والتهجير  والظلم  الشعوب  خيرات  نهب  إلى  فأفسدوا  واإلنسانية  البشرية  لخدمة  واالزدهار 

والتحكم بأرزاقهم والتحكم بمصائرهم وحتى الوقوف صخرة عثرة بوجه أي بارقة أمل للخير 

والحرية البشر الذين ادعوا العدالة المساواة اإلنسانية فأفسدوا المجتمعات باألسر وأشعلوا النار 

في كل بقعة من بقاع األرض ووقودها المساكين الفقراء األبرياء المضطهدين الذين جعلوا 

السيادة للمال والقوي ليرجعوا بالبشرية إلى قانون وشريعة الغاب هؤالء المفسدون ظنوا أنهم 

والمال فطغوا وتجبروا وظنوا ان لن يقدر عليهم أحد فطغوا 
َ
وصلوا إلى كل شيء من العلم 

في البالد طغي فرعون وهامان وفساد ثمود وعاد وقوم لوط

فزرعوا الفتنة في كل مكان وأحيوا من جديد جريمة قابيل بقتل األخ ألخيه جشعا وطمعا البشر 

الذين جاؤوا إلى األخالق والقيم فأفسدوها إلى ضياع القيم وغرس اإلجرام بين الشعوب ونسوا 

دعاء المظلوم معاناته مناجاته للخالق الباري وهو يستغيث يااهللا نسوا قدرة أهللا على شيء وأنه 

ذو القوة مكين ومنتقم وجبار  ونسوا العقاب واآلفات والبَلوات فعميت على بصيرة هؤالء 
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علي عثمان

المفسدون الظالمون في العالم أجمع أن جنود اهللا في كل مكان وعذابه اليعجزه أحد ال 

في السماءوال األرض  وهو السميع العليم فيا ترى هل كورونا تصلح ماأفسده البشر؟

أليس من العجب فيروس مهين يدخل العالم المتحضر الذي ظن أن لن

يقدر عليه أحد في دوامة وحيرة  ألنهم لم يعتبروا بمن قبلهم ممن ظلموا وطغوا وتجبر 

ا وافسدوا َوفسقوا فكان اهللا لهم بالمرصادوبتتبع التاريخ والحوادث نرى على األغلب 

تقريبا كل مئة سنة تتغير طبيعة البشروالتنظيم والحياة وماكورونا إال هي نتائج امتحان 

النهائية لمئة سنةفها نحن اليوم في عصر

يعجزه  والعلمي  الحضاري  بتقدمه  يتباهى  عالم  والتكنولوجيا  العلمي  والتقدم  الذرة 

هوالعالم  فها  كورونا  أمام  عاجزا  يقف  وفقيره  وغنيه  وغربه  بشرقَه  مهينة  فيروسة 

اجمع يكاد يتوحد والحكام كأنهم يتقربون من شعوبهم ومن قبل كورونا كانوا يقدمون 

على االجرام ونهب الشعوب وحرمانها وقتلها وكانوا منشغلين بالفسق والفجور فها هم 

يتبرعون بالمال ويغدقونه 

الفقراء والمساكين والشعوب  ثانية  الوباء ناسين مرة  انتشار  بيد مفتوحة لكبح جماح 

التي انتهكت واننزعت منها  حقوقها ومظالمها حتى اإلنسانية فتتوقف فجأة الحروب 

الدموية واالعمال اإلجرامية لتتوجه األنظار إلى مواجهه كورونا فهل بوسعنا أن نقول 

ان كورونا اصلحت ماأفسده البشر؟

لتعود المياه إلى مجاريها واإلنسان إلى فطرته اإلنسانية المحبة للخير والسالم 

وخالق  الحق  يإإله  الظالمين  من  كنت  إني  سبحانك  أنت  إال  إله  وال  وإلهي  ربي  فيا 

السموات واألرض ومابينهما عليك بالظالمين والتأخذنا بما فعل السفهاء منا 

والتأخذنا بجريرة المفسدين في األرض الذين يحرمون اخوتَهم من حقوقهم ويكنزون 

الذهب والفضة 

وماهي إال عقوبة من اهللا للبشر وتحدي للظالمين والمتجبرين المتغطرسين الذين ظنوا 

أنهم علموا كل شيء ولم يعلموا أنهم ما أتوا من العلم إال قليال 

فكيف بفيروس مهين يتحداهم فماذا يفعلون إذا رجت األرض رجا؟ هذا العالم الذي 

استنفذ كل طاقاته وكل جبروته وكل علمه ولم يستطع وقف هذه اآلفة والتي هي جند 

من جنود اهللا وعقوبة آلهية وتحد للظالمين وغيرهم وعظة للمظلومين واختبار وبالء 

وامتحان للمؤمنين.

أحمد صياح

لسُت متشائمًا، غير أن تفاؤلي-وربما سذاجتي-ال يكفيان ألقتنع بأننا سنكون  أفضل على الصعيد 

اإلنساني بعد انتهاء أزمة كورونا; فقد مرت البشرية بما هو أقسى وأمر، ولم يتغير األمر كثيرًا، ولعل 

حروب السنوات األخيرة مازالت تبرهن على ذلك كل يوم .

ربما مازال الحديث مبكرًا عن نتائج وعواقب أزمة كورونا، مع غياب رؤية واضحة لتوقيت إيجاد 

لقاح مضاد أوعالج لهذا المرض، وهذا ما حتَّم على الناس أن يكونوا أكثر إيجابية، ويبحثوا عما 

يخفف من قلقهم ويبعث في نفوسهم األمل لتجاوز هذه األيام، لكن التعويل المبالغ به على هذه الفترة، 

نقطة  أنها  على  المرحلة  وتصوير  واالجتماعي،  واإلنساني  الروحي  المستوى  على  تغيير  إلحداث 

تحول إيجابي في كافة الصعد، للفرد والمجتمع، يبدو ضربًا من "التهريج"...!

يحاول البعض-وعن حسن نية- أن يخفف من وطأة هذه المحنة، وتحويلها حسب رؤيته إلى منحة، 

ومازالوا يعددون إيجابيات هذه األزمة، حتى تظن بأن كورونا فيروس مفيد، أو على األقل، فإن اآلثار 

اإليجابية التي خلَّفها، التقل عن آثاره السلبية. 

فقد الحظ المهتمون انخفاض نسبة التلوث في الجو و انبعاثات غاز ثاني أوكسيد النتروحين، كما أكدت 

تقارير من إيطاليا بأن مياه قنوات مدينة البندقية أصبحت أكثر نقاًء، ولوحظت األسماك الصغيرة 

بشكل أكثر بكثير مما كانت عليه سابقًا… إلخ. 

وكل ذلك، بعد فرض الحجر المنزلي على معظم سكان الكوكب; مايذكرنا بمقولة"العملية نجحت لكن 

المريض قد مات"، ثم تسقط رمزية هذه المقولة وداللتها الساخرة، عندما نتذكر أن مايقرب من مئتي 

ألف إنسان من المصابين، قد ماتوا فعًال….!

وألن كلمات المواساة أحيانًا تكون أشد وقعًا من المصيبة نفسها، فَلَك أن تتوقع-عزيزي المهتم- ردة 

فعل أهل فقيد، أو حتى ربِّ أسرة بالكاد كان يعيل أهله، ثم توقف عمله بسبب هذه "المنحة"، عندما 

الحالمون بأن"كورونا" سيعيد للطبيب مكانته، وأن هذه األزمة ستغير  يسمع بمثل هذه اإليجابيات. 

نظرة الحكومات للعلم والعلماء واإلنسان، أرجو أن التفسد أحالَمكم حقيقُة أن العالم ُيقاد بخالف طريقة 

"تريندات الفيسبوك"; فالصين 

التي لبست عباءة العلم و اإلنسانية، وأرسلت خبراءها ومساعداتها الطبية لكثير من الدول، كانت 

قد وجهت تهمة "نشر الشائعات" ألول طبيب حذر زمالءه من المرض، ثم أجبرته على االعتراف 

بنفس  بأيام  بعدها  الرجل  قضى  ثم  قانونية"،  "غير  أعمال  أي  تكرار  بعدم  تعهد  وتوقيع  بجريمته، 

المرض،أما أمريكا، راعية حقوق اإلنسان في العالم، فقد اشترت حمولة طائرة من الكمامات الصينية، 

كانت معّدة لفرنسا، كما اعترضت مسار شحنة تحمل ٢٠٠ ألف كمامة، كانت في طريقها إلى ألمانيا، 

وتحويلها الستخدامها الخاص، فيما تجد دولة مثل "مصر السيسي" -مصر التي تحتاج كل شيء، 

وتلقت حصتها من مساعدات الصين-ترسل طائرة مساعدات طبية ألمريكا; فتخيل يا رعاك اهللا...!

سواء َقُصرت المدة أو طالت، فسينتهي هذا الوباء، وتعود الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها، إال أن الواقع-

لم  جميعًا-  اليوم-ونتمناه  البعض  ينشده  الذي  التغيير  بأن  جديد،  من  مرة-سيصدمنا  كل  في  وكما 

يتحقق، ذلك أن الخير والشر متأصالن في البشر، لم ينقطعا ولن ينتهيا، لكن المؤكد أن أزمة عابرة 

مثل كورونا غير كافية لتغييرنا لألفضل، مالم تفعل العكس…!
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اسدل الموت الستار على حياة الكثير من 

الشخصيات والرواد واألعالم والموسيقيين 

والمفكرين الكورد.   

نحتوا  الذين  أولئك  من  كاباري  سعيد 

االبداع  مسيرة  في  بقوة  اسماءهم 

عندما  الكوردي،  والغنائي  الموسيقي 

نتحدث عن شخصيته فإننا ال نتحدث عن 

شخصية  عن  نتحدث  بل  عادية  شخصية 

تاريخ  في  والمواهب  الجوانب  متعددة 

الكالسيكية  الكوردية  والموسيقى  االغنية 

والمعاصرة، فكان ذا مخزون فني هائل من 

المعزوفات والمقامات، واأللحان المرتبطة 

بكل  والرقص  بالغـناء  وثيقًا  ارتباطًا 

انواعه والتي تدل على األصالة واإلبداع 

وعمق األداء والمتأثـرة بالجذور األصيلة للموسيقى الكوردية المحيطـة والمنتشرة في كل 

ارجاء كوردستان حيث اتسمت  موسيقاه بطابع أصيل ومؤثر فجاءت منسجمة مع األغاني 

جمـيع  تـؤدي  أن  واستطاعـت  والحماسية؛  والقومية  والدينية  العاطفية  أنواعها  بمختلف 

األلحان وأن تثير العواطف واالنفعاالت فهـو يعبـر عن العـواطف اإلنسانية وقصة الحياة 

أغـنيته  ألـبس  المنطقة. حيث  والثقافة ألبناء  والعادات  الحياة  أساليب  تعكس  التي  القومية 

ر العالقات العاطفية واالجتماعية وجمال  طابعًا خاصًا فجعلها تـتدفق بالحيوية والتجدد وتصوِّ

الحب  على  وتؤكد  جماليًا  تصويرًا  األحداث  فتصور  الخيال  عـالـم  إلى  وتدخل  الطبيعة، 

الحفظ  سهلة  بالقوافي  ملتزمة  والتشبيهات  بالصور  ومليئة  وشعبية  وألفاظها سهلة  والجمال؛ 

ذات نغمات موزونة مؤثرة في سامعيها محققة أرقـى أنـواع الهارموني والتناسق الصوتي؛ 

وذلك  واحـد  وبأداء  أغانيه  يرددون  والـرجـال  والـنـسـاء  األطفال  نجد  ما  وغالبًا 

وعذوبتها  أغانيه  روعـة  وبـسبب  والقـافـيـة؛  التصوير  وعذوبة  األلـفـاظ  لسهـولة 

وصدقها وبساطتها ووضـوحهـا وجمـال أدائـهـا نجحت في التأثير بالمشاعـر وإثـارة 

العـواطـف السـامـية وإحداث االنفعاالت عند سامعيها.

االغنية  في  األصيل  التيار  وإحياء  بعث  في  أهدافها  تحقيق  في  وأغانيه  موسيقاه  ونجحت 

والموسيقى الكوردية بشقيها الكالسيكي والحديث في حركة ثنائية االتجاه:

١- االتجاه األول: العودة إلى التراث األصيل بكل فنياته وإبداعاته. 

٢- االتجاه الثاني: السير مع تيار التطوير والتحديث في صياغة جديدة توافق العصر الحديث 

وتحوالته بشكل متوافق مع االتجاه األول. 

متناهية  بدقة  يفكر  كان  اذ  السياسة  حيز  يغادر  لم  والغنائي  الموسيقي  ابداعه  الى  باإلضافة 

بنواحي الحياة ومصير الكورد في ظل االنظمة الغاصبة فأستمر في  فضح المحتل وأدواتهم 

من الكورد انعكست في أغانيه وتوجهاته وتصرفاته. وقبل أن نميل ونعرج لعناصر القوة في 

شخصية البد لنا من ترسيم مختصر لمختلف الجوانب االخرى في شخصيته.

منذ طفولته ملك عشقا صوفيا للعلم والمعرفة الى جانب هوايته الموسيقية ساعدته بأن يكون 

ذا ثقافة واسعة متعددة المواهب والنشاطات لم يغادر المعايشة المباشرة للثقافة بكل أصعدتها 

السياسية والثقافية واالجتماعية. تعلم من الطبيعة والحياة واالستماع مؤمنًا بالتقدم ومعلمًا لنفسه 

دون دراسة أكاديمية ومنها كون شخصيته الجميلة والفريدة.

الجانب االخر الذي صنع أهمية هذا الرجل هي شجاعته الفائقة فليس لديه حدود لقول كلمة 

الحق التي آمن بها منذ طفولته يجاهر بالحقيقة بجرأة نادرة وبطولة فذة في أصعب المواقف 

في مجتمع مقيد بعادات وتقاليد تعتبر الحقيقة مغامرًة صعبة في بعض األوقات فنراه يهزم 

المنافقين والمتلونين بسعة أفقه وسالمة خطفه وقوة بأسه.

النقطة الثالثة: هي قدرته على توليد األفكار وتنويع موضوعاتها وإنعاش المجالس باألحاديث 

الحلوة ألنه واع بصورة عفوية إلشكالية التقطع واالنكسار بين أفراد المجتمع الكوردي يطرح 

عشرات الموضوعات التي تهم حياة بني جلدته. 

وإذا أردنا أن نرسم جردًا منهجيًا لشخصيته وتوصيف آلياته العلمية التي جعلها موضوعيًا 

مقابًال لتنازالته الذاتية فنراه غير ملتزم بالحياد في السياسة الكوردية بل مالزما لنهج آمن به 

معتقدًا ومجاهرًا بأنه هو الدرب المنير لخالص الكورد وهو درب (البارزانية)  وبقي مخلصًا 

لقناعاته.  

وإذا أردنا أن نعود إلى أساس النهضة الموسيقية والغناء عند الكورد لما استطعنا أن نتجاوز 

سعيد الموسيقي والمغني والسياسي واإلنسان فهو عاشق الفن والتراث حيث كان مغروسًا عميقًا 

في تربة التراث مترعًا بدفق شالل الـوجدان األصيل بارع في توظيف آلته في بعث وإحياء 

التراث والفلكلور العريق فاالستماع إلى ألحانه تشعرك وكأنها تنـبع مـن ينابيع العواطف 

الفطرية وإن براعته لم تأتي ببساطٍة وسهولة بل نتيجة تدريـب مستمر وثقافٍة جيدة مـن 

الدرب  هـذا  يسلك  فلم  وتيريج،  جكرخوين  مثل  اإلبداع  موهبة  يمتلكـون  وفنانين  شعراء 

لمجرد التسلية بل كانت عن محبة وعشق حتى أصبحت وسامًا على صدره.

@äbib◊@áÓ»é
Ôéfæa@ãó«@¿@ÜäÏÿ€a@ÚÇãñ

غزالن وضحي 
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حامد بدرخان...الشاعر والفيلسوف
يف الذكرى الرابعة والعشرين لرحيل الشاعر الكبري حامد بدرخان

كان حلمه وطنًا سعيدًاخاليًا من السوء، يعيش فيه الجميع بتسامٍح 

وسالم، ظّل ينشُد السالم في دوواين كثيرة مطبوعة، وقد قام 

الكاتب والشاعر المبدع ابن شية البار محمد جزاوير مشكورًا، 

الشاعر  حاضنة  خليل  نازلية  الجليلة  السيدة  من  وبتكليٍف 

والمتصّرفة بإرث الشاعر والفيلسوف حامد من باريس عفرين- 

الشاعر في كتاٍب سماه " حامد  قرية حج خليل بجمع دواوين 

بدرخان...األعمال الشعرية الكاملة  " على نفقتها الخاصة؛ وفاًء 

للشاعر األكبر؛ باإلضافة إلى الدواوين المطبوعة األخرى في 

فترات زمنية مختلفة...لكن جراد العصر؛ آكلي لحوم البشر...

الحديد-  شيخ  "شية"-  نبع  ارتادوا  البرية  الخنازير  من  أرتاٌل 

مسقط رأسه- وعاثوا فيه فسادُا، وزرعوا الدَم في كّل مكان...

وجبال  "كفرجنة"  إطاللة  عند  تراق  دٍم  أنهار  بل  حّمام؛  توّقع 

"هاوار" وفي العين سهوِل "جومة"...

وطٌن جّنُة اهللا على األرض؛ أرُض الكرامات واألجداد واآلباء؛ 

الجنة الكوردية في خاصرة؛ ال بل قلب كوردستان...عروس كوردستان العذراء؛ عفرين األبية...

في التاسع والعشرين من نيسان عام ألٍف وتسعمائٍة وستٍة وتسعين...لملم شاعرنا وفيلسوفنا حامد بدرخان 

من على منّصة مشفى حلب الجامعي ليرتحل وعينه مفتوحٌة ترقُب الوحوش اآلتية من القفاري والصحاري 

الرملية الجرداء الخالية من الضمير والوجدان...وفي موكٍب جماهيري عارم يوم الثاني من أيار ١٩٩٦...

ألوٌف من الناس أصطفوا جنبات الطريق وهم يبكون على األيام اآلتية!!! الستقبال شاعرهم ابن "شية" حامد 

بدرخان...وبالكلمات التي ال تنتهي من قواميس الحزن في وصف شاعرنا؛ انتهت مراسيم الوداع، والعودة 

إلى الواقع المدّمى...أيها الموت القاسي الذي ال مفّر منه في موسم حصاده المبكر؛ يبقى سلسًا عندما تلفه 

"آال رنكين" العلم الكوردستاني في لحظة الوداع األخيرة، والوطن الجميل عفرين الكوردية الموّشحة بالسواد 

في انتظار ربيعه الذي بات قاب قوسين أو أدنى...وداعًا أيها الوسيم...أحفادك في انتظار الربيع، وسيعلى 

راية كاوا الحداد في عروس كوردستان عفرين األبية...

عبدالرمحن أبو

في  تسير  الحياة  العمر من مسيرة  أرهقها مشوار  وقد  جلست 

دربه الالمتناهي لعلها تصل لمبتغاها.

أرهقتها السنين التي أمضت من عمرها وهي في صراع من 

الدرب  البقاء عانت من األلم كثيرا كشمعة تحترق لتشع  أجل 

بين  تنتقل  وباتت  فؤادها.  تجرح  غصات  مع  اآلمال  لبعض 

األزقة لتصل الى واحة من الخيال

أصوات  البشر  كوابيس  بين  تسير  وكأنها  العمر  بها  تمضي 

الضحكات تتعالى من حولها، وثمة لغات غريبة ال تفهمها تقع 

على مسامعها، ووجوه غريبة من حولها مع هبات النسيم تتطاير 

نوافير  وأصوات  الخلف  من  المجدولة  شعرها  معها خصالت 

المياه الملونة تذكرها بجداول بلدها في وهلة تبدو لها كأنها تغرد 

ألحان الطفولة البريئة.

كل من حولها غرباء الموطن المسكن أالصدقاء.

أرغمت على السفر. لتبقى روحها متعلقة هناك في الوطن تتذكر شوارعها وأزقتها والعشق يغلي في آفاق 

وجدانها

هاجرت دون إرادتها وهي تقول في نفسها لعلني أجد قليال من السعادة نعم كانت تردد الكلمات في صمتها 

القاتل لتقنع نفسها بفكرة السفر إلى عالم الضياع

راودتها أفكار عن الحرية وحقوق المرأة المسلوبة في بلدها.. وهي تجهل ما كان في أنتظارها من أوجاع.. 

أوجاع جردتها من نعمة الصحة وتجمعت في نفسها جميع آالم البشرية الصماء عانت من قبل كثيرًا وهي 

تحمل أعباء أسرتها في الوطن ولكنها لم تشتكي يومًا من تعب األيام فكان كل خطوة لها تحقيقًا لكيانها كأنسانة 

.. لم تكن على علم بان آالم الغربة تجرح 

النفس وآالم الوطن تهدأ من أوجاعها وهي 

في يأس وفي دوامة تقذفها نحو المجهول 

معاتبة نفسها في مرارة األسى وهي تتألم 

على فراش الموت أال ليتني كنت في بلدي 

بين أحبائي وأهلي

ترفرف  أن  فيه  تتمنى  الذي  أنينها  وفي 

في  وهي  الوطن  آفاق  سماء  في  روحها 

تدفن جسدها في أرض  بأن  الشوق  لوعة 

الوطن.

الحياة  في  وآمالها  أحالمها  جميع  تناثرت 

لتبقى كل ما تتمناه وهي على فراش الموت 

أن تدفن بين ثنايا تراب قامشلووو...

تتأمالن  عيناها  وتبقى  سرها  في  وتتنهد 

السماء في رجفة األهداب تناجي القدر... 

وتقول ال أهاب الموت...

صدى األمل 

نبيهة حسين 

أنِت يا أجمُل قصيدٍة .. أرددها

روحي إليِك تشتاق

حنين حارٌق يعتصرني

حزٌن  ينتابني.. باقيٌة في قلبي ال تغادرين

ماذا فعلت  بِك األقدار؟

 والطغيان
ُ
ِلَم كلُّ هذا البغي

هنا على أرصفِة الذكريات.. أماَم ناظري أمرُر ما 

كان من ماٍض بعيد ، وإلى اآلن 

أسافُر بخياالٍت وأوهام

أراني ما زلُت على عتباِت األماني 

أنتظُر والدَة عصٍر جديد

بي  تسافُر  واإلجرام..   البغي  ينهي  بالفرح،  يأتي 

لبعيٍد أفكاري

تتخطى حدوِد المنطق .. تارًة .. حلٌم وردٌي يزرُع 

البسمة على شفاهي

غالبًا كوابيس ترهُق روحي

ألعود وأرسُم  مالمحك بألوان قوس قزح

أرسمِك على الرمال عبثًا  لتبعثرها األمواج

أبنائِك  دم  من  والوديان  باألحمر  جبالِك  ألوُن 

األطهار

أنهارًا من دموع األمهات، قهرًا

أطفال أرسمهم، فراشات تزهو باأللوان  .. اعزف 

سيمفونيًة شجية ..من أنين الرجال 

أرسُم حدودِك بالزيتون الباكي

الزعتُر البري بجبالِك يعبُق

األجواء عشقــًا

لم يعهدُه الكوُن بأي مكان

أنشدك  .. حبــًا

والجور  الظلِم  نهاية  معلنًا  الربيــع  بقدوم   أمًال 

نعلن النصر 

أعجن خبزًا بدموِع الفرح 

أقدمه لمن طال عليهم القحُط والوهن .. من 

اجتاَحهم الموُت المقيُت

كوردستان .. حبيبتي

همٌج اغتصبوا أرجاءك

..ستشرُق  لـدمــار  حولوها  الصروح،  انتهكوا 

الشمُس الحرية 

وينجلي الظالم

@ÊbnéÜäÏ◊

خيش  كيس  في  ووضعها  الصفراء   
ُ
أوراقه  لملَم 

وبدأ  بالقمح  الصيف  مواسم  في  ُتعبأ  التي  تلك  من 

بشكل  االوراق  لتتبعثر  ويسارًا  يمينًا  ويهزُه  يحركُه 

جيد، وتأخذ حيزًا أكبر . صاحتُه زوجتُه: علو ماذا 

لن  والظاهر  قائمة  فالدنيا  الكبير  الكيس  بهذا  تفعل 

تقعد. رمقها بطرف عينِه وإبتسامة خبيثة تعلو وجهه 

يمضي  وهو  بالتغيير؟  يهتفون  أال  أمرأة  يا  مجيبًا: 

نحو الحديقة وكيسُه الكبير ذو الخط األحمر العريض 

المنسية  الزاوية  نحو  ملتوية  بخطى  توجه  يتمايل. 

في الركن الضيق حيث ال الحشائش المتراكمة من 

الصيف الماضي .  أصواُت التقارير

واإلتهامات ومجموعة من الوثائق والقوائم الطويلة 

وسيرهم  وأوالدهم   وبناتها  قريتِه  أبناء  بأسماء 

الذاتية. تالحق خطواتِه بعضها مؤشر عليها باألحمر 

سري  عليها  مكتوب  وبعضها  باألخضر  وأخرى 

وسري للغاية. جهود سنوات من مالحقة أبناء القرية 

الكيس  وكأن   . الحزبيين  وغير  الحزبيين  والحي 

الكبير يأن من تحت وطأة ما تحويِه . 

يرفع  بها  يدق  األرض  على  انهال  كاروكُه،  رفع 

من  العرق  تسرب  حتى  ويغمقها  ويحفر  ويضرب 

مؤخرتِه وهو يتلفت من حولِه وعلى عجٍل وفرح. 

جوف  في  بِه  رمى  يستطيع  ما  َقدر  الكيس  رفع 

الحفرة العميقة بقوة لتصدر صوتًا قاسيًا يشبه صوت 

صامتة،  هامدًة  األسفل  في  لتستقر  العظام   تكسر 

انهال بالتراب والعشب اليابس حتى امتألت آلخرها.  

باألرض  استوت  حتى  ويدوس  عليها  يدوس  أخذ 

نادى لزوجتِه تعالي يا أمراة أحضري بعض الماء 

تنسي وضعي بعض  نعم هنا وال  حتى ورشي هنا 

الغبار  عنُه  ينفض  وهو   فوقها  الزائدة  الحاجيات 

والتراب ليمضي مبتسمًا بخبٍث وثقة وكأن همًا كبيرًا 

قد إنزاح عنُه. أفكاٌر كثيرة تراودُه ومخططاٌت ُتشغل 

الباب بهدوء لمكتبِه  لباب غرفتِه. أغلق  باله وصل 

وآن  الثورة  قامت  قد  يردد  وهو  الصغير.  الخشبي 

وقت التغيير قالها في نفسِه.

عاشت الثورة، ويسقط النظام عاش الشعب، ويسقط 

النظام.. أقواٌل بسيطة وال ُتكلف شيئًا، بعد هنيهات 

ووشاحي  الجينز  بنطالي  احضري  زوجتِه:  صاح 

زوجها  طلبها  ما  تحمل  ُمسرعة  قدمت  الملون. 

صامتة شاحبة تكاد عيناها تخرجان من محجريهما 

محدثة جلبة بنعلها البالستيكي قائلة: علو إنتبه وال 

تحاول العبث بالنار. رمقها مهدئًا إياه رادًا: ال تخافي 

فأنا إبن الثورة. هرول نحو الباب الرئيسي لمنزله. 

أخرج رأسُه بهدوء نظر للشارع . توقف قليًال ينص 

للذهاب  يهمون  وهم  آخر  في  المتظاهرين  لصوت 

بهم:  صاح  للمتظاهرين،  لالنضمام  القريبة  للمدينة 

اهللا يحميكم . بحماية اهللا، قلبي معكم، روحي فداكم . 

تلتفتوا لُه غير آبهين الكل يعرفونُه ب (صاحب الخط 

الجميل) ومضوا  بسيارتهم وراياتهم وأناشيدهم عن 

الصغيرة.  والزوابع  الغبار  يالحقهم  بعيدًا.  الحرية 

الصغير  القروي  الحي  يمشط  مزهوًا  علو  خرج 

الفارغ إال من صبية يلعبون غير إبهين بعلو صاحب 

الخط الجميل (هكذا كانوا يطلقون على كتبة التقارير 

لتسقط  النظام  ليسقط  يردد:  وذهابا  جيئة  األمنية) 

تعال  زوجتُه:  نادتُه   . أكبر  واهللا  الفاسدة  الحكومة 

أمام  من  يارجل.  تعال  ليسمعك  أحٌد  يبق  لم  أدخل 

تناول  غرفتُه  دخل   . إهتمام  دون  عليها  اقبل  بيتِه 

ليرسم  بإشعال سيجارتِه  بيدِه وأخذ  القهوة  كوبًا من 

بها دوائر كبيرة وأخرى صغيرة. فتح البتوبه وبدأت 

اللعبة. إنشأ صفحة فيسبوكية زينها بأعالٍم وراياٍت 

قصص  بعض  وقراءة  ثورية  كلمات  ومجموعة 

النضال وممن هو من أدخلهم السجن  ومفارز األمن 

واإلستخبارات. وبدأ الكتابة والنشر 

بعد شهور ....

على إحدى محطات المعارضة التلفزيونية..شخٌص 

وتفاصيلها  خياطتها  ومن  سوداء  ببدلة  وأنيق  ملتح 

الفالني  المناضل  قديرة.  ماركة  من  إنها  يظهر 

النظام  والتعذيب في سجون  المالحقات  الذي عانى 

من  هرب  النضال  في  وأصيلة  وطنية  عائلة  ومن 

النظام إبان الثورة قالها المذيع وعالمات اإلعجاب 

الثوري واضٌع يديه  الفطحل والبطل  المناضل  بهذا 

متشابكتين ببعضها على الطاولة بهيبة وتفاخر وقد 

برز كرشُه الكبير بشكل ملفت. 

أخذ الضيف  يبتسم في سرِه 

كيس  تفتحون  إنكم  لو  اهللا  زمن  يا  إيه  يقول  وهو 

الخيش وما أدراكم ماذا يحوي كيس الخيش....

واسترسل يومئ برأسِه موافقًا المذيع الشاب  وهو 

يحلل، ويتهم، ويهلل وهو يبتسم .

آزاد شرف

علو.. يدفن كيس اخليش  

قراءة يف رواية زوربا 

نيكوس  اليوناني  للروائي  زوربا  رواية  تعتبُر 

القرن  في  الروايات  أشهر  من  كازانتزاكيس 

العشرين، وهي وحدها كافية كي نعتبر كاتبها من 

الروائيين الكبار في عالم األدب، وبحسب الكثير 

من نّقاد األدب تحتل هذه الرواية مكانًة مهمًة بين 

األعمال الروائية. 

على  التأثير  في  كبيرٍة  بقدرٍة  الرواية  هذه  تتميز 

تصّرف وسلوِك قارئها، وطريقة تعامله مع الواقع 

المحيط به، ونظرته إلى الحياة، ومن المعروف أنَّ 

قوَة اي عمل أدبي تكمن في التأثير على القّراء، 

وفي األثر الذي يتركه ذلك العمل لديهم، والملفت 

تجعل  لها  جديدٍة  قراءٍة  كلَّ  أّن  زوربا  رواية  في 

مجهولًة  كانت  أمورا"جديدًة  فيها  يكتشف  ُالقارَئ 

في قراءته السابقة لها، وهذا ما يجعلها من الروايات 

التي ال يمكن للقارىء االكتفاء بقراءتها لمرة واحدة، 

فهي من الروايات التي تزرُع في روِح قارِئها الجرأَة 

والطموَح والصراحَة والمغامرَة والتحرَر من اليأس، 

ولمتع  وللمرأة  وللعمل  للحياة  محبًا  القارَئ  وتجعُل 

كّل  داخل  في  الموجود  اإلنسان  هو  فزوربا  الدنيا، 

مّنا. 

أظن أن ايَّ قارٍئ لو قرأ هذه الرواية الختلَف أسلوُبه 

مع  تعامِله  طريقُة  والختلَفْت  الحياة،  في  وتصّرُفه 

الكثير  إلى  نظرُته  الختلَفْت  و  به،  المحيط  الوسط 

من المفاهيم كالصداقة والوطن والمرأة والحياة واهللا 

تغيُر  التي  الروايُة  إنها  والموت،  والحب  والدين 

تّتبع  الذي  الدين  إلى  تعبده،  الذي  إلى اإلله  نظرَتك 

تعاليَمه وتمارس شعائَره، إلى العمل الذي تقوم به، 

إلى الصديق الذي تصاحبه، إلى الوطن الذي تدافع 

التي  الموسيقا  إلى  تحّبها،  التي  المرأة  إلى  عنه، 

تعشقها، إلى السعادة التي تعيشها، إلى المعاناة التي 

تكابدها، وإلى المسؤولية الملقاة على عاتقك.

واألمثال  الشعبية  بالحكم  غنية  زوربا  رواية 

روايته،  في  توظيفها  نيكوس  أجاد  التي  والتوريات 

والحوارات الجارية بين شخصيتها الرئيسة (زوربا 

األمي الذي اكتسب المعرفة من تجارب الحياة وليس 

من الجامعات والكتب ) وبين (باسيل المثقف الذي 

بحكم  وممتعة،  شيقة  الكتب)   من  المعرفة  اكتسب 

الحجج والبراهين التي اتكأ كل منهما في الدفاع عن 

األفكار و اآلراء التي يؤمنان بها.

ابراهيم عباس

يسرى زبري امساعيل مايا كنعان

سأغلق باب منزلي المطّل 

على خاصرة ُزحل،

وسأعلق المفتاح 

على أقرب نجمة،

وسأقابلك 

عند أول درب التبانة..

سأصطحبك اليوم 

الى نبتون..

يقولون أن القمر سيظهر مكتمًال 

هنالك الليلة،

سأرتدي لك فستانا 

من السديِم كما تحب دائمًا..

لن أشعل الشمس 

في غرفتي اليوم ألجده،

ألنني تركته على النيزك المحاذي للمجّرة...

لن ارتدي لك غيمًة قصيرًة هذا المساء،

فقد تمتدُّ سهرتنا 

حتى الصيف ..

أغاُر عليَك 

من الّشُهب ..

سألني عنك ُسهيٌل اليوم، 

وأنا في طريقي لشرب الشاي مع رواد فضاٍء 

على المكوك 

المقابل  

رسالة من الفضاء  
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العدسة

احتفل اإلعالميون الكرد في أجزاء كوردستان 

 ١٩ كوفيد  وباء  بسبب  رمزي  بشكل  األربعة 

قبل أيام بذكرى مرور ١٢٢ عامًا على صدور 

 " والمسماة  القاهرة  في  كردية  صحيفة  أول 

كوردستان"  

مدحت  مقداد  األمير  وضع  الوقت،  ذلك  منذ 

األساسية  والنواة  األولى،  اللبنات  بدرخان 

كبيرة  بتحوُّالت  مرت  التي  الكردية  للصحافة 

لكن غير عميقة بالمعنى الداللي للكلمة بحكم أن 

تتعلق بوضعهم في  يشهدوا وألسباب  لم  الكرد 

جغرافيا التابعية ألربع دول، لم يشهدوا ازدهارًا 

أصنافها  بكّل  الصحافة  مجال  في  ملحوظًا 

وأشكالها.  

في  به،  واالهتمام  اإلعالم،  تراتبية  اختلفت 

بحسب  ولكل  آلخر،  جزء  من  كوردستان 

إمكانياته والمناخ الذي استجّد فيه، وتبقى تجربة 

لتوفر  حاليًا  األفضل  هي  كوردستان  جنوبي 

الطاقات والكوادر المتخصصة من جهة، وتوفُّر 

الموارد الالزمة التي ترفد كل عمل إعالمي.

بدأ  الكردي،  اإلعالم  منصات  عدد  ازدياد  بعد 

اإلدارات  بال  يشغل  التخصص  عن  البحث 

جنوبي  وشهد  الفضائيات،  وخاصة  الجديدة 

كوردستان طفرة واضحة في عدد الفضائيات، 

لقلة   " األرضية  للقنوات  الكبير  العدد  وكذلك 

من  هامة  فئة  اهتمام  شغلت  والتي  كلفتها" 

الشعب لعرضها مسلسالت عالمية مدبلجة باللغة 

الكردية.

معلوم أن هناك نوعين من اإلعالم في جنوبي 

وبرامجه  للحزب  يسّوق  نوع  كوردستان، 

مستقل،  ونوع  المشروع،  حقه  وهذا  وأفكاره، 

عليه مهمة االنفتاح أكثر على كل تفاصيل الحياة 

الكردية والنظر بكامل عدسة الرؤية فيها. 

المقدرة على  في  الفضائيات  نجاح بعض  رغم 

وغير  الكرد،  المشاهدين  من  أعداد  استقطاب 

الكرد باعتبار أن قلة من الفضائيات تخصصت 

وجه  وعلى  الجيران،  لغات  مخاطبة  في  كليًا 

مخاطبة  الهام  ومن  العربية،  اللغة  الخصوص 

ونظهر  بأفكارنا،  نقنعهم  حتى  بلغاتهم  جيراننا 

لهم مشروعية ونصاعة أهدافنا. 

مطبات  في  بعضها  وقوع  نلمح  ذلك  رغم 

وأخطاء مهنية تسيء للمؤسسة اإلعالمية إياها 

يحتمل  ال  الكردي  فالوضع  عليها،  والقائمين 

يمتاز  التي  الخصوصية  بسبب  عليه  التجريب 

من  عليهم  الخصوم  تكالب  من جهة  الكرد  بها 

 " إلى  كلمتهم  فقدان  وكذلك  حدودهم،  خارج 

كلمة سواء" وتشتت أجنداتهم ومراميهم، هذا ما 

يبرر، ويستدعي اإلعالم الكردي أن يكون أكثر 

شعورًا بوضع الكرد، ويعي أن الحالة الكردية 

الحالية سريعة التأثر، وحتى االهتزاز من مجرد 

تسريب خبر غير دقيق، ويهدف لتمرير رسالة 

لجهة معينة.. من مصلحتها  الطاولة  من تحت 

ه كردي من أجل  وضع الكوابح في وجه أي توجُّ

لملمة المشتت، ولو بعد طول غياب..

جدير باإلعالم الكردي أن يكون شفافًا مع متلقيه 

الكردي، ويستبعد نشر خبر أو تقرير غير معتمد 

التكهنات  عن  ويبتعد  التامة،  الموثوقية  على 

والتوقعات، فآفة اإلعالم الذي يفقد بريقه وتأثيره 

الشديدة  الخاصة"  "المصادر  على  يعتمد  حينما 

الواضحة  آخر:  وبقول  واإلبهام،  الغموض 

الكذب واالفتراء.

الوضع الكردي ال يشبه حاليًا أي وضع مثيل، 

لذا فاإلعالم الكردي في شرف المهنة المضاعف 

حتى يجتاز الكرد هذه الغمة. 

اإلعالم الكردي.. 

واملهمة املضاعفة

عمر كوجري 

نقابة صحفيي كوردستان- سوريا مبناسبة اليوم العاملي حلرية الصحافة

''مزاولة الصحافة دون خوف أو حماباة''
يحتفل الصحفيون حول العالم في الثالث من مايو من كل 

عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، وقد كان شعار العام 

الحالي «مزاولة الصحافة دون خوف أو محاباة»

لقد اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة العام ١٩٩٣ 

يوم ٣ مايو- أيار يومًا عالميًا لحرية الصحافة من أجل 

تذكير الدول والحكومات والمجتمعات بأهمية الصحافة، 

وبضرورة إيالء األهمية القصوى لهذه المهنة التي تقاتل 

على جميع جبهات السلم والحروب من أجل حياة افضل 

للبشرية.

يواجهون  العالم  من  عديدة  أماكن  في  الصحفيون 

الحقيقة  ينقلون  وهم  طريقهم  تعترض  جّمة  صعوبات 

الصحفيون  فيهم  بما  السوريون،  والصحفيون  للناس، 

حدود  خارج  والنفي  لالختطاف  يتعّرضون  الكرد 

دون  أمنية  معتقالت  في  لسنوات  واالعتقال  الوطن، 

توجيه أي تهمة لهم، وغالبًا ما ينتهي بهم األمر بالتصفية 

الجسدية.

غوتيريش  انطونيو  رسالة  السيد  إليه  أشار  ما  وهذا 

األمين العام لألمم المتحدة في رسالته هذا العام: نناشد 

الحكومات -وغيرها- أن تضمن تمُكن الصحفيين من 

وما  كوفيد-١٩  جائحة  تفشي  فترة  طوال  عملهم  أداء 

بعدها.

يحتفل الصحفيون الكرد بهذه المناسبة في ظل الجائحة 

العالمية كورونا التي تجتاح مناطق واسعة حول العالم، 

ولم يزل خطرها مستمرًاحتى اآلن رغم الجهود الدولية 

الكبيرة لمحاصرته.

اإلعالمية  وسائلهم  بمختلف  الكرد  للصحفيين  وكان 

وكان  والتوجيه،  التوعية  في  والبطولي  البارز  الدور 

األخبار  يغطون  الخطر  مناطق  في  الكرد  المراسلون 

بشجاعة فائقة.

نحن في مجلس نقابة صحفيي كوردستان- سوريا نرى 

له  يتعرض  ما  مع  بالتوازي  جاء  العام  هذا  شعار  أن 

الصحفيون من خوف وإخفاء معلومات وحقائق، وعلى 

الصحفيين تناول الحقيقة كما هي دون محاباة ألية جهة 

كانت.  

كوردستان-  صحفيي  نقابة  مجلس  يهّنئ  الختام  في 

مستوى  على  الصحفيين  وزمالءنا  زميالتنا  سوريا 

يقومون  الذين  الكرد  الصحفيين  الذكر  ونخّص  العالم، 

أمنية  ظروف  ظل  في  كوردستان  غربي  في  بمهامهم 

غير مثالية، وتهديد جائحة كورونا. 

مجلس نقابة صحفيي كورستان- سوريا

٣-٥-٢٠٢٠

التهمة تفتقر إىل مسوغ مهني أو قانوني
ب  ل  التابعة  الذاتية  لإلدارة  التابع  اإلعالم  مكتب  أصدر 

 ١٠-٥-٢٠٢٠ االحد  يوم  كوردستان  غربي  في  د   ي 

قرارًا بإيقاف أي نشاط إعالمي للزميلة فيفيان فتاح مراسلة 

التهمة  وتركزت  شهرين،  لمدة  اإلعالمية،  رووداو  شبكة 

على "إساءة الزميلة للشهداء وعوائلهم" وهذه ليست المرة 

األولى التي تستغل فيها هذه اإلدارة دماء الشهداء للتضييق 

على اإلعالميين في غربي كوردستان، وهي التهمة نفسها 

التي تّم على أساسها اختطاف ونفي الزميلين بيشوا بهلوي 

ورودي إبراهيم إلى إقليم كوردستان في ١٨ نيسان ٢٠١٤ 

واليزاالن ُمبعَدْين عن وطنهما حتى اليوم. 

استبدلت  المراسلة  أن  بحجة  اإلعالمية  المؤسسة  تذّرعت 

مصطلح الشهيد بالقتلى مما أثر سلبًا على " المس بكرامة 

المجتمع وعوائل الشهداء"

تفتقر التهمة الى أي مسّوغ مهني، أو قانوني، وقد استخدمت 

الزميلة فتاح كلمة قتلى في وصف الموت بشكل مهني، ولم 

يكن مرتكز التقرير عن الشهداء.

إننا في نقابة صحفيي كوردستان- سوريا ندين قرار هذه 

والتي  الذاتية  اإلدارة  لسياسة  المنحازة  اإلعالمية  الجهة 

وتبّني  الصحفيين،  بحماية  المحصورة  بمهمتها  تقوم  ال 

شكاويهم، والدفاع عنهم في غرب كوردستان، بل تطرح 

التأييد  لون  من  إال  اإلعالمي،  للعمل  مقيدة  كجهة  نفسها 

لإلدارة الذاتية في غرب كوردستان في وقت يجب على كل 

المؤسسات اإلعالمية والزمالء اإلعالميين االلتزام بإنجاح 

مساعي التوافق الكوردي.

بالعدول عن  الذاتية  التابع لإلدارة  ونطالب مكتب اإلعالم 

هذا القرار، وتواصل الزميلة فتاح الى عملها، والكف عن 

إطالق يد االستبداد على اإلعالميين في غرب كوردستان.

مجلس نقابة صحفيي كوردستان- سوريا

١١-٥-٢٠٢٠

نقابة صحفيي كوردستان- سوريا تتضامن مع الزميلة فيفيان فتاح

 نارين عمر

عندما كانوا ينادون الفّنان سعيد گاباري بالفّنان الكبير 

أو األستاذ كان يرّد عليهم بابتسامته المعهودة:

كلمة  ألّن  كبيرًا  فّنانًا  نفسي  أعتبر  ال  اآلن  ((حتى   

الفّن تحمل مدلوالت عميقة وكبيرة، والذي يحمل هذه 

الّصفة يجب أن يكون أهًال لها وجامعًا ألصول الفّن 

من  لها عمق  األستذة  كلمة  وكذلك  الحقيقّية،  والغناء 

الّصعب الوصول إليه)).

من  مجموعة  مع  حضرت  وحين   ٢٠١٢ عام  في 

من  بدعوة  وروژآفا  باشور  إعالميي  ملتقى  الّزمالء 

حكومة إقليم كردستان زارنا فّناننا سعيد في الفندق، 

وبروحه المرحة وحديثه الّشيق جعلنا نسهر معه إلى 

الّساعات األولى من صباح اليوم الّتالي دون أن نحّس 

بالوقت وهو يمّر ويرحل. طرحت عليه هذا الّسؤال:

فنّية  لمدرسة  أستاذ  وأنت  فّنانًا  نفسك  تعتبر  ال  لماذا 

الفّن  تاريخ  صفحات  على  بصمتك  ولك  متمّيزة، 

والفلكلور الكردّي؟

أصّر على رأيه وزاد على كالمه: 

وهذه  هوسته،  مام  معناها  بالكردّية  ماموسته  ((كلمة 

عمله  يتقن  الذي  للّشخص  إال  عادة  ُتمَنح  ال  الّصفة 

ويبدع فيه، وكردنا أطلقوا هذا االسم على كّل َمْن يبدع 

في عمله و"مام" هنا تعني العم بالكردّية وهوسته هو 

البّناء، فليس كل بّناء يسّمى مام هوسته بل هو هوسته 

فقط)). وقد أعجبني كالمه كثيرًا عندما قال:

(( حتى المعّلم والمدّرس ال يمكننا إطالق صفة األستاذ 

الكبير  العطاء  إذا كان موهوبًا وقادرًا على  عليه إال 

والممّيز، وكذلك بالّنسبة إلى المهن األخرى كالمهندس 

والّطبيب وغيرهم)).

الّتاريخ  في  الغزيرة  بمعلوماته  گاباري  سعيد  أبهرنا 

الحركة  أحزاب  في  وآرائه  والحديث  القديم  الكردّي 

دور  لها  كان  التي  الكردّية  الّشخصيات  وفي  الكردّية 

كبير في مجتمعنا.

أمام  فيه  نفسي  أوقعت  محرج  بموقف  أذّكر  أن  أوّد 

فّناننا:

على  محادثته  أسّجل  بدأت  إلينا  يتحّدث  بدأ  عندما 

موبايلي، وفوجئت أّنه يقول لي:

"نارين خان! أنت تسّجلين صوتي وحديثي"، فأجبته:

وشّيق  مهّم  فيه  تتحّدث  الذي  الموضوع  ولكّن  آسفة، 

بالّنسبة لي، وسوف أسمع حديثك إلى أوالدي ووالدهم 

وسوف يسّرون بما تقول ألّن علي رمو هو الجّد األكبر 

لهم.

ذكر أّن "علي رمو" هو أقدم شخص حكم عشائر الكرد 

الذين يسّمون الّطورايين ومن ثّم جاءت بعدهم عائالت 

أخرى انتهاء بآل حاجو 

انني
ّ
مفهوم سعيد گاباري للفّن والفن


