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يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا

االفتتاحية

للدولة  تاريخية  يعطي حيوية  المكّون 

المتجذرة  منها  خاصة  والمجتمع 

والتي  حاضنتها  وضمن  أرضها  في 

القومية  خصوصيتها  على  حافظت 

بالرغم  وثقافتها  وتراثها  واللغوية 

اإلنكار  من  وعقود  سنين  مرور  من 

في  واستمّر  واإلقصاء،  واإلهمال 

المكّونات  مع  الحضاري  التنافس 

شمال  في  سواء  وشعوبها  األخرى 

البلد أو جنوبه أو وسطه.

بهذا التفاُعل يظهر تاريخ البلد، واألمر 

ال يتعلق باألكثرية أو األقلية من حيث 

العدد، فالكورد من أقدم شعوب الشرق 

المنطقة  إلى  الهجرات  من  بالرغم 

األصلية،  مناطقهم  في  بقوا  أنهم  إال 

الهجرات،  تلك  عليهم  تؤثر  ولم 

من  أيضًا  (االثوريون)  واآلشوريون 

في  ولهم رواد  المنطقة،  أقدم شعوب 

يقارن  ال  والرائد  المنطقة،  تاريخ 

أقلية أو أكثرية، وكذلك  فيما إذا كان 

التركمان بمجموع فصائلهم الساللية، 

وأيضًا االيزيدية .. 

أو  األقلية  ثقافة  بإنهاء  نطالب  فعندما 

أي  االستبداد  رافقت  التي  األكثرية 

آفاته  بكّل  الماضي  بمغادرة  نطالب 

باألقلية  يعني  كان  التي  المضللة 

التمييز واإلقصاء والتفرقة بين قومية 

البعض  ببعضهما  وضربهما  وأخرى 

ليستمر االستبداد.

األقلية عندما تطلق على مكّون أساسي 

المتلقي  به  يشعُر   
ٌّ
تاريخي عمٌق  له 

ُيسّمى  ما  أبناء  من  درجة  أقل  بأنه 

باالنتماء  شعوره  ويقلل  باألكثرية، 

البلد  تجاه  واجبات  من  ماعليه  بتقديم 

من  فشيئا  شيئا  الوطن  يتالشى  وهنا 

مفهوم  مع  يتنافى  ما  وهذا  أعماقه، 

أقلية  االستبداد  يسميه  والذي  الوطنية 

تاريخ  الريادة في  ال يزال في جانب 

يصنفهم  ان  االستبداد  ويريد  المنطقة 

التضاؤل  بمعنى  االقليات  بصيغة 

والقلة لسبب في ذات المستبد.

يطلقون عل الكورد أقلية في كل من 

وذلك  السوء،  بقصد  والعراق  سوريا 

للتعتيم على دورهم في تاريخ المنطقة 

بأنهم  الشوفينية  غالة  وصمهم  بل 

الجبال،  تشّكلت على سفوح  أرومات 

واتخذت عادات ولغة خاصة بها.

بأن  بصيرة  ذي  كلُّ  يعرفه  ما  إن 

فإن  القومية  تحديد  في  عالقة  للعدد 

كان العدد آالف فهي قومية، وإذا كان 

لها خصوصيتها،  قومية  فهي  ماليين 

وإن الدكتاتوريات كانت دائما تصهر 

في  األخرى  واالنتماءات  الهويات 

التي  الوحدة  وإن  الزعيم،  شخص 

يراها االستبداد دومًا من خالل التشاُبه 

أي فرض التشابه عليه.

المستدامة  الوحدة  إن  يقال  الحق 

والمفيدة تكون من خالل التنوُّع أي أن 

لكّل نوٍع خصوصيُته، وهم موّحدون 

في الوطن، وضمن الوطن.

الُبعد التارخيي 

ن.. 
ّ
للمكو

واألقلية تعبري 

املستبد

أطلق حرس الحدود التركية الرصاص على شاب كوردي من مدينة عفرين الكوردستانية , وعلى 

إثرها فقد الشاب الكوردي حياته. أفادت مصادر محلية بأن اليوم الثالثاء ( ٢٠٢٠/١٠/١٤ ) أثناء 

محاولة الشاب حسن جمعة حمد مع عائلته عبور الحدود التركية, أطلق حرس الحدود التركية النار 

على العائلة, وأردت الشاب حسن قتيال.

يجذر الذكر أن عائلة الشاب المقتول البالغ من العمر ١٦ عاما ,من ناحية جندريس التابعة لمدنية 

عفرين .
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في  الكوردي  الوطني  للمجلس  العامة  األمانة  أصدرت 

سوريا بيانًا حول الذكرى االولى الجتياح القوات التركية 

وما يسمى " الجيش الوطني السوري  لمنطقتي سري 

كانييه " رأس العين" وكري سبي " تل أبيض يوم ١٠-

١٠-٢٠٢٠ وفيما يلي نص البيان : 

على  االولى  الذكرى  مرت  اول  تشرين  من  التاسع  في 

المسلحة  الفصائل  ومعها  تركيا  قوات  وسيطرة  اجتياح 

 ) كانييه  من سري  الكردية  المناطق  على  لها  الموالية 

راس العين ) شرقا الى كري سبي ( تل ابيض ) غربا بعد 

ما نفذت اجتياحا مماثال في منطقة عفرين في اذار من 

عام ٢٠١٨ متذرعة بتهديد امنها القومي من قبل انصار 

العسكرية  العمليات  وتوقفت  الكردستاني  العمال  حزب 

وروسيا  امريكا  من  كل  مع  منفصلين  اتفاقيتين  بعد 

اجمللس الوطني الكوردي: ندعو اجملتمع الدويل إلخراج الفصائل املسلحة من سري كانييه وكري سبي وعفرين
تضمنان ابعاد تواجد قوات قسد عن حدودها الى جانب 

ترتيبات اخرى، لكن االتفاقيتين لم تشفعا الهالي منطقة 

من  االالف  عشرات  العمليات  اجبرت  حيث  االجتياح 

سكانها ومن كافة المكونات المتعايشة فيها الى النزوح 

والعيش بظروف مأساوية  المحاذية  والقرى  المدن  الى 

بعد ان فقد المئات منهم من المدنيين حياتهم ومارست 

الفصائل المسلحة التي دخلت المنطقة ابشع االنتهاكات 

حتى  وطال  لممتلكاتهم  ونهب  سلب  من  االهالي  بحق 

وتعذيب  الخطف  تم  كما  العبادة  ودور  االثرية  االماكن 

للمعتقلين بحجج واهية لزيادة الفدية او الموت، ورغم 

المنظمات  الكثيرة ومن مختلف  والتنديدات  االحتجاجات 

االنسانية والدولية والكردية اال انه لم تتوقف تلك الجرائم 

واالنتهاكات ولم تقم الدولة التركية وال المجتمع الدولي 

التحقيق  لجنة  قدمته  الذي  التقرير  وجاء  بردع هؤالء، 

الدولية في هذا الشهر الى الجمعية العامة لالمم المتحدة 

مستوى  على  الالنسانية  واالعمال  االنتهاكات  لتفضح 

سوريا ككل وخاصة ما ترتكبه هذه الفصائل باسم الجيش 

العديد  الكردية، ووصفت  المناطق  السوري في  الوطني 

منها بانها ترتقي الى جرائم حرب.

ان المجلس الوطني الكردي وهو يدين بشدة هذه االعمال 

المتحدة  واالمم  الدولي  المجتمع  يدعو  واالنتهاكات 

امريكا  راسها  وعلى  السوري  بالشان  المعنية  والدول 

وروسيا وتركيا الى وضع حد لمعاناة سكان هذه المناطق 

في راس العين وتل ابيض وعفرين والعمل بشكل جدي 

الخراج هذه المجموعات والفصائل المسلحة من المنطقة 

بامان وتسليم  الى ديارهم  النازحين  والعمل على اعادة 

ابنائها وتقديم كل من ارتكب الجرائم بحق  ادارتها الى 

االبرياء الى العدالة .

وجه الرئيس مسعود بارزاني، يوم الخميس الـ٨ من تشرين الثاني 

الدكتور  لرحيل  والثالثين  الثانية  الذكرى  بمناسبة  رسالة   ،٢٠٢٠

نورالدين زازا، وفيما يلي نص الرسالة:

بسم اهللا الرحمن الرحيم

الدكتور  المناضل  إثنان وثالثون عامُا على ذكرى رحيل  اليوم  يمر 

نورالدين زازا .

لقد كان نورالدين زازا مؤسس الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا 

وأول سكرتير لحزب كوردي بدأ نشاطه السياسي في سوريا.

ينتمي المرحوم نورالدين زازا الى عائلة وطنية وثورية كوردية، سلك 

طوال سنوات عمره طريق النضال السياسي والثقافي في سبيل خدمة 

قضية شعبه العادلة، وقد ذاق مرارات اإلعتقال والغربة والمتاعب.

يواجه  زازا،  الدين  نور  المرحوم  فيه  نستذكر  الذي  الوقت  في 

مستقبل الشعب الكوردي في سوريا تحديات كبيرة وكثيرة. لذلك من 

الضروري ان يحاول الجميع اإلستمرار على النضال السياسي الذي 

الحقوق  أجل ترسيخ  أساسه، من  نورالدين زازا ورفاقه حجر  كان 

العادلة للشعب الكوردي في سوريا، وإنهاء آالم ومآسي الكورد في 

ذلك البلد.

وأخيرا، سنحافظ على ذكرى المرحوم عاليًا، ونأمل النجاح والموفقية 

نهج  أهداف  تحقيق  ونتمنى  الكورد،  والوطنيين  األحرار  لجميع 

الكوردايتي .

مسعود بارزاني

٨/ تشرين األول/ ٢٠٢٠

الرئيس بارزاني يوجه رسالة يف الذكرى الـ٣٢ لرحيل د. نور الدين زازا

قدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا تعازيه ألسرة المناضل الراحل درويش 

سعدو، أحد مؤسسي الحزب الديمقراطي الكردستاني- تركيا، وكوادر ومؤيدي الحزب 

الديمقراطي الكوردستاني – تركيا، وجاء في رسالة التعزية: 

ببالغ الحزن تلقينا خبر وفاة الشخصية الكردستانية المعروفة وأحد مؤسسي الحزب 

الديمقراطي الكردستاني- تركيا، المرحوم درويش سعدو الذي خاض معترك النضال 

القومي دفاعُا عن القضية الكردية في الستينيات من القرن العشرين، والذي كان 

مؤيدًا وفيًا لنهج الكوردايتي (نهج البارزاني الخالد)، وقد كان له دورًا ملحوظًا في 

مؤازرة ثورتي أيلول المجيدة وكوالن التحررية، وتقديرًا لمسيرته النضالية وإخالصه 

لنهج الكردايتي كّرمه سيادة الرئيس مسعود بارزاني بميدالية البارزاني الخالد.

وبهذا المصاب األليم نتقدم بتعازينا الحارة ألسرة الفقيد وألعضاء وكوادر ومؤيدي 

الحزب الديمقراطي الكوردستاني - تركيا ، وندعو اهللا أن يتغمده برحمته ويدخله 

جنان الُخلد، وأن يلهم أهله وذويه ورفاق دربه الصبر والسلوان.

وإنا هللا و إنا إليه راجعون

اللجنة المركزية

(PDK-S) للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا

٣-١٠- ٢٠٢٠

الـ PDK-S يعّزي بوفاة املناضل درويش سعدو

نعت قيادة مكتب إقليم كوردستان للـ PDK-S برحيل المناضل عدنان رمضان عضو اللجنة المنطقية 

للحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا. وجاء فيها:

نعوة مناضل

ننعي اليكم وفاة الرفيق عدنان بشير رمضان 

(عضو اللجنة المنطقية لحزبنا pdk-s) الذي 

وافته المنية صباح هذا اليوم ٧-١٠-٢٠٢٠م 

من  معاناته  بعد  هولير  مشافي  احدى  في   ،

مرض عضال، وسينقل جثمانه الطاهر اليوم 

الى مثواه األخير في قرية ديرونا قلنكا.

وبهذا المصاب األليم نعزي أنفسنا وكل رفاقنا 

وأهل الفقيد ونرجوا من اهللا تعالى ان يتغمد 

رفيقنا بواسع رحمته وان يدخله جنات الخلد

انا هللا وانا اليه راجعون

قيادة مكتب اقليم كوردستان 

للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا

 PDK-S قيادة مكتب إقليم كوردستان للـ
تنعي برحيل املناضل عدنان رمضان

١٠ /١٠/ ٢٠٢٠

االمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في 

سوريا 

السادة رجال الدين اإليزيدي الموقرون

األخوة اإليزيديون األفاضل

عموم أبناء شعبنا الكوردي من أبناء الديانة اإليزيدية

كرس  والذي  اإليزيديين.  لعموم  الروحي  األب  شيخ"  "بابا  رحيل  على  الحارة  بتعازينا  إليكم  نتقدم 

ُجل حياته

اإليزيديين،  للكورد  القومية  القضية  عن  للدفاع 

المغرضة  الجهات  محاوالت  لكل  والتصدي 

الساعية للفصل بين اإليزيديين وقوميتهم. وكان 

البارزاني،  الرئيس مسعود  لمقولة  التكرار  دائم 

بإن "اإليزيديين هم الكورد األصالء".

إننا إذ نعزي الشعب الكوردي بمسلميه وإيزيدييه، 

فإننا  كوردستان،  في  والقوميات  االديان  وكافة 

اإلنتمائين  لخدمة  سلفه،  في  الخير  كل  نتأمل 

القومي واليزيدي في العالم وكوردستان.

مكتب العالقات الوطنية  للحزب الديمقراطي 

الكوردستاني - سوريا

في اقليم كوردستان

مكتب العالقات الوطنية 
يرسل برقية التعزية بوفاة بابا شيخ

عفرين..مقتل شاب كوردي برصاص حرس احلدود الرتكية
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كوردستان

الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  أصدر 

الكوردستاني- سوريا تقريره السياسي الشهري عن شهر 

ايلول، يوم ٥-١٠-٢٠٢٠ وفيما يلي نص التقرير:

د  للتفرُّ معلوم أن روسيا تبذل ما في وسعها من جهود 

مع  تتودد  فهي  السورية،  األزمة  في  األساسي  بالدور 

إيران تارة، وتقف معها في مواجهة العقوبات األمريكية 

االقتصادية عليها، وأخرى ترغب في تقليص دورها في 

سوريا، وذلك على قدر تنافسها مع أمريكا وحلفائها في 

سوريا، وتمارس سياسة " العصا والجزرة" مع اآلخرين، 

من  الشرقية  المناطق  من  قواتها  بانسحاب  تهّدد  حيث 

سوريا في ضغط على النظام بتركها لألمريكان، وكذلك 

اجتياح  من  تركيا  به  تلوح  فيما  "قسد"  على  الضغط 

النظام على  للمنطقة، ذلك في سعي منها إلرغام  آخر 

باللجنة  منها  يتعلق  ما  خصوصًا  بجدية  المفاوضات 

وبالتالي  لدورها،  لالنصياع  قسد  وإرغام  الدستورية، 

التوافق مع النظام لوضع الترتيبات الالزمة من جانبها 

من  ه  التوجُّ هذا  بعض مالمح  تجلى  المستقبل،  لسوريا 

خالل الوفد الروسي األخير إلى سوريا، وهكذا العالقة 

الروسية التركية، حيث االختالف في الموقف والتعاطي 

لكن  اإلقليمية،  والصراعات  القضايا  من  العديد  بشأن 

وبما  السورية،  األزمة  بشأن  الجانبين  بين  تناغم  هناك 

يخدم مصلحة الطرفين ولو بشكل مرحلي.

مصالحها  خدمة  في  بدأب  تعمل  جانبها،  من  وأمريكا 

واستراتيجيتها السياسية سواًء في سوريا أو على مستوى 

عموم المنطقة، فهي تعلن رغبتها للتوافق مع الجانبين 

الدولي واإلقليمي بشأن الحل السياسي لألزمة السورية 

 ( و٢١١٨   ٢٢٥٤) الدولي  المجتمع  قرارات  عبر 

ومرجعية جنيف١ والعمل وفق الخطط والبرامج الدولية 

في هذا الشأن، سواء المتعلق منها باللجنة الدستورية أو 

هيئة التفاوض، أو بشأن الترتيبات الالزمة على األرض 

تتودد  كما  وسياساتها،  نظرتها  وفق  المستقبل  لسوريا 

لتركيا رغم تباين المواقف في بعض القضايا اإلقليمية، 

لكن تبقى بنظرها تركيا دولة حليفة تاريخيًا لها، وتستفيد 
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قدم وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا PDK-S مع منظمة شرقي قامشلو وبمشاركة 

منظمة تربه سبي للـ PDK-S ، الخميس 08تشرين االول واجب عزاء عضو المجلس المنطقي للـ 

PDK-S عدنان بشير في قرية ديرنا قولنكا التابعة لمنطقة اليان.

ضم الوفد محمد اسماعيل المسوول االداري للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني -سوريا، 

وكًال من نشأت ظاظا و محسن طاهر عضوا المكتب السياسي و نافع عبد اهللا عضو اللجنة المركزية 

ومجموعة من رفاق وكوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا.

حيث تم القاء كلمة من قبل المسؤول االداري للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني -سوريا 

محمد اسماعيل ثمن فيها نضال المغفور له ومناقبه وإخالصه لحزبه ونهجِه ،وأكد استمرارية الرفاق 

على العمل والنضال على خطى الراحل ونهجه نهج البارزاني الخالد.

ل  العام  التنظيم  ومسؤول  السياسي  المكتب  " عضو  محمد  الكريم  عبد   " قبل  من  كلمة  القاء  تم  كما 

.PDK_S

توفي المناضل " عدنان بشير " في احد مشافي هولير في اقليم كوردستان صباح يوم االربعاء 08تشرين 

االول 2020 ، وُنِقل جثمانه الطاهر عبر معبر بيشابور -سيمالكا إلى كوردستان سوريا حيث وري 

جثمانه الطاهر الثرى في مسقط رأسه في قرية ديرنا ُقلنگا .

وجهت عائلة القيادي الراحل محمدأمين عباس عضو 

اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني- 

بيشمركة  قوات  ل  وامتنان  شكر  برقية   ، سوريا 

روج ( Leşkerê Roj)على وفائها ومشاركتها في 

مراسيم جنازة القيادي محمد أمين عباس، جاء فيها:

بيشمركة  روژ..  لبيشمركة  وتقدير  شكر  رسالة 

كرامة الكورد

والعرفان  الكبير  واالمتنان  الجزيل  بالشكر  نتقّدم 

رووا  الذين  كوردستان  صقور  روژ..  لبيشمركة 

بدمائهم تراب كوردستان، وسجلوا أسماءهم بأحرف 

الكوردستاني،  التاريخ  صفحات  في  ذهب  من 

داعش  دحر  في  ساهموا  العظيمة  وبأرواحهم 

المجرم...وصنعوا السمهم مجدًا لن يزول.

xÎä@Ú◊ã‡ìÓi@paÏ‘€@ãÿí@ÚÓ”ãi@ÈuÏm@ëbj«@µflc@á‡´@›yaã€a@ÜbÓ‘€a@Ú‹ˆb«
نشكر االخوة لشكري روژ على وفائهم الكبير وحزنهم 

استقبل  حيث  مزكين،  بافي  الراحل  فقيدنا  على  األكبر 

وبادلوه  مزكين،  بافي  الفقيد  جثمان  األبطال  هؤالء 

الوفاء بالوفاء، من أمام مقراتهم وحتى وصول موكب 

الجثمان الى معبر بيشابور..وهم يعلمون كم كان الراحل 

يعشق كل منتسبي بيشمركة روژ! وكيف كان معهم في 

الجبهات وميادين القتال.

وجميع  روژ  بيشمركة  لضباط  الكبير  والتقدير  الشكر 

الى  نصر  ومن  بهم..  رؤوسنا  نرفع  الذين  المنتسبين 

نصر بعون اهللا.

عائلة الفقيد محمدامين عباس ابو مزكين

كوردستان سوريا

٢٠٢٠/١٠/٣

بحضور رئيس مكتب المجالس المحلية للمجلس الوطني 

المكتب  أعضاء  من  وعدد  طاهر  محسن  الكوردي 

وكوباني  الغربية  المنطقة  في  المحلية  المجالس  عقدت 

اجتماعها االعتيادي بداية تشرين األول في مدينة قامشلو 

بكوردستان سوريا.

أرواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف  االجتماع  استهل 

البارزاني  مقدمتهم  وفي  وكوردستان  الكورد  شهداء 

الخالد ثم تم قراءة التقارير الواردة من المجالس المحلية 

والرد عليها وإبالغ رؤساء المجالس المحلية بالقرارات 

Úz‹èæa@›ˆbó–€a@›j”@Âfl@Òã‡nèæa@pb◊bËn„¸a@ıbË„g@Ô€Îá€a@…‡n1a@k€b�m@ENKS@Ä‹€@ÚÓ‹0a@ê€b1a
الصادرة عن األمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي 

في سوريا .

ثم تحدث طاهر عن كيفية تطوير وتفعيل أداء المجالس 

المحلية بين الجماهير، أما في الشأن السياسي تم الحديث 

عن آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة 

الداخلية واإلقليمية والدولية.

المفاوضات  نتائج  آخر  عن  مطوال  الحديث  تم  كما 

سوريا  في  الكوردي  الوطني  المجلس  بين  الجارية 

توحيد  إلى  الهادفة  الكردية  الوطنية  الوحدة  وأحزاب 

الصف والموقف الكوردي المشترك .

في  تناقش  سوف  التي  الملفات  أهم  عن  طاهر  تحدث 

المجلس  بين  الجارية  المفاوضات  من  الثالثة  الجولة 

الوطنية  الوحدة  وأحزاب  في سوريا  الكوردي  الوطني 

الكوردية. وكما تم الحديث عن استمرار معاناة أهلنا في 

عفرين وسري كانييه وكري سبي بعد قرابة السنة من 

دخول الفصائل المسلحة المدعومة من السلطات التركية 

إلى سري كانييه وكري سبي ومطالبة المجتمع الدولي 

للعمل على إنهاء االنتهاكات المستمرة على أهلنا في ظل 

يتعّرض شعبنا يف عفرين وكري سبي وسري كانييه لتهجري وانتهاكات من اجملموعات املسلحة التابعة لرتكيا
اإلقليمية  والقضايا  السورية  األزمة  بشأن  دورها  من 

األخرى، لكنها (أمريكا) ال تتردد في تصعيد صراعها 

امتداداتها  ولها  لإلرهاب  مصدرة  كدولة  إيران  مع 

المنطقة،  دول  من  للعديد  الداخلي  الشأن  في  السافرة 

وبالتالي تمارس الضغط عبر فرض المزيد من العقوبات 

االقتصادية عليها.

وإيران، هي األخرى تمارس سياسة تصعيد الصراع مع 

المقدمة منها  الدولية واإلقليمية، وفي  القوى  العديد من 

التها في الشأن الداخلي  أمريكا وحلفائها، وتزيد من تدخُّ

لعدد من الدول في المنطقة سواء بشكل مباشر كما في 

سوريا، أو عبر أذرعها السياسية والمذهبية كما في اليمن 

ولبنان والعراق، ما يعني أن إيران بسياستها تلك تدفع 

باتجاه المزيد من التأزم مع المجتمع الدولي، وتمارس 

أمنها واستقرارها  الدول وتستهدف  العداء لشعوب تلك 

وسيادتها، ويحملها المجتمع الدولي وشعوب تلك الدول 

جانب أساسي من مسؤولية استمرار أزماتها دون حل، 

الشعوب  دائم مع هذه  أمام صراع  إيران  نظام  أن  أي 

مختلف  ومن  حادة  داخلية  صراعات  وأمام  والدول، 

والمذهبية،  والدينية  السياسية  واالنتماءات  المكونات 

هذا  السياسية،  المعارضة  مع  المباشر  الصراع  وكذلك 

لذلك  النظام،  أجنحة  بين  الداخلية  الخالفات  ناهيك عن 

يمكن القول أن النظام اإليراني أمام تحديات شتى وفي 

والمتاعب  واألعباء  الخارجية  التحديات  منها  المقدمة 

ومستقبل  مصالح  تخدم  ال  التي  تلك  مجتمعة  الداخلية 

إيران كدولة أو مجتمع وحتى كنظام سياسي أيضًا.

وتركيا، حزب " العدالة والتنمية " الحاكم يتبع في هذه 

االرتجالية  الى  أقرب  هي  خارجية  سياسة  المرحلة 

منها أن تكون واقعية، ربما لتراكمات الوضع الداخلي 

ومخاوف تفاقم الصراع مع المعارضة الداخلية، والعجز 

المتراجع،  االقتصادي  النمو  وتيرة  معالجة خفض  عن 

وعليه يّتجه نحو الخارج والتدخل في الشؤون الداخلية 

سوريا  في  كما  وعسكريًا  سياسيًا  الدول  من  للعديد 

والعراق وليبيا، وآخرها إرسال مرتزقة سوريين للقتال 

النزاع  الى  إضافة  أرمينيا،  ضد  اذربيجان  جانب  إلى 

المتوسط  شرق  في  البحرية  الحدود  حول  اليونان  مع 

النظام  يطمح  الذي  األوربي  االتحاد  حفيظة  أثار  ما   ،

التركي االنضمام اليه، وهكذا موقفها العدائي من مصر 

لمقاليد  السيسي  تسلم  بعد  حصلت  التي  التغييرات  منذ 

في  الحاكم  الحزب  مشاكل  أن  أي  البالد،  في  السلطة 

تركيا تتفاقم مع تلك الدول بدل بذل الجهود والمساعي 

الّتراُجع مع  إلى  يميل  النظام  أن  المالحظ  لحلها، ومن 

ما  األوربي،  االتحاد  ودول  مصر  وخصوصًا  بعضها 

الدول، وعليه  تلك  التركية حيال  السياسة  يؤّكد اختالل 

نقدية  مراجعة  الداخلية ضرورة  المعارضة  قوى  ترى 

المنطقة  دول  أزمات  حيال  التركية  المواقف  لعموم 

والعدول عنها على طريق تحقيق مبدأ "صفر المشاكل" 

الوضع  الدول، واالهتمام بحل قضايا  تلك  المنشود مع 

الداخلي للبالد.

األزمات  حيث  صعبة،  خيارات  أمام  اليوم  العراق 

حل،  غير  من  ماثلة  ماتزال  العائقة  والملفات  تتفاقم، 

بماهي ملفات الفساد وخصوصًا المالي واإلداري، الى 

القوى  مختلف  بين  الداخلية  الصراعات  اشتداد  جانب 

والكتل السياسية سواء بشأن االنتخابات المبكرة وتعديل 

قانون االنتخابات أو بخصوص الميليشيا غير القانونية 

واستقرار  أمن  وتهديد  القالقل  بث  في  إليران  كأذرع 

مقرات  على  المتواصلة  الصاروخية  وهجماتها  البلد، 

األمريكية  السفارة  وآخرها  الدبلوماسي  السلك  ومكاتب 

مما حدى بها النقل إلى مقر قنصليتها في هولير عاصمة 

اقليم كوردستان، التي تعّرضت هي األخرى الى قذائف 

سيادة  يهّدد  الذي  األمر  الجهات،  تلك  من  صاروخية 

وحتى كيان الدولة العراقية بالتشتت واالنقسام، ذلك ما 

ألن  جّمة،  مخاطر  أمام  وشعبًا  حكومة  العراق  يجعل 

القوات  الى  أو ضّمها  الميليشيات  إال بحل هذه  ال حل 

النظامية، وهذا قد يؤّدي إلى المواجهة المباشرة مع هذه 

الميليشيات، ومن يدعمها من الداخل وحتى مع إيران، 

وقد تكون النتائج كارثية تؤّدي إلى حروب أهلية وتهديد 

صراع  ساحة  العراق  يكون  أن  أو  الطائفي  باالنقسام 

لتصفية الحسابات، وبالتالي على حساب الشعب العراقي 

السّيد مصطفى  حكومة  أن  يبدو  لكن  أراضيه،  ووحدة 

بحثًا عن  القضايا  هذه  بحكمة حيال  تتصّرف  الكاظمي 

مخارج أقل ضررًا للعراق وشعبه، ويبقى أسلوب العنف 

والمواجهة مع هذه الجهات هو أحد الخيارات ربما يكون 

األخير بالنسبة لحكومته.

إقليم كوردستان، يسعى من جانبه إلى مؤازرة حكومة 

األزمات  لهذه  المخارج  إليجاد  مساعيها  في  بغداد 

وبرلمانًا  وحكومة  رئاسة  اإلقليم  وقيادة  المستعصية، 

وتوجيهات  بحكمة  مسترشدة  األخرى  هي  تتصرف 

مع  التفاعل  في  البارزاني  مسعود  المناضل  الزعيم 

بين  الخالف  قضايا  لجهة حل  بروية، سواء  األوضاع 

انهاء  لجهة  أو  العراق،  في  السياسية  واألحزاب  الكتل 

المناطق  مسألة  هي  بما  هولير  و  بغداد  بين  الخالفات 

(المناطق  والمسماة  كوردستان  إقليم  من  المقتطعة 

العامة  للموازنة  بالنسبة  وكذلك  عليها)  المتنازع 

وموضوع النفط والغاز ..الخ، وهكذا بالنسبة للمشاكل 

المتعلقة بالجانبين الدولي واإلقليمي، وخصوصًا ما يهدد 

سيادة العراق وأمنه واستقراره، وبالتالي تجنيب العراق 

بقيادة  الدولي  التحالف  بين  الصراع  تصعيد  مغّبة  من 

أمريكا من جهة وإيران من جهة أخرى.

بغداد  حكومتي  بين  جاّدة  تفاهمات  ثّمة  ذكره  والجدير 

المحدقة  والمخاطر  التحديات  مواجهة  في  وهولير 

إن  القول  يمكن  وعليه  العراق،  بعموم  أو  بالجانبين 

مساعي التفاهم مع الجانب الدولي قائمة في هذا الصدد، 

سياق  وفي  ما،  حّد  إلى  اإلقليمي  الجانب  مع  وكذلك 

آخر فإن اإلقليم من جانبه يسعى لمعالجة بعض قضايا 

بالجانب  المتزايد  االهتمام  منها  المقدمة  وفي  معاناته، 

االقتصادي ومساعي توفير ضمانات التنمية الُمستدامة، 

ذلك بتضافر الجهود، ومن خالل تحقيق التفاهمات بين 

القوى واألحزاب السياسية داخل اإلقليم، وعلى مختلف 

الصعد والسيما السياسية واالقتصادية منها.

غرب كوردستان، الحوارات والمفاوضات بين المجلس 

أحزاب  وبين   (  ENKS سوريا(  في  الكردي  الوطني 

ي  (ب  أكبرها   (  PYNK  ) الكردية  الوطنية  الوحدة 

رغم  ببطء  ولو  ومستمرة  وساق  قدم  على  قائمة   ( د 

بالمختطفين  المتعلقة  تلك  صعوبات  من  يعترضها  ما 

على  اإلتاوات  وفرض  والتعليم  االجباري  والتجنيد 

أن  إال  ..الخ،  والدفاع  األمن  وموضوع  المواطنين 

للمجلس  الحقيقية  الشراكة  بشأن  اآلن  جاّدة  المناقشات 

الوثيقة  انجاز  تم  أن  بعد  اإلدارة  مفاصل  عموم  في 

وهذه  العليا،  الكردية  المرجعية  وموضوع  السياسية 

المفاوضات قد حازت على تأييد بعض الدول العظمى 

أمريكا  إلى  باإلضافة  وبريطانيا  وألمانيا  فرنسا  منها 

المفاوضات، وفي هذا السياق فإن حزبنا  لتلك  كراعية 

(الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا) يؤّكد على 

هذه  ونجاح  لتقدم  المجلس  خالل  ومن  المستمر  دعمه 

الجانبين  بين  الحقيقية  الشراكة  يحقق  بما  المفاوضات 

وبما يخدم وحدة الصف الكردي وموقفه السياسي.

في سياق متصل، أن ما يؤرق شعبنا الكردي وحركته 

مناطق  في  ومازال  شعبنا  له  تعّرض  ما  هو  السياسية 

عفرين وكري سبي وسري كانيي من تهجير وانتهاكات 

فّظة من لدن المجموعات المسلحة التابعة للدولة التركية، 

ورغم المناشدات والنداءات المتكررة لمنظمات المجتمع 

المجتمع  ومؤسسات  االنسان  حقوق  ومنظمات  الدولي 

من  العديد  على  المشكلة  هذه  عرض  ورغم  المدني، 

اللقاءات معها،  الدول وخصوصًا أمريكا وروسيا عبر 

قائمة، وسيظل مجلسنا وعبر  المعاناة  لكن التزال هذه 

وفوده ولجانه المعنية يواصل العمل والمساعي في هذا 

الشأن إلى أن يتّم إنهاُء هذه الحالة بسحب المجموعات 

المسلحة من تلك المناطق وعودة المهجرين إلى ديارهم 

وإدارة األهالي لمناطقهم بأنفسهم.

المكتب السياسي

للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا

٥ / ١٠ / ٢٠٢٠

عقد مكتب الثقافة واإلعالم واألنشطة لمنظمة المدينة 

والشرقية للحزب الديمقراطي الكوردستاني -سوريا 

يوم األربعاء ٧/ ١٠ / ٢٠٢٠ اجتماعهم االعتيادي 

في مكتب شرقي قامشلو لـ PDK_S وذلك بحضور 

مسؤولي مكتب الثقافة واإلعالم واألنشطة.

بداية بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح 

البارزاني  مقدمتهم  وفي  وكوردستان  الكورد  شهداء 

أهمية  عن  والحديث  التطرق  تم  ذلك  وبعد  الخالد 

إعالم  آلية  وتطوير  كيفية  وعن  اإلعالمي  العمل 

وتدريب  لتأهيل  تدريبية  بإقامة ورش  وذلك  الحزب 

الكوادر، كما تَم التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل 

بين مكاتب األنشطة واإلعالم.

بالتحضير  الحضور  تطرق  أخرى  جهة  ومن 

السياسية  والحوارات  الندوات  لعقد  والتخطيط 

@bÌäÏé@M@Ô„bnéÜäÏÿ€a@Ô†aã‘∫á€a@lçz‹€ ''Ï‹ìflb”@Ô”ãíÎ@Ú‰Ìáæa@Ú‡ƒ‰fl''@Ä€@‚˝«�aÎ@Úœb‘r€a@knÿfl
ÜbÓn«¸a@È«b‡nua@á‘»Ì

والمناسبات الوطنية.

اآلراء  من  العديد  طرح  تم  االجتماع  نهاية  وفي 

والمقترحات من أجل تفعيل و تطوير أداء مكتب الثقافة 

واإلعالم نحو األفضل.

تقوم  واإلعالم  الثقافة  و  األنشطة  مكتب  أن  ويذكر 

بجميع األنشطة السياسية والثقافية.

وجود الفصائل المسلحة.

تحدث طاهر عن الزيارة التي قام بها وفد جبهة السالم 

والحرية إلى موسكو مؤخرا .

لفخامة  والتقدير  الشكر  تقديم  تم  االجتماع  نهاية  وفي 

الرئيس مسعود البارزاني ولرئيس إقليم كوردستان السيد 

نيجرفان البارزاني على دعمهم ومساندتهم للمفاوضات 

الكوردي في سوريا  الوطني  المجلس  بين  التي تجري 

وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية.
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الفا محمد- كوردستان- لوزان 

يوم  سوريا   – الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  أحيا 

االربعاء ٠٧ تشرين االول ٢٠٢٠، ، الذكرى الـ ٣٢ 

عاما على رحيل مؤسس ورئيس أول حزب كوردي في 

سوريا ( الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا ) 

المناضل نورالدين زازا في مدينة لوزان بسويسرا.

الديمقراطي  الحزب  قيادة  االحياء  مراسيم  حضر 

الكوردستاني – سوريا ، احزاب كوردستانية وسويسرية، 

منظمات المجتمع المدني  والجالية الكوردية في اوربا 

وكذلك حضر المراسيم زوجة وابن الراحل .

والقيت خالل المراسيم هذه الكلمات:

- كلمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا ألقاها 

عضو المكتب السياسي للحزب  عبد الباسط حمو

- كلمة سكرتير الحزب االستاذ سعود المال، ألقاها نافع 

بيرو عضو المكتب السياسي للحزب.

- كلمة ممثلية اوربا للمجلس الوطني الكوردي.  عبد 

الكريم حاجي عضو اللجنة المركزية للحزب. 

الديمقراطي  للحزب  اوربا  السادس  الفرع  كلمة   -

الكوردستاني. محمد زاويتي.

- كلمة سينم بدرخان  القاها .د فيان يوسف

- كلمة دزكها خيرخوازيا بجيشكين كوردستان. د فيان 

يوسف.

- كلمة ممثلية اوربا التحاد الطلبة والشباب الديمقراطي 

الكوردستاني- روجافا . نوري علي.

- الحزب االشتراكي السويسري. أسو اميدي.

- يكيتيا مافي مروفان. عبد الباقي اسعد.

- كلبيرت زازا فافر .زوجة د نوردين زازا.

- كلمة شنكو زازا  نجل د نور دين زازا.

الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  رئيس  وتوفي 

– سوريا المناضل نورالدين زازا في مدينة لوزان عام 

١٩٨٨/١٠/٧ ودفن في مقبرة مدينة لوزان بسويسرا.

هذا وقد ورد الى اللجنة االدارية لرعاية استذكار رحيل 

الدكتور نورالدين ظاظا عدة برقيات منها: 

- برقية الرئيس مسعود البارزاني 

مسؤول  السياسي  المكتب  عضو  حاجو  كاميران   -

 PDK.S منظمة اوروبا

-  سعيد عمر عضو اللجنة المركزية مسؤول مكتب 

العالقات PDK.S هولير -

 - نقابة صحفيي كوردستان سوريا  .

-  الفنان برادر هولندا

كوردستان  ازادي  اوزچلك سكرتير حزب  - مصطفى 

تركيا - . لطيف   سكرتير هاكپار . ممثل P S K بناًء 

على كتاب مسعود تك سكرتير الحزب

- الجنرال مامي مموي رئيس جمعية الصداقة الكوردية 

الروسية 

-  ُكهار ممو فيدراسيونا كوملين كوردين ناڤنتوي يا 

كوردين سوڤيت ( المانيا) 

-الكاتب الكبير اسماعيل بيشكچي - السياسي الكوردي 

احمد آجار

- جانو آميدي معتقل سابق لدى تركيا 

-  حاجي كورداغي مسؤول راديو أشتي ( السويد) .

ديمقراطي  بارتي  فكي  رده  به  أصالن  قلچ  حميد   -

كوردستان باكور 

-  ابراهيم كزلو سياستمدار وشيروڤكار

-  صالح رسول   فنان

شهريار   ) ايران  كوردستان  ديمقراطي  بارتي   -

نقشبندي) - . -عنايت ديكور    كاتب واعالمي 

- قادو شيرين -  كاتب

-  مال سيراج شخصية وطنية و سياسية

-  الدكتور خالد آميدي

-  تيمور الياس منظمة حقوق االنسان 

 سينان چفتيورك بارتيا كومونيست تركيا

- الدكتور سردار شريف سندي 

-  عماد كاكلو   فنان 

-  صبري رسول يكيتيا نفيسكاري كوردستان سوريا 

-  -اتحاد نساء كوردستان سوريا فرع اوروبا

هجار حسن  -دكتور   .  - فنان  دهوكي    خبات    -

سكرتير اتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي كوردستاني 

- روچ اڤا

-  نجاح هيڤو مسؤولة االتحاد النسائي الكوردستاني 

في سوريا رودوز 

- ازاد فقة فنان

-  كارينا وزيري ئشو : سروكا جڤاكا كوردين اوروبا 

KES بلجيكا 

فيدراسيونا  سروكي  ابراهيم  كنيازي  البروفيسور   -

ناڤنتوي دياسبورن كوردان

-  ابراهيم يوسف : ريخستنا ماڤى مروڤان ل سوريا 

ماڤ

كورد  ماڤانين  نفيسكار و روژنه  يا  كشتي  يكيتيا    -

ل سوريا 

-  االستاذ موسى موسى المانيا

-  راضي اشتي ( حاجي ماردوخي) السويد 

-  عمر كالو صحفي روداو- . 

- موسى موسى – حقوقي ومستشار

- االستاذ احمد اومو ( اوركيش موزان ) سويسرا

- دكتور ياسين ديركي ( المانيا ) . عبدالرحمن كلو 

(كاتب وسياسي) 

- شڤكر هوڤك زازا ( فنان ) 

-يكيتيا الواني ديمقراطي كوردستان..باشور.

-عائلة عكيد ورسول أغا

وتنشر صحيفتنا " كوردستان" نصوص بعض البرقيات 

بلغاتها: 

ابراهيم كوجلو  -

 JI KOMÎTEYA AMADEKAR PARTIYA

 DEMOKRAT A KURDISTAN A SÛRIYEYÊ
,RE

  

,Heval û Dostên Hêja

 

 Ez di despêkê de ji we re sipas dikim

  ku hûn ji bona serokekî, û nivîskarekî û

 dîplomatekî Kurd/Kurdistanê Nûreddîn

 Zaza li ser mezelê wî  civînekê li dardixin

.û hûn wî bibîrtînin

 We ew kesê hêja dîsa tînin bîra me û

.hemû kurdan

 Hîç şik tune ye ku ez jî wek her kurdekî

 salan me  ٣٢  gelek xemgîn im ku beriya

 birayê mezin Nûreddîn Zaza wenda kir. Wî

 ji nav me koç kir. Wî, em ji aliyê zimanê

 kurdî û edebayata kurdî ve sêwî hiştin.

 Çû cem serokên Kurdistanê ku ji wan re

.şewirmenî bike

.Silav ji wî û ji serokên Kurdistanê re

 

,Heval û Dostên Hêja

 Birêz Nûreddîn Zaza bi çend rêzan danasîn

 gelek zehmet e û ûstatî dixwaze. Lê ez

 dixwazim bi çend rêzan wî bidii nasandin

.û bibîrbînim

,NÛREDDÎN ZAZA

 ١٩٢٥an e. Ew  Zarokê Şoreşa Milî ya

 dema zarok bû bi birayê xwe yên mezin

 Serokê Civata Kurd Nafîz zaza re li Bakûrê

 Kurdistanê çû li Rojavayê Kurdistranê cıwar

 bû. Dibastana destpêkê, navîn, bakelorî li

.Sûriyeyê qedand

 Ew li Ewrupayê xwendevanekî jêhatî yê

 kurd. Wî li WEwrûpayê doxtora jî qedand

 û ji bona neteweya kurd û Kurdistanê

.lêkolînên baş û mezin pêk anî

 Ew, zimanzanekî zîrek bû û edebiyatzana

.bû

 Wî çend ziman bi hev re diaxivî. Ew

.serkaniya zimanan bû

 Ew serokê cîwanên kurd yên li Ewrûpayê

.bû

 Ew siyasetvanekî milî, kurdistanî, jehatî

.bû

 Ew damezrênêr û Serokê Partiya

 Demokrat a Kurdistanê Sûriyeyê bû. Wî

 ١٩٥٧an de di şertên gelek zehmet di sala

 de bi çaçen hevalên xwe ve Partiya

 Demokrat a Kurdistana Sûriyeyê ava kir.

 Pişt re navê partiya hat guhertrin bû. Navê

 partiyê bû, “Partiya Demokrat a Kurdên

 ١٩٦٠î de hat girtrin û  Sûriyeyê.” Di sala

.ket hepisxaneyê

.Ew dîplomatekî baş yê kurd bû

 Ew rewşenbîrekî derveyî rêzê yê balkêş
.bû

 Ew kurdekî serbilind, dostê Şoreşa Milî ya

.Başûrê Kurdistanê bû

  Ew di nav entellektuelên Ewrupayê de jî

.kesekî bi navûdeng bû

 Ew damezrênerê Enstitûya Kurd li Parîsê

.bû

 Ez bi mirina Nûreddîn Zana gelek xemgîn

 im. Ez ji bona we, malbata Birêz Nûreddîn

 Zaza, hezkirên wî, Kurd û Kurdistanê

.sersaxî dixwazim

 Divê em Nûreddîn Zazayê Madenê/Xarpûtê

 qet jibîr nekin. Her dem di mêjî û dilê xwe

.de bidin jiyandin

 

 Xebatkarê Doza Kurdistanê Îbrahîm

GUÇLU

 

٠٥. ١٠. ٢٠٢٠ ,Diyarbekîr

راضي أشتي  -

حاجي كورداغي  -

 JI BO KOMÎTA KOMÎTA AMADEKAR

 (PDK.S) YA BÎRANÎNA DR. NÛREDIN

ZAZA

 Xwişk û birayên hêja, amadebûnên qedir

!..giran

 saliya koça  .٣٢  Bi helkeftina bîranîna

 dawiyê ya leheng û mêrxasê nemir Dr.

 Nûredîn Zaza em rêz û îhtramên xwe

 pêşkêşê rihê wî dikin û bejna xwe li ber

 ditewînin . Herweha sersaxiyê li malbata

 wî, xanima Gilberte û kurê wî rêzdar

.Shengo dikin

 Rêzdaran, dîrok şahidê vê yekê ye ku

 Dr. Nurdeîn Zaza yek ji van qehreman,

 mêrxas, rewşenbîr û Kurdperwerên

 serdema me bû, ku bi tevaya jiyana xwe

 bi hemû hest û dilsoziya xwe ji bo milletê

 xwe kar û xebat kiriye û çi car serî li ber

 dijminan netewandiye. Em bi vê xebata wî,

 helwîsta wî ya mêrane sanaziyê dikin ku

 me mêrxasek weha hebû. Lewra gelê me

 dê çi car vî mêrxasî ji bîr neke û dê li ser

.sopa wî û mêrxasiya wî tevbigere

 Em careka din bi wefadrî wî bi bîrtînîn û

.rêz li wî digrin

 Dr. Nûredîn Zaza nemire û dê tim di dilê

.me de bijî

٢٠٢٠,١٠,٠٧

 Radi Ashti

Haci Kardoxi

Stockholm Swêd

عائلة عكيد ورسول آغا

Gelî mêvanên rêzdar

 emîn ٣٢ dema we xweş bê. Di salvegera.

 de ya koçbarkirin  Dr. Nûrdin de ,û bîranîna

 wî camêrê navdar yê  xebatkar, zane û

 kurdperwer,  ez binavê xwe û malbata Egîd

 û Resûl Axa , sipasî ya  Pdks û malbata

 Dr. Nûrdîn Zaza yên  orgnîzatorên vê

 bîranînê ne. Ramana Dr.Nûrdîn tu caran

 na mirê bi saya xebatkrin bi rumet . Em di

 vê bîranînê de ,bi hemû rêzdari bejna xwe

 li ber nav û dîroka Dr. Nûrdîn ditewînin .

 Bijî gelê kurd, û her serfiraz bê  malbta

 Dr.Zaza . Silv û rêz . Hişyar Egîd. Bi navê

.malbata Egid û Resûl Axa

من الواجب علينا تصويب الخطأ وعدم االستمرار في 

تهميش الدور الريادي للدكتور نوردين زازا وفكره النير 

في مسيرة الحركة التحررية الكوردية).

- في تصريح خاص لصحيفة "  كوردستان قال نافع 

الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  عضو  بيرو 

د  رحيل  ذكرى  احياء  ان  سوريا    - الكوردستاني 

الحركة  في  النضالي  لدوره  وفاء  جاء  زازا  نورالدين 

التحررية  الكوردية خالل حياته التي كرسها في خدمة 

و  عاشها  التي  المرحلة  تقييم  العادة  والتوجيه  الكورد 

دراسة فكره النير ورؤيته المسقبلية الصائبة فيما يخص 

هذه  لتحقيق  االمثل  النضال  واسلوب  الكورد  حقوق 

االهداف والتي نعتقد انه الى االن لم يتم ذلك  بالشكل 

االمثل. 

تأسيس  تخص  التي  المناسبات  جميع  في  اننا  رغم  و 

نأتي على  الكوردستاني - سوريا  الديمقراطي  الحزب 

اال  رئيس  و  كمؤسس  ودوره  الراحل  المناضل  ذكر 

د  التي عاشها  فالتراجيديا  يكفي،  ذلك ال  ان  نعتقد  اننا 

نورالدين زازا والتي تجسد معاناة الكوردي المضطهد 

وسعة فكره النير يستحق الدراسة انصافا له وللتاريخ. 

ثم ان ما  تركه لنا الدكتور نورالدين  من ارث نضالي 

لغات  الى  ترجمتها  خالل  من  نستطيع  قيمة  ومؤلفات 

التاريخية  ومعاناتهم  الكورد  بمأساة  التعريف  عالمية 

د  وفكر  ونضال  بسيرة  االهتمام  الى  يدفعنا  ما  هذا   .

نوردين زازا  وليس فقط احياء ذكراه الذي يأتي وفاءا 

وتخليدا لشخصية اختزلت مأساة الكورد  .

وفي سؤال ( كوردستان) هناك مؤلفات للراحل ظاظا لم 

تنشر بعد، هل انتم بصدد االهتمام بها، ونشرها ؟

شنكو    ) زازا  نوردين  د  الراحل  ولد   . بيرو:   قال 

زازا) بصدد نشر مؤلفات الدكتور نوردين زازا بلغات 

عدة سنكون قريبون منه وداعمين له في هذا المشروع 

فالغاية االساسية من ترجمة مؤلفات د نور الدين زازا 

الى اللغات االنكليزية والفرنسية وااللمانية هي تعريف 

العالم بتاريخ وفلكلور ومعاناة الشعب الكوردي .

نور الدين ظاظا في ذاكرة كوردستان

واحد  وهو  سوريا  في  كردي  حزب  أول  سكرتير  هو 

في  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب   ) مؤسسي  من 

سوريا).

ولد المناضل وفقيد االمة الكردية نورالدين ظاظا ١٩١٩ 

في مدينة معدن قرب ديار بكر ويرتبط معدن ارتباطا 

وثيقا مع عائلة ظاظا المشهورة حيث كان جده االكبر 

واليا على معدن وقام المذكور بتشييد العديد من المباني 

فيها ومن احسن صفات االنسان ان يكون  المؤسساتية 

به  يتسم  كان  ما  وهذا  عادلة  قضية  اجل  من  مناضال 

نورالدين ظاظا وبعد ستتة عشر عاما على رحيل هذا 

المناضل ال بد لنا ان نقف ونستخلص العبر من سيرته 

النضالية .

في  االبتدائية  واكمل  المدرسة  ظاظا  نورالدين  دخل 

نافذ  اخيه  مع  ذهب  ثم  من   ١٩٢٩ عام  حتى  المعدن 

سنة  حتى  وذلك  المتوسطة  المرحلة  التمام  امد/  الى/ 

١٩٣٠ ولكن الضطرار عائلة ظاظا ترك معدن باتجا 

االكراد  ثورة  اندالع  بسبب  كردستان  غرب  جنوب 

بقيادة الجنرال احسان باشا وجمعية خويبون والمطا لبة 

باستقالل كردستان فاقاموا فترة في حلب وبعدها استقرو 

ا في دمشق حيث سجل نورالدين في الثانوية الفرنسية 

واخاه نافذ كونه كان طبيبا حيث ذهب الى عين ديوار 

وفيما   ١٩٣٥ القامشلي  في  وعمل  مشفاها  في  وعمل 

لبلديتها وقام بانشاء  بعد عاد الى معدن واصبح رئيسا 

اول مشفى فيها ووالد نورالدين قام بايواء طفلة ارمنية 

الرهيبة  المزابح  بعد   / جاجو   / اسمها  كانت  وتربيتها 

التى ارتكب بحق الشعب االرمني ورغم ان بعض من 

قادة  من  مقصود  وبتشجيع  االكراد  العشائر  الرؤساء 

الجيش التركي قامو بالمشاركة في االعمال االجرامية 

اال ان معظم الشعب الكردي والقواد الوطنيين وقفو الى 

الجرائم بحق االرمن  الشعب االرمني واستنكار  جانب 

ومن بينهم عائلة ظاظا وفي عام ١٩٢٥ اثر قيام الكرد 

مرة اخرى بالثورة في وجه الظالم بقيادة الشيخ سعيد 

الشعب  وابادة  قتل  بحملة  التركي  الجيش  م  قا  بيران 

افراد  اكثر وجوه االكراد ومن هؤالء  الكردي واعتقل 

عائلة ظاظا حيث اعتقل والد نورالدين واخاه وعمه وابن 

عمه بسبب دعمهم للثورة و ان احد منهم نادى بصوت 

مخنوق /عاشت كوردستان/ حتى الموت.

ديرسم  في  اخرى  مرة  الكرد  اثار   ١٩٣٧ عام  وفي 

الكردية  القرى  مئات  فاحرقت  التركي  الظلم  وجه  في 

جلدته  ابناء  تجاه  بالظلم  وشعر  كثيرا  نورالين  فتالم 

بتشكيل  االكراد  الطلبة  زمالئه  من  بعض  مع  فقرر 

الى  ليتوجهو  مذكرة  وكتابة  الفرنسية  الثانوية  في  وفد 

لالحتجاج  دمشق  في  االوروبية  والممثليات  السفارات 

في  كبيرة  مساهمة  ظاظا  نورالدين  المناضل  وساهم 

تشكيل جمعية هيفي .عاد نورالدين ثانية الى كردستان 

قاصدا الجزيرة في عام ١٩٣٨ ليخدم قضيته ويخدم بين 

صفوف شعبه عن قرب وفي سنة ١٩٤٤ اجتاز دجلة 

وقادة  البرزاني  مال  الكردي  االب  للقاء  الشرق  قاصدا 

حزب هيوا في جنوب كردستان ولكن القي القبض عليه 

من قبل الحكومة العراقية وسجن سنة في العراق وفي 

عام ١٩٤٥ توجه الى بيروت لدراسة العلوم السياسية في 

الجامعة الفرنسية وعمل فترة في القسم الكردي باذاعة 

بيروت  في  كردية  مدرسة  بانشاء  ايضا  وقام  بيروت 

دراسته  انهى   ١٩٤٧ عام  وفي  المحطة  اغالق  بعد 

لدراسة  أوروبة  الى  وسافر  الليسانس  على  وحصل 

الدكتورا قاصدا مدينة لوزان السويسرية وقد تحمل هذه 

لوزان  قلبه وقلب كل كردي معاهدة  المدينة معنى في 

وتحضير رسالة الدكتوراة لتعريف وتقريب قضيته الى 

انظار العالم في سويسرا اصدر مع بعض رفاقه مجلة 

صوت كردستان باللغات الكردية والفرنسية واالنكليزية 

وبع اكمال رسالته في الدكتوراه عاد الى الوطن وساهم 

في  كردي  سياسي  تنظيم  اول  تشكيل  في  فعال  بشكل 

المناضل  مع  ظاظا  نورالدين  المناضل  قام  سورية. 

المرحوم اوصمان صبري ابو واخرون في سنة ١٩٥٧ 

واخرون  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  بتاسيس 

بمالحقة  السورية  السلطات  قامت  قصيرة  فترة  وبعد 

السجون  في  وزجهم  الحزب  ونشطاء  البارتي  كوادر 

معظم  على  القبض  القي   ١٩٦٠ عام  في  والمعتقالت 

كوادر الحزب من بينهم نورالدين ظاظا وحكم عله ١٨ 

شهرا وبعد هذه النكسة تعرض الحزب الى االنشقاقات 

متمسكا  بقي  ولكنه  الحزبي  العمل  نورالدين عن  وابعد 

البعث  حزب  استلم   ١٩٦٣ عام  وفي  النضالي  بخطه 

بحملة  وقامت  انقالب  الحكم عن طريق  الصيت  السئ 

اخرى ضد الكرد وحركته الوطنية والتجا نورالدين ثانية 

الى بيروت واقام اتصاالت مع شخصيات لبنانية وطنية 

بارزة مثل كمال جانبالط و بيير جمييل وقيادة الحركة 

ازعج  النشاط  هذا  ولكن  العراق  في كردستان  الكردية 

الحكومة السورية  الى  اللبناية فقامت بتسليمه  السلطات 

عن طريق االردن وسجن مرة اخرى وحكم عليه سبعة 

اخاه  قاصدا  راسه  مسقط  الى  عاد   ١٩٧٠ وفي  اشهر 

رشو فرفضت الحكومة التركية منحه حق الجنسية عاد 

ثانية الى سويسرا ١٩٧٢ وتزوج من امراة صحفية في 

سويسرا وانجب منها صبياوسموه شنكو فاليري وعمل 

مدرسا في لوزان لتدريس اللغة الفرنسية في مدارسها 

اوخر عمره .

هذا  قلب  نبضات  توقفت   ٠٧-١٠-١٩٨٨ ليلة  وفي 

المناضل عن التوقف وفارق الحياة في احدى المشافي 

من  العديد  وله   . المدينة  مقبرة  في  ودفن  السويسرية 

االعمال االدبية والفنية حيث قام بترجمة الراعي الكردي 

لمؤلفه المشهور عرب شمو الكردي اليزيدي من ارمينية 

الكردية وقصائده في مجموعة تحت  الى  الفرنسية  من 

عنوان معركة الحرية .
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كوردستانتقارير4 ك ٢٧٢٠ - ٢٠٢٠م /١٠/ ١٥  (٦٤٢) العدد

صربي أوصمان الكبرية الوطنية الشخصية لرحيل ٢٧ الـ الذكرى
خاص كوردستان-

لرحيل والعشرون السابعة السنوية تمرالذكرى

يوم صبري، أوصمان والقومية الوطنية الشخصية

.٢٠٢٠/١٠/١١

الشخصيات من صبري اوصمان المناضل العم يعتبر

حياته افنى الحديث، حيث عصرنا البارزة في الكردية

أيام منذ الكردية القضية عن الدفاع سبيل في بالنضال

الكردي شعبه مضطهدي وقاوم وفاته، وحتى شبابه

أنظمة جميع  سجون ودخل تلين،  ال جبارة بإرادة

الكردي الشعب فيها يتعرض التي البلدان في الحكم

لتلك الشوفينية المالحقة  عليه وفرضت لالضطهاد،

بين ينتقل ما أن القاسية والظروف األنظمة والضغوط

والغربة التشرد من وسوريا….معانيا والعراق تركيا

يوم ولد المريرة.: الطويلة النضالية مسيرته في والفقر

كختي  منطقة في نارنجي قرية ٠٥ – ١٠ – ١٩٠٥ في

صبري ابن الشمالية وهو كردستان أديمان في بوالية

مرديسا. عشيرة زعيم أغا

عن حياته ونضاله: نبذة

في  نارنجي  قرية في   ١٩٠٥  –  ١٠  –  ٠٥ يوم ولد

وهو الشمالية كوردستان في أديمان بوالية كختي منطقة

مرديسا. دخل المدرسة عشيرة صبري أغا زعيم ابن

عام فيها وتخرج عمره من السابعة في وهو الرشدية

يترأس أغا شكري عمه وكان لقريته بعدها عاد ،١٩٢٠

زوجته وأنجبت مبكرا تزوج والده وفاة بعد العشيرة

من اثنين مع توفيت  ما وسرعان أبناء، ثالثة  األولى

السابعة في قتل فقد الثالث  أما الطفولة،  في أوالدها

تزوج والت، يدعى وكان عمره، من واألربعين

هوشين، (هوشنك، أبناء ثالثة وأنجب ثانية أوصمان 

أخيه(كوي) ابنة وتبنى هيفي) (هنكور، وبنتين هفال)

شكري  عميه  مع شارك   ١٩٢٦  –  ١٩٢٥ عام في

اعتقالهم وكان بيراني سعيد الشيخ ثورة في ونوري

عام لغاية السجن في  بقي  فقد  هو  أما  عميه، وإعدام

حيث خرج بموجب عفو عام. ١٩٢٨

في ناضل البارزة الكوردية الشخصية صبري أوصمان

وحتى أيام شبابه منذ الكوردية القضية الدفاع عن سبيل

مضطهدي وقاوم  شيخوخته، من األخيرة المراحل

أنظمة سجون جميع ودخل تلين، ال جبارة بإرادة شعبه

الكوردي الشعب  فيها يتعرض التي البلدان في  الحكم

لتلك الشوفينية المالحقة  عليه وفرضت لالضطهاد،

ما ينتقل أن القاسية والظروف والضغوط األنظمة

والغربة التشرد من معانيا وسوريا والعراق تركيا بين

المريرة. مسيرته النضالية الطويلة في والفقر

الوعي مستوى رفع في  صبري  اوصمان جاهد

إلى االنضمام خالل من لشعبه والسياسي االجتماعي

منظمة خويبون في ساهم واألندية. والتجمعات األحزاب

البدرخانيين قبل أواخر العشرينات من في تأسست التي

بوزان ومصطفى  باشا، جميل وقدري سليم وممدوح 

كما الكرد التقليديين، الزعماء وغيرهم من بك، شاهين

وثورة خوبيون منظمة النضالي بين التنسيق في ساهم

بدمشق كوردستان نادي تأسيس في وساهم ، داغ أكري

منظم  حزب كردي اول في تأسيس وساهم  ١٩٣٨ عام

عبد  مع  ١٩٥٧ عام (البارتي) اسم تحت سوريا في

نويران، وحمزة والشيخ محمد عيسى درويش الحميد

الذي االنشقاق بعد اليسار لفصيل سكرتيرا أصبح ثم

.١٩٦٥ عام البارتي في حصل

والثقافة الكردية اللغة خدمة في جهدا أوصمان يدخر لم

في وساهم وتأليفا، ودراسة تعليما عام، بوجه الكردية

الكرديين واألدب اللغة مثقفة في كوردية أجيال تنشئة

مه، دردي باهوز، فهي: كتاباته أما عايشهم. ممن

مثل  حرفا األولى٢٩  كورديتان أبجديتان جارلهنك،

أحرف أربع بزيادة واألبجدية الثانية ، بدرخان أبجدية

مجموعة السابقة، الكردية األبجديات في تغفل كانت

ابو)) ((أشعار اوروبا تحت عنوان في صدرت شعرية

 A P اوصمان تسمية سبب ان  بالذكر  الجدير ومن

التقليدية  الكوردية الزعامة  على  نقمته الى يعود  O

الرغم على باشا)) ، بك أللقابها((أغا، حتى وكراهيته

(مرديس). عشيرة تتزعم كانت عائلته أن من

نشوء فترة في جالدت  المرحوم زوجة درجت حيث

بكلمة مخاطبته على  البدرخانيين مع  أصمان عالقة

الزعامة الكوردية  أللقاب بكراهيته لمعرفتها A P O

الكورد. بين المستعملة

تفاوتت  مرة  ١٨ لالعتقال صبري اوصمان تعّرض

القومي نضاله  بسبب وسنين وشهور أيام بين فتراتها 

الشعب تضطهد  التي لألنظمة ومقاومته الدؤوب

من  ١٩٢٨ وخرج _١٩٢٦ تركيا في اعتقل الكردي،

١٩٢٨ لمدة سبعة  في ثانية ، ثم اعتقل بعفوعام السجن

التهمة. عليه تثبت ولم  لالنقالب األعداد بتهمة  أشهر

وفي   ١٩٣١ ١٩٣٠ـ في في العراق مرتين واعتقل

مدغشقر  جزيرة إلى نفي لبنان ١٩٣٥ ومن مرتين لبنان

 ١٢ اعتقاله تكرر فقد سوريا في أما . العام نفس في

الزعيم، حسني عهد في أشهر  خمسة أبرزها مرة

سجن  وستة أشهر في ، ١٩٥٩ حلب في أشهر وتسعة

في  ونصف سنة واخيرا ،  ١٩٦٦ أواخر في المزة

.١٩٧١ عام القلعة سجن

لم يعترف التي الشخصيات احد من ويعتبر اوصمان

في ناضل وقد كوردستان في المصطنعة بالحدود

القضية ان لألعداء مظهرًا الكوردستانية جميع األجزاء

المصطنعة الحدود برسمهم يتشتت وال الكوردية واحدة

واألساليب التخلف نضاالت العم تجاه إلى باإلضافة ،

مثل الزعامة ناحية من الكورد بين المتواجدة التقليدية

بقي مأثورة أقوال له )وكان باشا ، الشيخ و (األغا

قال حيث كبيرة قيمة له الكردي التاريخ في وسيبقى

تحب التي هي ذاتها وتعي نفسها تحب التي (األمة

لغتها).

سوريا إلى الحدود عبر ،٢٦ – ١٢ – ١٩٢٩ يوم في

البرازي، وفيها بك شاهين آل على ضيفًا وحل كوباني

جالدت عالي األمير يد على خويبون إلى جمعية انتسب

 ١٩٣٠ عام وفي البرازي. بك شاهين وأبناء بدرخان

ووضعه مالحقته وتمت آرارات ثورة في شارك

العديدين جانب إلى دمشق في الجبرية اإلقامة تحت

التي خوبيون منظمة في  ساهم الكورد  الوطنيين من

البدرخانيين قبل من العشرينات أواخر في تأسست

بوزان ومصطفى  باشا، جميل وقدري سليم وممدوح 

. التقليديين الكرد الزعماء  من  وغيرهم بك، شاهين

خوبيون منظمة بين النضالي التنسيق في ساهم كما

في دمشق مع صدور مجلة هاوار داغ . وثورة أكري

مثل  زمالئه جانب فيها إلى بالكتابة اسهم ١٩٣٢ عام

ذلك الوقت، من مثقفي جان وغيرهم جكرخوين وقدري

روزا – روناهي ) شقيقاتها والحقًا هاوار مجلة أتحف

الجميلة، والقصائد  والبحوث بالمقاالت ( ستير – نو

تدريسها جانب إلى باللغة الكوردية الكتابة بدأ ذاك ومذ

بدمشق. الكورد حي في للتالميذ وكتابة قراءة وتعليمها،

نادي أسس الماضي القرن من الثالثينيات أواخر  في

إلى تحول والحقًا دمشق في  الثقافي)  الدين (صالح

أبناء تعليم في له الدور الرئيس وكان كوردستان، نادي

الالتينية. باألحرف الكوردية اللغة الحي

الكوردستاني-  الديمقراطي الحزب ١٩٥٧ أسس عام في

اللجنة وضمت ظاظا الدين نور الدكتور مع سوريا

حاج حميد – حمو رشيد : السادة للحزب المركزية

خليل حنان  شوكت – خوجه علي محمد – درويش 

وعلى نويران. حمزة – عيسى محمد الشيخ – محمد

أبو بقي والنفي. للسجن عديدة مرات تعرض أثرها

الدفاع في التاريخية مسؤولياته متحمًال أوصمان صبري

الذي االنشقاق بعد حتى سوريا في الكوردي الشعب عن

سكرتيرا  أواخر عام١٩٦٥ وأصبح البارتي حدث في

تقديم إلى اضطر أنه إال . االنشقاق بعد اليسار لفصيل

 ١٩٦٩ عام في الحزب من استقالته

تأسيسها في أسهم التي والرياضية الثقافية النوادي من

عام في والرياضي الثقافي الدين نادي صالح -١ :

عام كوردستان نادي قاسيون ٢- جبل – ١٩٣٨ بدمشق

نادي جامع كردان ٣- قرب الكورد ١٩٤٢ بدمشق حي

عام في الجزيرة نادي ١٩٤٩ بدمشق ٤- عام في هنانو

مارس  اسم الجزيرة السورية تيمنًا على بدمشق ١٩٥٤

الثقافية والرياضية النوادي هذه خالل من أوصمان آبو

لتالميذه وكتابة قراءة وتعليمها الكوردية اللغة تدريس

فترة األغلب على وكانت الكورد، حي شباب من

ألف التعليم. في شيقًا كان وأسلوبه مسائية الدراسة

الشعب عن آالم تتحدث وكلها كتب أوصمان عدة أبو

دمشق١٩٥٦ ٢- – العاصفة -١ : وآماله الكوردي

التينية كوردية أبجدية -٣  ١٩٥٧ دمشق – آالمنا

 ١٩٨٤ دمشق – األربعة األبطال -١٩٥٥ ٤ دمشق –

ألمانيا صدرت في شعرية مجموعة آبو ( أشعار -٥

ثماني  لالعتقال أوصمان آبو تعرض ( ١٩٨١ عام

وسنين، وشهور أيام بين فتراتها تفاوتت مرة عشرة

لبنان وفي مرتين العراق وفي مرتين تركيا في اعتقل

أبرزها  ١٢ مرة اعتقاله فقد تكرر في سوريا ،أما مرتين

أشهر وتسعة ، الزعيم حسني عهد في أشهر خمسة

في  المزة سجن في أشهر وستة ،  ١٩٥٩ حلب في

القلعة  سجن في ونصف سنة واخيرا ، ١٩٦٦ أواخر

أفريقيا وإلى  في مدغشقر جزيرة ١٩٧١ ونفي إلى هام

. وتدمر السويداء

وثقافيا نضاليا إرثا  وترك  صبري  أوصمان رحل

الكوردي النضال أعالم من كعلم  لتخليده يكفي خالدا

لناحية التابعة بركفري قرية في توفي التحرري.

.١٩٩٣/١٠/١١ في الدرباسية

كوردستان

االستثنائي  اإلحصاء ذكرى ٥-١٠ يوم صادف 

١٩٦٢/١٠/٥ )والذي  عام (منذ والخمسون الثامنة

منطقة  في "الف  ٣٠٠" من أكثر بموجبه جرد

كوردستان في الكوردي الشعب أبناء من الجزيرة

العفو منظمة بحسب السورية الجنسية من , سوريا

."٢٠١١ إنترناشيونال)عام (أمنستي الدولية

تتسم التي الحسكة، محافظة خصوصية تشفع لم

على تعيش التي واألعراق  الطوائف بتنّوع

على وحرصهم العسكر، عنجهية أمام لها أرضها،

االنفصال إّبان فسارعوا الخصوصية، هذه تدمير

إحصاء إلى إجراء المتحدة الجمهورية العربية عن

بعرض ضاربين وحدها، الحسكة مدينة شمل

ريفها، به يذخر الذي المماثل والتنّوع الغنى الحائط

المكّون إقصاء  بغية  تعجيزية، مطالب  إدراج  مع

هذا في الرئيس  المستهدف كان الذي الكردي، 

المسّيس. اإلحصاء

العام في السلطة على البعث" "حزب استيالء وبعد

أسماء تعريب  استهدفت سياسات طّبق  ،١٩٦٣

الثقافة وحظر الكوردية، والمدن والبلدات القرى

الجدد المواليد تسمية ومنع التداول، من الكوردية

مشروع تنفيذ إلى باإلضافة الكردية، باألسماء

الذي   ٧٥ رقم القانون على بناًء العربي" "الحزام

الحسكة  اعتبار على ونص  ١٩٦٤ سنة صدر

الفالحين منع تم ذلك، وعلى حدودية. محافظة

وتحولت الزراعية، األراضي تمّلك من الكورد 

وزارة بين ايجار عقود بموجب "انتفاع" الى الملكية

ايجار بدل بموجبها األخير يدفع والفالح، الزراعة

كل سنة. الزراعية، أرضه من لقاء استفادته

اجري المقصود االستثنائي اإلحصاء السكاني وكان

الجمهورية، عهد رئيس في الحسكة ، محافظة في

العظمة,حيث بشير حكومته، ورئيس القدسي، ناظم

وقسم   ١٩٦٢ األول  أكتوبر/تشرين ٥ في جرى 

إلى: سوريا في الكورد

السورية. بالجنسية متمتعين -

القيود في ومسجلين الجنسية من مجردين -كورد

أجانب. على أنهم الرسمية

سجالت في مقيدين غير الجنسية من مّجردين -

مكتوم وصف عليهم وأطلق الرسمية، المدنية األحوال

إلى عدم وجود يشير سوري إداري القيد وهو مصطلح

الرسمية. في السجالت المعني الشخص

من: كال السابقة الفئة إلى باإلضافة المكتوم وشمل

ألب أجنبي وأم مواطنة. ولد -من

القيد. مكتومة أجنبي وأم ألب ولد -من

القيد. مكتومي ألبوين ولد -من

أبناء عانى  التعسفي العنصري اإلجراء هذا  وبموجب

واالغتراب التمييز أنواع  من مختلف  المجردين شعبنا

المدنية الحقوق بحرمانهم من وتجلى ذلك , سورية داخل

على بالحصول تتعلق التي واالقتصادية والسياسية

العمل وحق االنتخابات المشاركة في حق مثل الجنسية

إضافة والوالدات الزواج  وتسجيل  والسفر  والتوظيف

. العلم وخدمة الملكية حق إلى

الكوردية حياة االغلبية أثرعلى إنساني هذا الال الوضع

ورغم وبطالة, فقر من اليومية الحياة معاناة في

الضحايا قبل من المستمرة والمراجعات االحتجاجات

الوعود ورغم السوري, المدني المجتمع ومطالبات

السلطات السورية التي كانت تطلقها المستمرة والمتكررة

اعترفت أن بعد القضية تلك لحل واآلخر الحين  بين

بقيت الظالمة المعاناة  هذه  إن  إال ، آنذاك بوجودها

رقم التشريعي بعد صدور المرسوم ازدادت بل مستمرة,

يمنع  " على نص حيث ، ٩-٢٠٠٨ ٤٩ تاريخ ١٠-

والحجوزات والّرهن  الّدعاوى إشارات من  أّي وضع

المناطق في العقار صحيفة على والتخّصص والقسمة

التنظيمي المخّطط  ضمن العقار أكان الحدودّية ،سواء

أو خارجه." للمدينة ،

قد كانت سورية في اإلنسان لحقوق الوطنية المنظمة 

وذكرت   ٢٠٠٨ عام الخصوص بهذا 
ً
بيانا  أصدرت

استمراريتها طول على المعاناة هذه استمرار "إن فيه

السوري الجنسية لقانون واضحة مخالفة يعد حل دون

وصادقت والتي وقعتها المتعلقة المواثيق الدولية ,ولكل

الضارة اآلثار عن ناهيك , السوري النظام عليها

."وطالبت الوطنية ووحدته السوري المجتمع بنسيج

المجردين مشكلة بحل وعودها "بتنفيذ السوري النظام

المعنية الجهات وطالبت كما , الجنسية من والمحرومين

الجائر اإلحصاء هذا نتائج إلغاء على الحثيث بالعمل 

وأولها

عن منها ,وتعويضهم المجردين جميع الجنسية إلى إعادة

المصالحة يعزز مما , طويلة لفترة والحرمان المعاناة

" تحديات. أو مخاطر أية أمام الوطن ويحصن الوطنية

أصدر قد كان األسد بشار السوري النظام  رئيس 

األكراد بمنح القاضي (٤٩) رقم التشريعي المرسوم

الحسكة الجنسية محافظة أجانب سجالت في المسجلين

القرارات باتخاذ الداخلية وزير وكلف السورية،

إندالع المرسوم,بعد لهذا  التنفيذية للتعليمات  المتضمنة

ود  لكسب  في خطوٍة  ٢٠١١ عام في السورية الثورة

اغلبية الشعب ,لكن معارضيه ,وإضعاف الكورد تجاهه

من  ٥ عقود بعد قبل موقفه من حسم كان قد الكوردي

تجنيس بعد ,وحتى في سورية األسد البعث وآل حكم

موقفهم االسد تغيير يستطع لم " الحسكة "أجانب محافظة

في الكوردي الشعب من المطلقة األغلبية وكسب

. سورية كوردستان

,حيث الكورد تطلعات في كاٍف لوحده التجنيس يكن لم

ينتهي ولن لم القرار خلفه هذا الذي والحرمان الضرر

الطبيعية حقوقهم عن تعويضهم ,مهمشين البطاقة بتلك

. والمشروعة

وجه  في قامشلو ٢٠٠٤ في في الكورد قد إنتفضوا وكان

ومئات الشهداء عشرات ,وقدموا وظلمهم البعث طغيان

هزت التي ثورتهم ,نتيجة المعتقلين وآالف الجرحى

حاجز وكسرت  سورية في  مرة الول  النظام أركان

شرارة اندلعت البالد,وما في السائد والصمت  الخوف 

الكوردي الشباب انضم ,حتى االول األسبوع الثورة في

الكوردية المناطق عموم في اآلالف عشرات باآلالف ثم

باهظة ضريبة اليوم يدفعون زالوا لحد ,وال سورية في

الكوردية الحقوق استعادة في وحقهم هدفهم في الثمن

بالفيدرالية ,ويطالبون سوريا كوردستان في للكورد

. سوريا لكوردستان

االستثنائي إحصاء الحسكة حقائق حول عشرة سوريا:

١٩٦٢ العام في

أنهم  يثبتوا أن الُكرد على كان اإلحصاء، حصل عندما

األقل، وإّال على ،١٩٤٥ عام منذ سوريا في يعيشون

في اإلحصاء الحكومة وأجرت السورية، جنسيتهم فقدوا

للسكان وقت من يكفي ما السكان تمنح ولم واحد، يوم

تقم فلم ذلك  على عالوة انتمائهم، إلثبات  المحليين

واألهداف العملية عن كافية معلومات بنشر السلطات

لها. الناظمة واإلجراءات

في سوريا عاشت وأعاصيرها، السياسة عواصف خارج

الطبيعة، وأعاصير عواصف رحمة تحت المرحلة، تلك

المناطق وبعض تركيا، في المتجمعة السيول داهمت فقد

في البيض“ سبي/القحطانية/قبور ”ترب بلدة السورية

 ١٩ و   ١٨ يومي واجتاحتها  القاملشي/قامشلو منطقة 

البلدة، المياه أغلب أحياء وغمرت ،١٩٦٢ نيسان/أبريل

كما  و١٠ مفقودين، ضحية نحو٢٠ الكارثة هذه وخّلفت

نحو  وتصّدع ١٠٠ منزل، من عن تهّدم أكثر أسفرت

كبير  عدد إيواء تّم السكان، آالف وتشريد آخرين ٥٠

وتحت الخيام. في المدارس منهم

نتائج إلى واقعًا عمليًا اإلحصاء جعل في أدى المضي

التمّتع من ُحرموا الذين واألشخاص العائالت كارثية على

والعقود الالحقة، السنوات مدار على بالجنسية الّسورية

عقبها أجيال ووالدة الحياة  عجلة  دوران مع خاصة

هم هؤالء المجردين من الساحقة النسبة وكانت أجيال،

الملفات أعقد من واحدة القضية هذه لتصبح الكرد، من

معها، بالتعاطي المتعاقبة السورية الحكومات فشلت التي

عليها. التي وقع الفئات الغبن عن ورفع

”سوريون عليها حصلت حصرية معلومات بحسب

داخل رسمية مصادر من والعدالة“ الحقيقة أجل من

مطلع وحتى فإّنه الحسكة  في محافظة  النفوس مديرية

الحسكة/أصحاب  ”أجانب فئة عدد كان  ٢٠١١ العام

بلغ قيود المديرية قد ضمن البطاقة الحمراء“ والمسجلين

 ٢٠١٨ أيار/مايو شهر نهاية ومع فردًا، (٣٤٦٢٤٢)

نفس من الّسورية  الجنسية  على الحاصلين  عدد  بلغ

هنالك (١٩٧٥٣) يزال ال فيما فردًا، (٣٢٦٤٨٩) الفئة

حاصلين على الجنسية غير الحسكة من فئة أجانب فردًا

بعد. السورية

الحكومي المصدر نفى فقد  المكتومين  فئة بخصوص

عدد الحكومة السورّية معرفة بعدم التي تقول التصاريح

الحسكة المديرية في أّن إلى أشار إذ مكتومي القيد، فئة

العقود خالل ”المخاتير“ سجالت على تعتمد  كانت

القيد“ ”مكتومي  لفئة وثائق تمنح كانت والتي السابقة 

وصل وقد المثال، سبيل على التعريف“ ”شهادة مثل

من  ألكثر ٢٠١١ العام حتى القيد مكتومي فئة عدد

منهم فردًا حوالي (٥٠٤٠٠) حصل فردًا، (١٧١٣٠٠)

القانوني من وضعهم بعد تصحيح الّسورية على الجنسية

فئة إلى الحسكة وبالتالي أجانب إلى فئة المكتومين فئة

(٤١٠٠٠) حوالي هنالك ولكن السوريين. المواطنين

بسبب القانوني تسـتطع تصحيح وضعها  لم حالة

ملفاتهم إدخال أثناء المديرية صادفتها مشــاكل

هنالك ومازال الحســكة. أجانب فئة قيود إلى

بالمجيء يقوموا لم شـخص (٥٠٠٠) من أقـل 

وضـعهم تصحيح أجل من النفوس دوائر إلى

القـانوني.

الجنسية من المجردين/المحرومين عدد مجموع بلغ

من  أكثر إلى  ٢٠١١ العام  إلى  ١٩٦٢ عام منذ

السوريين. الكرد من ألفًا (٥١٧)

سوريا، في السلمية االحتجاجات اندالع وبعد

صدر البالد في شاملة إصالحات والمطالبة بإجراء

نيسان/ ٧ بتاريخ (٤٩) رقم التشريعي المرسوم

السوري موقع مجلس الشعب نشر إذ ،٢٠١١ أبريل

العربية (منح الجنسية معنونًا بـ تشريعيًا مرسومًا

جاء الحسكة) أجانب سجالت في للمسجلين السورية

يلي: ما مواده في

أجانب سجالت في الُمسجلون ُيمنح :١ المادة

السورية. العربية الجنسية الحسكة

المتضمنة القرارات الداخلية وزير ُيصدر :٢ المادة

المرسوم. لهذا التنفيذية للتعليمات

نشره تاريخ من المرسوم نافذًا هذا ُيعتبر :٣ المادة

الرسمية. الجريدة في

من (٤٩) رقم المرسوم صدور من أشهر عّدة وبعد

وزاري قرار بخصوص أخبار ُنشرت ،٢٠١١ العام

معاملة نفس القيد مكتومي فئة بمعاملة يقضي

إّال الجنسية)، يخّص الحصول على (فيما األجانب

المكتومين األشخاص من العديد وعند مراجعة أّنه

بعدم الرد يأتيهم كان السجل المدني/النفوس، لدوائر

عدم ولكن صدوره، على والتأكيد القرار إنكار

تنفيذه. تتولى سوف التي الجهة معرفة

المتمتعين السوريين المواطنين  خالف وعلى

تّم الذين السوريين الكرد فإّن السورية، بالجنسية

اإلحصاء االستثنائي بموجب الجنسية من حرمانهم

من الحرمان زالوا يعانون عانوا/وما ،(١٩٦٢) عام

فضًال واالجتماعية والسياسية المدنية أبسط الحقوق

هذه إلى أتى البعض منهم بل إّن االقتصادية، عن

المواطنة، معنى ُيدرك أن دون الحياة وفارق الدنيا

السورية على الجنسية في الحصول ُيفلح أن ودون

وفاة. شهادة أو والدة شهادة على أو

الفاشية حلكومة االنفصال  اجلرائم اإلحصاء االستثنائي من السورية.. اجلنسية من الكورد جتريد على سنة ٥٨ 
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5 تقارير العدد (٦٤٢)  ١٥ /١٠/ ٢٠٢٠م - ٢٧٢٠ ككوردستان 

رْص 
ُ
منطقة الشرق األوسط والكورد ... والقدرة على استغالل الف

˝fl@ÂÌá€aç«

على  تحدث  التي  وهناك  هنا  من  والتدخالت  الفوضى 

الساحة الشرق األوسطية تدل على أن المنطقة تتجه نحو 

توجهات وتوازنات سياسية جديدة.

التدخالت التركية وتماديها في الدول الجوار، ومحاولة 

خلط األوراق لتمرير مصالحها، وإيران التي تعمل عن 

طريق أذرعها لبث الفوضى واالضطرابات في الجوار 

وتحافظ على نفوذها عن طريق اإلرهاب.

العراق وسوريا دولتان منهكتان مضطربتان لعدم قدرة 

السلطات الموجودة فيهما على فك نفسيهما عن إيران، 

ونتيجة الفساد المستشري في إدارة الدولتين.

تتنافسان على بسط  أمريكا وروسيا  الكبيرتان  الدولتان 

المنطقة،  في  الحالية  التناقضات  طريق  عن  نفوذهما 

بالقضاء  المزيف  شعارها  طريق  عن  تحاول  أمريكا 

على اإلرهاب ونشر الديمقراطية لشرعنة وجودها في 

المنطقة، أما روسيا فتتدخل عن طريق مساعدتها النظام 

السوري وأخذ شرعنة وجودها منها.

أما الشعوب المنطقة التي ال حول له وال قوة فمحاصرة 

وسندان  الكبرى  الدول  ومصالح  النفوذ  مطرقة  بين 

األنظمة الدموية الفاسدة.

الشعب الكوردي الذي يعيش ضمن هذا الفوضى، وحده 

الذي يمكن ان يتحدد له دور في المرحلة القادمة، ولكن 

والحوار  الموحد،  وهدفه  موقفه  نظرته  تحديد  تمَّ  إْن 

الكوردي  الوطني  المجلس  بين  يجري  الذي  الكوردي 

وأحزاب الوحدة الوطنية قد تتجه بهذا االتجاه. 

بتوجيه  قامت صحيفة كوردستان  النقاط  وعن كل هذه 

بعض االسئلة واالستفسارات:

منطقة  في  يجري  ما  لبعض  السياسية  قراءتكم  ما   -١

الشرق األوسط؟

٢- هل ما يجري له دالالت على انهيار كيانات وظهور 

كيانات جدي دة؟ ولماذا؟

يجري؟  ما  في  المستقبل  في  دور  للكورد  هل   -٣

وكيف؟

٤- كيف تقيمون المراحل التي مّر به الحوار الكوردي؟ 

وماذا تطلبون منهم من أفكار ونقاط من أجل االرتقاء 

بالحوار الكوردي؟

منطقة الشرق األوسط وكل االحتماالت واردة في تغيير 

مالمح الكيانات القائمة

الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  عضو  تحدث 

لصحيفة  إبراهيم  علي  محمد  سوريا،  الكوردستاني- 

األوسط  الشرق  منطقة  "تميزت  بالقول:  "كوردستان"، 

بموقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثالث، بموقع 

أهمية جيوسياسية  وذات  وامنيا وسياسيا  اقتصاديا  مهم 

استراتيجية نظرا لدور هذه المنطقة في حركة السياسة 

تأثرا وتأثيرا، هذا ما جعل السياسة للدول الكبرى نشطة 

لمستقبل  بالنسبة  اساسيا  رهانا  لكونها  نظرا  اتجاهها، 

تحقيقها لمصالحها وزيادة لقوتها وخاصة اليوم وفي ظل 

الحرب  إطار  في  كانت  التي  التقليدية  التجاذبات  عودة 

االيديولوجيات  عن  بعيدا  جديد  بثوب  لكن  الباردة، 

المعادلة  نقيض  نقل ضمن عمق مصالح  لم  ان  وقريبا 

القديمة  المعادلة  هذه  والروس، وضمن  االمريكان  بين 

والتي تتجدد تلقي بظاللها وتجاذباتها على هذه المنطقة 

الغنية بثرواتها والمتعددة القوميات واالثنيات والمذاهب، 

جعلت منها ساحة للصراعات الدولية واالقليمية  والتي 

تعرضت سابقا إلى التقسيم وإحداث دويالت ونصب على 

تلك الدول حكاما تابعين يقمعون شعوبهم بالحديد والنار، 

التسعينات  وبعد  الزمن  من  عقود  طالت حكمهم  والتي 

من القرن الماضي وبروز القطب االقوى-االمريكان- 

طرح مشاريع عن الشرق األوسط الجديد وبشكل جديد 

في ظاهره وعمليا يهدف الي إعادة فك وتركيب جديد 

للمنطقة يختلف عما كانت عليه". 

تتعرض  المنطقة  دول  من  العديد  "ان  إبراهيم:  يعتقد 

نتيجة  والمذهبية  العرقية  المكونات  وفق  إلنفكاكات 

جعلوا  السلطوي  وتوارثهم  المنطقة  دول  حكام  ذهنيات 

مشاركة  قبول  وعدم  بأسمائهم  مطوبة  امالكا  بلدانهم 

اآلخرين في الحكم والسلطة، لذا نرى ان المنطقة مقبلة 

على تطورات وتغيرات  في فك وتركيب الدول القائمة  

عاجال ام أجال، ألن حكام هذه الدول لم يعد باستطاعتهم 

والتغطية  السريع  اإلعالم  عصر  في  معارضيهم  قمع 

سـرية  أكثر  هو  ما  وكشف  الممارسـات  جميع  عل 

هذه  كل  والخارج،  الداخل  في  المبتغى  إلى  وإيصالها 

المنطقة عائمة على فوهة  الذكر جعلت  العوامل اآلنفة 

بركان وكل االحتماالت واردة في تغيير مالمح الكيانات 

القائمة".

الكبرى  القوميات  إحدى  من  "الكورد  إبراهيم:  يتابع 

في منطقة الشرق األوسط واالولى في العالم بتعدادهم 

والزالوا  يسكنونها  التي  الجغرافية  والمساحة  السكاني 

األمم  من  بغيرهم  أسوة  بهم  خاص  كيان  يفتقدون 

من  ألكثر  كوردستان  تعرضت  تاريخيا  والقوميات، 

تقسيم لغاية تجزئتها الحالية بأجزائها األربعة، ولم تّدخر 

األنظمة القابعة في سدة الحكم باستخدام جميع الممارسات 

المنافية لحقوق اإلنسان حيال الشعب الكوردي في كل 

جزء بما فيه الجينوسايد ومحاولة صهر القومية الكوردية 

في بوتقة قومياتهم العربية الفارسية التركية، ولم تتردد 

في خلق تنظمات موالية لها من بين الكورد، للحد من 

تنامي الشعور القومي، والتي ساهمت الي خلق العقبات 

يعانيه  ما  وهذا  الكوردي  الصف  توحيد  في  والعراقيل 

الكورد في أجزائه األربعة لغاية هذا اليوم حيث وجود 

بنهج  القومية متمثال  الراية  ثابت حامل  مشروع قومي 

األخرى  والمشاريع  الخالد،  البارزاني  نهج  الكوردايتي 

التى اتخذت من الشعارات الطنانة لتعبر القارات بعيد 

الويالت  الكورد  منه  جنى  الكوردية  الجغرافيا  عن 

أجل  من  الواهية  والذرائع  الحجج  وخلق  والمصائب 

عرقلة التقارب بين الكورد وتوحيد الموقف، ومن هنا 

نقول ان العبء االكبر يقع على عاتق قيادة المشروع 

القومي ببذل المزيد من الجهود والتنازالت التي ال تعيق 

الثوابت القومية قد يساعد إلى التقارب بهم  بدال من ان 

يغردوا في اسراب أخرى".

من  الكوردية  الحركة  وتعاني  "عانت  إبراهيم:  يختم 

والموقف  الكوردي  الصف  وتوحيد  والتشرذم  التفكك 

حيال القضايا التي واجهته على الساحات الكوردستانية 

األربعة، لم ينأى من تلك المعاناة الحركة الكوردية في 

السورية  االزمة  بداية  منذ  اكثر  تعقدت  والتي  سوريا 

الساحة  على  وبرزت  األخيرة  السنوات  التسع  خالل 
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بالرغم من توقيع ثالث اتفاقيات بين الطرفين  وبرعاية 

وبعد  النور،  تر  لم  انها  اال  البارزاني  مسعود  الرئيس 

التطورات واألحداث في كوردستان سوريا  الكثير من 

الزعيم  من  ودعم  كوباني  مظلوم  السيد  من  وبمبادرة 

مسعود بارزاني ورئيس اقليم كوردستان السيد نيجيرفان 

بارزاني ورعاية أمريكية تم الدخول في حوار كوردي 

خيرا  جميعا  المخلصون  الكورد  واستبشر  كوردي   -

الكوردي،  الموقف  يوحد  بنجاحه  الذي  الحوار  بهذا 

الرغم من  قائمة ومستمرة. على  والمفاوضات  الحوار 

اليزال  الكوردية  والمرجعية  السياسية  الوثيقة  إنجاز 

منها  الصعوبات   من  العديد  الحوارات  هذه  تعترض 

به  يعترف  ال  للتعليم  مناهج  وفرض  القسري،  التجنيد 

المختطفين،   االدارة، والكشف عن مصير  داخل  سوى 

واالنفكاك عن قنديل، وموضوع األمن  ودخول لشكري 

روج، 

للمجلس في عموم مفاصل اإلدارة،  الحقيقية  والشراكة 

المماطلة والتأخير في إنجاز الحوار إلى مراحله النهائية 

استنفاذ للوقت وخاصة في هذه المرحلة الحساسة التي 

تمر بها سوريا عامة والوضع الكوردي بشكل خاص. 

اطالة  او  تأخير  وكل  االنجاز  في  اإلسراع  يجب  لذا 

الناس عدا  لدى  اليأس  الحوار والمفاوضات يخلق  مدة 

التأويالت التي ال تخدم القضية".

تغير  قد  أمل  بارقة  شكلت  الكوردية  التفاهمات  بعض 

المعادلة الكوردية 

"كوردستان"،  لصحيفة  خلف  لزكين  المحامي-  تحدث 

بالقول: "يتعين التنويه إلى أن الحديث عن  السيناريوهات 

التي تهيئ للشرق األوسط وفقا لرؤيتنا لألحداث الجارية 

الطويلة  الخطط  إلى  اإلشارة  إلى  بنا  تقود  حاليا  فيه 

العالم  لهذا  العظمى  العالمية  القوى  ترسمها  التي  األمد 

تبعا لمصالحها االستراتيجية، والسيما  فيه  نعيش  الذي 

من  طرحه  تم  الذي  الجديد  األوسط  الشرق  مشروع 

القومي  األمن  مستشارة  رايس  كونداليزا  السيدة  قبل 

األمريكي ووزيرة الخارجية األمريكية سابقا في بدايات 

هذه األلفية والذي يثبت أن كل ما يجري ضمن شرقنا 

من صراعات دولية وإقليمية ومحلية ما هي إال جزء 

من هذا المشروع الذي ُيراد تنفيذه بهذه الطريقة أو تلك 

القوة  بصفتها  المنطقة،  في  األمريكية  للمصالح  تحقيقا 

العالمية العظمى الوحيدة التي تتحكم بهذا العالم مع األخذ 

من  نوع  تحقيق   أيضا  السياق  هذا  في  االعتبار  بعين 

الروسية بصفتها  للدولة  السياسي واالقتصادي  الرضى 

وريثة لالتحاد السوفياتي السابق ولها دورها المميز على 

الصعيد الدولي وإن كان ال يمكن مقارنته بحجم وهيبة 

الدولة األمريكية في هذا الشأن، وهذا ما كشفه كواليس 

الجهات  من  نفيه  تم  وإن  سابقا  الفروف  كيري  اتفاق 

المشهد  فإن  عليه  وبناء  الروسية،  األمريكية  الرسمية 

ينتابه  وما  والليبي  واللبناني  واليمني  السوري  العراقي 

من فوضى خالقة في خضم صراعات طائفية وأهلية 

وقومية وعرقية إلى درجة قسمت تلك الدول بحكم النفوذ 

والواقع وإن كان يتم رفضها قانونيا وإعالميا ودستوريا، 

عالوة على أن التحركات التركية واإليرانية من خالل 

أذرعها في تلك الدول ودخول كل منها ضمن محاور 

متشابكة متناقضة بشكل مباشر وغير مباشر على صعيد 

المحورين األمريكي والروسي، وتارة أخرى مندفعتين 

تاريخيًا  المتجذرة  وأوهامهما  مطامعهما  ستار  تحت 

والفارسية  العثمانية  اإلمبراطوريتين  إرث  من  النابعة 

اليد الطولي. فـ السياسة  حيث كانت لهما في يوم ما 

العالمية ال يمكنها أن تحدث إال بإرادة أمريكية روسية 

فتغدو كل هذه األحداث مجرد طرق مؤدية إلى تحقيق 

طويل  أمد  ومنذ  األوسط  للشرق  ُمسبقا  ُأِعدَّ  مشروع 

وميليشياتها  وتركيا  إيران  تحركات  تكون  ال  بحيث 

وأذرعها في المنطقة.  

يتابع خلف: "يبدو أن دائرة التنفيذ التي وضع فيها مشروع 

الشرق األوسط الجديد للعمل على تنفيذ أحكامه وبنوده 

َنَفَسًا طويًال فيما يتعلق بتنفيذ  تترأسها مؤسسات تحمل 

االستراتيجيات الموضوعة في كنفها ولها أدوات وطرق 

بطابع  يتمتع  ذاته  بحد  المشروع  وأن  لتنفيذها،  عديدة 

للوصول  عديدة  خيارات  وللدائرة  التنفيذ  في  المرونة 

حين  االعتبار  بعين  أخذ  قد  وأنه  األمان،  بر  إلى  به 

التنفيذ  سائر االحتماالت والطوارئ والعقبات التي قد 

تعترض سيره وكيفية مجابهتها وتذليلها وبالتالي ولكونه 

بأسرها  األوسط  الشرق  بمنطقة  متعلقًا  كبيرًا  مشروعا 

تنفيذه  في  يستغرق  قد  األمر  أن  ذلك  من  يستدل  فإنه 

يقظين  نكون  يدفعنا ألن  وقتا وسنين طويلة، البد وأن 

في أن ال نتوهم أن حصول أي اتفاق سالم  يجرى هنا 

أوهناك سيكون بلسما وحال جذريا الستقرار المنطقة بل 

على النقيض من ذلك تماما فقد يكون االتفاق جزءا من 

تلك  الفوضى الخالقة لتنفيذ جوانب ذلك المخطط، حيث 

يالحظ في بعض دول الشرق األوسط صدور قرارات 

جرعة  بعد  منها  يستشف  عديدة  سالم  اتفاقات  وإبرام 

أمل أولية للشعب أنها لم تكن سوى كنوع من البروفين 

المعطاة لشخص بترت رجله من الغرغرينا ليخفف شيئا 

من آالمه وأوجاعه، ذلك أنه ما يلبث أن يالحظ حصول 

انهيار ذلك االتفاق أو حصول خروقات جسيمة. 

المصالح  على  تبنى  السياسات  "حقيقة  خلف:  يردف 

والمبادئ األخالقية، والكورد  العواطف  تبنى على  وال 

شأنهم في ذلك شأن بقية مكونات منطقة الشرق األوسط، 

مفادها  حقيقة  إلى  الشأن  هذا  في  اإلشارة  يتعين  ولكن 

الواليات  نظر  في  الكورد  كان  إذا  ما  بين  التمييز 

العناصر  من  يعتبرون  والروسية  األمريكية  المتحدة 

القائم  الجديد  األوسط  الشرق  مشروع  ضمن  اإليجابية 

على مسألة المصالح المتبادلة بحيث يتم تحقيق المصالح 

االستراتيجية لتلك القوتين العظميين وفي الوجه المقابل 

يتوصل الكورد الى تحقيق بعض من أهدافهم وأحالمهم 

وحقوقهم المشروعة التي يحلمون بها دائما والتي كرستها 

العهود والمواثيق الدولية، أم أنهم يعتبرون في نظرهما 

بانتهاء  ينتهون  معين  دور  لهم  مؤقتة  سلبية  عناصر 

ذلك الدور. وعليه وضمن هذا السياق على الكورد إن 

الشرق  خريطة  في  قدم  موطئ  لهم  يكون  أن  أرادوا 

األوسط الجديد أن يبرهنوا لتلك الدولتين وضمن سياقات 

أن  كثيرة  أحيانا  لهما  والمتناقضة  المتشابكة  المصالح 

الكورد ممن يعتمدون عليهم من باب المصالح المتبادلة 

وهو ما يتعين أن تعمل عليه الديبلوماسية الكوردية وأن 

تسعى الى ترسيخ تلك الفكرة لدى اإلدارتين األمريكية 

والروسية وإال فإن وضعهم لن يكون على ما يرام ضمن 

ساحة ال تعترف إال بقوة المصالح".

في  شديدا  بطئا  يالحظ  الكوردي  "الشارع  خلف:  يختم 

بعين  إليه  ناظرًا  الكوردي،  الكوردي  الحوار  مسار 

جيدا  يتذكر  أنه  ذلك  نفسه،  الوقت  في  والحذر  التفاؤل 

ذهبت  أنها  وكيف  السابقة  الكوردية  االتفاقات  مآالت 

الكثير  إخفاقاتها  بنتيجة  الكورد  وعانى  الرياح،  أدراج 

يجري  الحالي  الحوار  كان  وإن  والتفرقة،  التشتت  من 

برعاية أمريكية ذلك أنهم يدركون أن المصالح الدولية 

تتغير بشكل مستدام، وأنه من الممكن أن تتخلى الواليات 

لصالح  لحظة  أية  في  الكورد  عن  االمريكية  المتحدة 

مصالحها االستراتيجية، وذلك حينما تفشل الديبلوماسية 

الكوردية ال سمح اهللا في إقناعها بأن مصالحها كامنة مع 

الكورد بالتوازي مع الحفاظ على الثوابت الكوردية العليا، 

ومع كل هذا فإن التفاهمات الكوردية الكوردية الحالية 

على بعض من النقاط االستراتيجية وال سيما المرجعية 

أن  في  الكورد  لدى  أمل  بارقة  شكلت  العليا  الكوردية 

الكوردية  المعادلة  تغير  قد  والشهور  األيام  من  القادم 

بشكل إيجابي لما فيه مصلحة تطلعات الشعب الكوردي، 

وفي هذا السياق حبذا لو أن األطراف الكوردية قد أخذت 

مسألة الوقت بعين االعتبار ألن األحداث الدولية تتغير 

بشكل مستمر فما قد يصلح اليوم ضمن دهاليز السياسة 

الدولية الحالية  قد ال يصلح غدا تبعا للمصالح اإلقليمية 

تبعا  وضحاها  ليلة  بين  المحاور  تتغير  وقد  والدولية 

لذلك، وعليه يقترح تشكيل لجان فنية خاصة بجميع نقاط 

الخالف الجوهرية بين الطرفين والسيما لجان عسكرية 

جنب  الى  جنبا  جميعها  تعمل  وأن  وتفرعاتها  وإدارية 

كسبا للوقت، ولعدم إطالة أمد الحوارات ألن التغيرات 

المحلية واإلقليمية والدولية ال تحتمل مثل هذا البطء في 

كان  أنه  إضافة  السياسي،  المنطق  عن  البعيد  الحوار 

من الممكن االكتفاء بالتفاوض على المرجعية الكوردية 

العليا وأن توضع موضع التنفيذ مباشرة وأن تقوم هي 

بحل جميع النقاط الخالفية العالقة ال أن تترك تلك النقاط 

شيع  وكما  أنه  طالما  السياسي   للتفاوض  محال  أيضا 

إعالميا عن تلك المرجعية أن لديها سلطة الحكم والفصل 

المطلقة في البت في جميع المسائل االستراتيجية".

المنطقة مقبلة على تطورات دراماتيكية

"لصحيفة  موسى  عبداللطيف  األكاديمي-  تحدث 

للشأن  ُمتتبع  كل  على  يخفى  "ال  بالقول:  كوردستان"، 

سياسة  بأن  المنطقة،  في  اإلقليمي  والصراع  الدولي 

مما  وضوحًا  أكثر  باتت  قد  النفوذ  وصراع  المصالح 

كانت عليها. 

عبر  المنطقة  دول  إلى  تسللت  التي  السياسات  تلك 

شعوبها من خالل ايديولوجيا على شكل أفكار، وتحت 

والحرية  الديمقراطية  منها  مختلفة  وعناوين  مسميات 

المعاهدات  حسب  مصيرها  تقرير  في  الشعوب  وحق 

واالتفاقيات الدولية، هدفها األول واألخير هو السيطرة 

على الشعوب عبر ايديولوجيات لتغذية وتمكين المصالح 

اإليراني  المشروع  كان  المنطقة.  شعوب  حساب  على 

مصالحها  ومكنت  عبره  إيران  تسللت  والتي  الطائفي 

تحت عباءة الطائفية ومساعدة النظام السوري وتمكين 

ذلك  لتنفيذ  الوسائل  هيأت جميع  الشيعي، حيث  الهالل 

وسائل  كل  واتباع  للمليشيات  استقدام  من  المشروع 

القتل، والمشروع الروسي واعادة أحياء اإلمبراطورية 

الشرق  في  الروس  قالع  آخر  فقدان  وعدم  القيصرية 

األوسط. والمشروع األمريكي في السيطرة على منابع 

والمشروع  اإلرهاب.  محاربة  عبر  والتسلسل  الطاقة 

صراع  فكان  العثمانية  السلطنة  إعادة  في  التركي 

المصالح على األرض السورية، ودفع الشعب السوري 

الذي  الخطير  قتل وتشريد وهجرة، والمنحة  الثمن من 

أخذته الصراع في العراق". 

يتابع موسى: "من المالحظ لكل متتبع لألحداث في منطقة 

في  المنطقة  بأن  األحداث  تسارع  الشرق األوسط عبر 

طور معقد من صراع للمصالح بين الدول اإلقليمية، ومن 

خالل اتباع شتى الطرق والوسائل لتنفيذ تلك االجندات. 

الصراع اإليراني األمريكي بات جليًا من خالل حرب 

والعراق عبر  الصراع في سورية  ذلك  الوكالة. ذروة 

تهديد  في  وميليشياتها  اذرعها  وتحريك  إيران  استخدام 

العراق،  في  السفارة  قصف  عبر  األمريكية  المصالح 

مالمح  لهدم  الوسائل  كل  سلك  على  إيران  عملت  بل 

الدولة العراقية والسورية عبر نشر الفوضى واستغالل 

الفساد ودعمه. حيث أخذ ذلك الصراع منحة جديد من 

خالل قتل سليماني والتهديد بإغالق السفارة في العراق 

سورية.  في  الميليشيات  على  اليومي  الشبه  والقصف 

المنطقة عبر  وكما أن الصراع الروسي األمريكي في 

استخدام الطرفين لألتراك واستغاللهم لتحقيق مصالحهم، 

الشبه  التصادم  عبر  آخر  منحى  الصراع  ذلك  زاد  بل 

اليومي للقوات والدوريات الروسية واالمريكية في شرق 

مرتبط  االوسط  الشرق  منطقة  تطورات  اذًا  الفرات، 

بالصراع المعقد على المصالح".

يؤكد موسى:  "أن المنطقة مقبلة على تطورات دراماتيكية، 

لجملة  المتغيرات  بتلك  التكهن  الصعوبة  من  ولكن 

عوامل، أهمها في ظل االستراتيجية األمريكية الغامضة 

والغير واضحة في المنطقة، وكذلك المنطقة شأنها شأن 

كون  األمريكية،  الرئاسة  االنتخابات  انتظار  في  العالم 

تلك سيتم  االنتخابات  نتائج  القادم وعلى ضوء  الرئيس 

المنطقة، لكن جملة  اعتماد االستراتيجية األمريكية في 

من األمور تكمن في ماهية التعرف على االستراتيجية 

األمريكية في منطقة، اهمها تصريحات جميس جيفري 

في دعم المفاوضات الكوردية الكوردية في شرق الفرات، 

والتصريحات الروسية في نية أمريكية في دعم الكورد 

التصريحات  وكذلك  سورية،  في  كيان  شبه  إقامة  في 

األمريكية في بقاء طويل األمد في المنطقة، وكذلك منحة 

الصراع الخطير بين إيران وامريكا في العراق والتهديد 

األمريكي بغلق السفارة في العراق وضرب الميليشيات 

المؤجلة  وأردوغان)  (ترامب  واالتفاقيات  العراق،  في 

حاليًا حول المنطقة اآلمنة والمطالبات التركية المتكررة 

ولكن  الروسية،  األمريكية  االلتزامات  بتلك  بالوفاء 

بالتأكيد  مقبلة  والمنطقة  سيستمر  المنطقة  في  الصراع 

على تغيرات هامة تحت مسمى مشروع الشرق األوسط 

لحين  مؤجلة  األمور  تلك  كل  تبقى  بالمحصلة  الجديد، 

إنتهاء االنتخابات الرئاسة األمريكية".

التغيرات  في  كبير  دور  للكورد  "سيكون  يرى موسى: 

اإلمتداد  أهمها  عوامل  لجملة  المنطقة  في  المتسارعة 

المنطقة  من  جزء  كونهم  للكورد  والتاريخي  الجغرافي 

كإمتداد جغرافي تلك الحقيقة التي ال يمكن ألحد نكرانها. 

وكذلك التصريحات األمريكية في بقاء طويل األمد في 

األمريكية  المباشرة  والرعاية  الفرات،  شرق  منطقة 

القوات  دعم  وكذلك  الكوردية.  الكوردية  للمفاوضات 

إقليم  لحكومة  استراتيجية  اتفاقيات  عبر  األمريكية 

كوردستان وتعبير الكورد عن دعمهم الصريح لحكومة 

وكذلك  الصراعات.  عن  العراق  إبعاد  في  الكاظمي 

جميع محاوالت الرئيس مسعود بارزاني في الدفاع عن 

الحقوق الكوردية في المحافل الدولية عبر شتى الوسائل 

الدبلوماسية والسياسية، واألهم من ذلك الدعم والرعاية 

للمفاوضات  العراق  كوردستان  اقليم  لحكومة  المباشرة 

بحكم  الكورد  بأن  القول  يمكن  الكوردية.  الكوردية 

جملة العوامل التي تم ذكرها سيكون لهم دور كبير في 

التغيرات في المنطقة".

يردف موسى: "أما بالنسبة للمفاوضات الكوردية الكوردية 

المشهد  في  التعقيد  شدة  في  قلقي  اخفي  ال  سورية  في 

سبيل  ال  الكوردية  الكوردية  المفاوضات  جوانبه.  بكل 

للنجاح  والتوصل  االتفاق  أمامها سوى  فرصة  وال  لها 

لجملة عوامل أهمها كونها الفرصة األخيرة للكورد في 

المباشر  والدعم  الرعاية  من  االستفادة  وثانيا  سورية، 

كون  للمفاوضات  العراق  كوردستان  ودعم  األمريكي 

الرعاية األمريكية والتدخل المباشر تختلف عن سابقتها. 

تحتمل  تعد  لم  التي  المنطقة  في  التعقيد  شدة  أن  وكما 

االمريكان  برأي  المجهول.  نحو  ومغامرات  تغيرات 

ملتزمة  نفوذهم  منطقة  تحت  تقع  الفرات)  (كون شرق 

بتفاهمات خفية مع األتراك عبر تنفيذ ما يسمى المرحلة 

الثانية والثالثة من المنطقة اآلمنة والتي تم تأجيل تنفيذ 

تلك التفاهات مع األتراك إلعطاء بعض الوقت والفرصة 

االرتباط  فك  محاوالت  عبر  المفاوضات  لتلك  االخيرة 

أمام  والحجج  الذرائع  ولسد  سورية  وكورد  قنديل  بين 

األتراك، واألهم من كل ذلك كله أن مصير الكورد في 

المنطقة مرتبط بنجاح تلك المفاوضات بسبب الظروف 

والتغير  الهجرة  من  شعبنا  منها  يعاني  التي  الصعبة 

والمعيشية  االقتصادية  والظروف  والفقر  الديمغرافي 

األجيال،  وضياع  التعليم  وفقدان  الصعبة  واالجتماعية 

بارزاني وجميع محاوالته  الرئيس مسعود  وايضا دعم 

في عودة بيشمركة روز لكوردستان سورية، إذا ال بديل 

عن نجاح المفاوضات الكوردية الكوردية".

الخاتمة:

إذًا، المنطقة ُمقبلة على تغيرات كبيرة قد تختفي حدود 

وتظهر حدود جديدة، وهنا النتيجة لمن يستغل الفرصة 

ويعرف كيف يلعب في المناورات السياسية.

فقط  الجديدة،  الخرائط  في  أوفر  حظوظ  لهم  الكورد 

القوى تحت مظلة واحدة وهدف واحد،  تجميع  يتطلب 

ومعرفة اللعب في الحلبة السياسية.

عبداللطيف موسىلزكين خلف محمد علي إبراهيم
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أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان بيانا بخصوص االتفاقية بين الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كوردستان. 

فيما يلي نص البيان:

إن االتفاق المهم الذي تم التوصل إليه مع الحكومة االتحادية لتطبيع األوضاع في سنجار جاء نتيجة أشهر 

من العمل الجاد والمفاوضات بين المسؤولين في أربيل وبغداد، مما سيسمح لنازحي سنجار، الذين ذاقوا 

األمرين على يد تنظيم داعش، بالعودة إلى أرض أجدادهم بأمن وكرامة، وال سيما أن تطبيع األوضاع في 

سنجار، سيضمن ألهالي المدينة أن يقرروا مستقبلهم بأنفسهم.

واتفق الجانبان على إدارة سنجار من النواحي اإلدارية واألمنية والخدمية بشكل مشترك، وهو اتفاق سيكون 

بداية لتنفيذ المادة ١٤٠ من الدستور.

االتفاق،  توقيع  من  وجيزة  فترة  بعد  الكاظمي  العراقي مصطفى  الوزراء  رئيس  مع  بالحديث  ُسعدت  لقد 

وشكرنا فريقي التفاوض إلنجازهما هذا االتفاق المهم والذي هو بمثابة إشارة الى ما يمكن لحكومة إقليم 

كوردستان والحكومة االتحادية أن تحققاه سويًة باالحترام المتبادل واألهداف المشتركة.

كما نغتنم هذه الفرصة لُنعرب عن ترحيبنا بمزيد من دعم المجتمع الدولي لمدينة سنجار، وخاصة في مجال 

تأهيل البنية التحتية األساسية إلعادة بناء ما دمره داعش، كما أشكر الممثلة الخاصة لألمم المتحدة في 

العراق جينين هينيس بالسخارت على دعمها ومشاركتها الشخصية في هذه العملية.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

٩ تشرين األول (أكتوبر) ٢٠٢٠

äbv‰é@¿@ böÎ˛a@…Ój�m@÷b–ma@Êdìi@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@ÚflÏÿy@êÓˆä@Âfl@ÊbÓi

بين  باالتفاق  (يونامي)  العراق  لمساعدة  المتحدة  األمم  بعثة  رحبت 

وضع  بشأن  كوردستان  إقليم  وحكومة  العراقية  االتحادية  الحكومة 

االتجاه  في  ومهمة  ُأولى  "خطوًة  باعتباره  نينوى  في  شنكال  قضاء 

الصحيح"، وأعربت البعثة عن أملها في أن يمّهد هذا االتفاُق الطريَق 

لمستقبٍل أفضل.

وأعربت الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة في العراق جينين 

بداية  االتفاق  يكون  أن  في  أملها  عن  بيان،  في  هينيس-بالسخارت 

"فصل جديد لشنكال تأتي فيه مصلحة أبناء شنكال في المقام األول"، 

لمنازلهم وأن  العودة  النازحين على  الجديدة  البداية  "تساعد هذه  وأن 

الخدمات  تقديم  تحسين  إلى  وتؤدي  اإلعمار  إعادة  وتيرة  من  تسرع 

لحكم  ماسة  حاجة  هناك  ذلك،  يحدث  "لكي  إنه  قائلة  ونّبهت  العامة. 

مستقر وهياكل أمنية."

وشّددت هينيس-بالسخارت على استمرار دعم األمم المتحدة للمساعدة 

|Ózó€a@Íb§¸a@¿@Ú�flbÁÎ@∂Î�c@�ÒÏ�Ç@fibÿ‰í@Êdìi@÷b–m¸a@ZÒáznæa@·fl˛a

قالت المديرية العامة لآلسايش في أربيل ان حزب العمال الكوردستاني PKK يقف وراء 

بمنطقة  بيگداودا،  قرية  في   ، اليخان  صالح  غازي  سرزير  معبر  آسايش  مسؤول  اغتيال 

برواري ضمن محافظة دهوك .

بيان لالسايش العامة ، تلقت "كوردستان"  نسخة منه ، قال في الـ ٥:٣٠ من مساء السبت 

٨ أكتوبر/تشرين األول الجاري ، اغتالت ايادي سوداء مسؤول أسايش معبر سرزير غازي 

صالح اليخان .

أضاف البيان: اظهرت التحقيقات الدقيقة ان حزب العمال الكوردستاني PKK هو من اغتاله 

، وكان قد تعرض للتهديد من قبل الحزب سابقًا ، بشكل مباشر وغير مباشر .

وتابع البيان ، باإلضافة لتعازينا لعائلة وذوي الشهيد غازي صالح آليخان ، فإننا ندين بشدة 

هذا العمل اإلرهابي الجبان ، ونعلن بأنه لن يمر من دون رد.

مردفًا ، كما نطالب المواطنين واهالي اقليم كوردستان، بأن يكون لهم موقف إزاء هذا العمل 

اإلرهابي  .

وقتل مدير آسايش منفذ "سرزيري" الحدودي مع تركيا، البالغ من العمر ٤٧ عامًا  الخميس  

٨ -١٠-٢٠٢٠ ، بإطالق نار تعرض له في ناحية كاني ماسي التابعة لقضاء آميدي "العمادية" بمحافظة دهوك، حيث فارق الحياة متأثرًا 

بجراحه قبل نقله إلى مستشفى زاخو. 

وكان مجلس أمن إقليم كوردستان أعلن حينها في بيان إنه "ببالغ األسف، استشهد مسؤول أسايش كمارك سرزيري، غازي صالح آليخان، 

في الساعة الـ٥:٣٠ من مساء الخميس، بقرية بيكداو، بأيادي اإلرهابيين السوداء بعد أن كان يتلقى التهديدات منذ فترة"، مضيفًا: "ندين 

ونشجب هذا العمل الجبان بأشد العبارات، كما نتقدم بالتعازي لعائلة الفقيد ورفاقه"، مشددًا على أنه "بالتأكيد سيدفع المجرمون ثمن فعلتهم 

هذه".

ومنفذ سرزيري، هو ثاني منفذ حدودي بين إقليم كوردستان وتركيا بعد إبراهيم الخليل، ويستخدم في الغالب لعبور الشاحنات الصغيرة 

وتنقل السياح والمسافرين من وإلى كال البلدين.

Z@Úflb»€a@îÌbé�a
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في تطبيع األوضاع في القضاء، واختتمت بالقول: "على عكس كل 

االحتماالت وفي أحلك األوقات، ظل أبناء شنكال مصممين على بناء 

مستقبٍل أفضل. ليبدأ هذا المستقبل اليوم."

وكان وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر احمد أعلن بعد 

لقائه مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وبحضور األمم 

ومهمًا  جيدا  اتفاقًا  بأن  بغداد،  في  كوردستان  إقليم  وممثلية  المتحدة 

لتطبيع األوضاع األمنية واإلدارية في شنكال قد حصل، واشار الى 

ان هدف الجانبين هو تطبيع األوضاع في المنطقة وإعادتها الى حالتها 

الطبيعية وعودة النازحين الى ديارهم معززين.

وشهدت شنكال ِمحنًا رهيبة وجرائم بشعة ارتكبها تنظيم داعش ضد 

واجه  لداعش،  العسكرية  الهزيمة  ومنذ  عام ٢٠١٤.  في  األيزيديين 

األمنية  الترتيبات  حول  الخالف  بسبب  عقباٍت  والناجون  الضحايا 

وتوفير الخدمات العامة وعدم وجود إدارٍة موحدة.

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم األربعاء(١٤ تشرين األول ٢٠٢٠)، تسجيل ٩١٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 

٢٠ حالة خالل الـ٢٤ ساعة الماضية.

وتوزعت اإلصابات الجديدة بالفيروس بحسب بيان وزارة الصحة، تلقت شبكة رووداو اإلعالمية نسخة منه، كما يلي:  

أربيل ٢٣٥، دهوك ٤٣٨، السليمانية ٢١٥، حلبجة ٢٤.

 فيما بلغت حاالت الوفاة خالل الـ٢٤ ساعة الماضية ٢٠ حالة في أربيل ٥، السليمانية ٧، دهوك ٥، حلبجة ٣.

أما حاالت الشفاء فقد سجلت مستشفيات إقليم كوردستان ١٩٤ حالة متوزعة كما يلي: أربيل ١١٥، السليمانية ٦١، دهوك ١، حلبجة 

.١٧

وبهذا يرتفع عدد اإلصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان إلى ٥٨٢٧٧ حالة منها شفاء ٣٥٨٩٩ ووفاة ٢٠٦٠ حالة. 

اإلصابات اليومية بفيروس كورونا في إقليم كوردستان تقترب من األلف

بفيروس  الخميس، (١٥ تشرين األول ٢٠٢٠)، تسجيل ٩٧٤ إصابة جديدة  يوم  اقليم كوردستان،  وأعلنت وزارة الصحة في حكومة 

كورونا، فضًال عن ٢٨ حالة وفاة.

وقالت الوزارة، في بيان ، إنه تم تسجيل ٩٧٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا، بواقع ٣٢٢ في أربيل، و١٨٣ في السليمانية، و٣١ في 

كرميان، و٩٣ في رابرين، و٣٢٠ في دهوك، و٢٥ في حلبجة.

بينما بلغ عدد حاالت الشفاء الجديدة، ٣٧٦ حالة، منها ١٣٦ في أربيل، و٢٣ في السليمانية، و٣٨ في كرميان، و١٣ في رابرين، و١٤٦ 

في دهوك، و٢٠ في حلبجة.

أما حاالت الوفيات الجديدة جراء الفيروس، فقد بلغت ٢٨ حالة وفاة، بواقع ١٠ في أربيل، و٦ في السليمانية، و٩ في دهوك، و٣ في 

حلبجة.

وبهذا يرتفع العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا في إقليم كوردستان، منذ بدء انتشاره، إلى ٥٩٢٥١ حالة، شفي منهم ٣٦٢٧٥ حالة، 

بينما توفي ٢٠٨٨ شخصًا.

ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@¿@b„ÎäÏ◊@ëÎ7–i@ÒáÌáu@Úibñg@YQR@›Óvèm

رحبت الواليات المتحدة األمريكية، باالتفاق الذي توصلت إليه كل من أربيل وبغداد لتطبيع األوضاع في مدينة سنجار.

وقالت السفارة األمريكية لدى بغداد في بيان "تهنئ الواليات المتحدة األمريكية الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان على التوصل 

الى اتفاق تعاون مشترك في سنجار".

وجاء في البيان "نحن نتطلع إلى تنفيذه بالكامل".

وأعربت الواليات المتحدة عن أملها بأن "يؤدي هذا االتفاق إلى تحقيق األمن واالستقرار الدائمين للشعب العراقي في شمال العراق".

كان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد وصف االتفاق بالمهم، وأشار إلى أنه ينص على "إدارة سنجار من النواحي 

اإلدارية واألمنية والخدمية بشكل مشترك".

وأكد مسرور بارزاني أن االتفاق سيكون بداية لتنفيذ المادة ١٤٠ من الدستور، في إشارة إلى المادة الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.

@Zá◊˚mÎ ''äbv‰é@÷b–ma''Äi@kyãm@Òáznæa@pbÌ¸Ï€a
›flbÿ€bi@ÍâÓ–‰m@∂g@…‹�n„

قالت النائبة اإليزيدية السابقة في البرلمان العراقي فيان دخيل، إن بغداد لم تعد ترسل أمواًال إلى حزب 

العمال الكوردستاني في مدينة سنجار. وُيتهم حزب العمال الكوردستاني بارتكاب انتهاكات في المدينة 

لديارهم.وشكل حزب  العودة  العزوف عن  الى  النازحين  من  بالكثير  دفعت  اإليزيدية  األغلبية  ذات 

العمال جماعات محلية مسلحة تضم في صفوفها مسلحين من الرجال والنساء، وكانوا يتلقون رواتبهم 

من جانب الحكومة العراقية.

وقالت دخيل في مقابلة مع كوردستان ٢٤، إن مختلف الجماعات المسلحة، وال سيما الحشد الشعبي 

وحزب العمال الكوردستاني، قد تغلغلت إلى سنجار منذ عام ٢٠١٦ مما زاد من تفاقم الوضع في 

المدينة.

وعلقت دخيل على االتفاق الذي ُأبرم بين أربيل وبغداد بشأن تطبيع األوضاع في المدينة، وأشارت 

إلى أن ما تم التوصل إليه "له أهمية كبيرة" إلعادة الوضع إلى نصابه. وأشارت إلى أن اتفاق سنجار يحظى بدعم دولي مما يسهل عودة 

النازحين إلى مساكنهم وإعادة بناء مدينتهم، وأضافت أن الجميع يدرك أهمية الموقع الجغرافي للمدينة. وُسئلت دخيل عما إذا كان حزب 

العمال أو الحشد الشعبي يعارضان اتفاق سنجار، فقالت "اآلن الحكومة العراقية لم تعد تدعم حزب العمال الكوردستاني في المنطقة وال 

ترسل لهم الرواتب، وعلى الحشد الشعبي أن يطبق االتفاق طالما كان يعمل تحت مظلة السلطة العراقية". ولطالما اتهم المسؤولون في 

إقليم كوردستان، حزب العمال بمحاولة فصل سنجار وتحويلها الى كيان خاص به وقاعدة لشن هجمات على تركيا.

وتحتاج مدينة سنجار إلى األموال بشدة لبناء ما دمره تنظيم داعش وما تضرر بفعل المعارك التي انتهت بتحريرها في أواخر عام ٢٠١٥ 

على يد البيشمركة قبل أن تسيطر عليها القوات العراقية مجددًا في النصف الثاني من تشرين األول أكتوبر في أعقاب االستفتاء.

وسنجار واحدة من بين المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان وبغداد وتحتاج الى ما ال يقل عن عشرة مليارات دوالر إلعادة تأهيل 

بنيتها التحتية.

وتوصلت أربيل وبغداد قبل يومين إلى اتفاق "تاريخي" يهدف إلى إنهاء سطوة الجماعات المسلحة في سنجار ويعيد االستقرار فيها في 

إطار إدارة مشتركة.

äbv‰é@¿@fibæbi@fib‡»€a@lçy@·«ám@á»m@%@ÜaáÃi@Z›ÓÇÜ@ÊbÓœ
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نوافذ 

مثن 

احلرب 

على  حربًا  نشن  أن  يمكن  كيف 

اإلرهاب، فيما الحرب بحد ذاتها إرهاب 

بإرهاب؟ 

الحرب  جدلية  تلخيص  يمكن  بهذا 

بعمامتها الشريرة، فكما ال توجد جراح 

بال دماء، ال توجد حروب دون ويالت 

ودون كوارث.

 ففي الماضي، في عصر االمبراطوريات 

ذواتهم  مع  يتصالحون  كانوا  الغابرة، 

الحروب  وكانت  الحروب،  شّن  عبر 

رقعة  توسيع  سبيل  في  منه  البد  حدثًا 

كان  فيمن  أهمية  من  يكن  ولم  النفوذ، 

تقود  الحروب  وكانت  الثمن،  يدفع 

الى نصر حاسم،  إما  آجًال،  او  عاجًال 

أو الى هزيمة واندحار، وذلك في ظل 

غياب الشرائع، وسطوة األقوياء، وبداية 

وإعالن  االمبراطوريات  حدود  ترسيم 

السيادة.

إحدى  تعدُّ  وقتها  الحروب  وكانت 

التي  الوحيدة  وربما  الرئيسة،  القنوات 

اإلنسانية  المجتمعات  عبرها  تظل 

الطموحة على صلة بالواقع الخارجي، 

هذا كان في الماضي، أما اآلن لم تعد 

الحروب تحسم أي صراع، مهما طال 

األهلية،  الحروب  سيما  الصراع،  أمد 

الصغار  يخوضها  التي  الحروب  هذه 

األحوال،  أحسن  في  الكبار  عن  نيابة 

وتدار عن بعد عبر قوى عمالقة معلومة 

هؤالء  يدفع  أن  دون  غالبًا،  الهوية 

الكبار بذويهم الى أتون الحروب، فثمة 

بالد  في  أن يخوض حربًا  بإمكانه  من 

جيوش  تدير  شركات  عبر  بالده  ليس 

بإمكانهم  الذين  هؤالء   ، المرتزقة  من 

أن يخوضوا غمار الحرب دون غاية، 

كان  لهذا  المال،  يقبضون  أنهم  سوى 

نحو  التوجه  النائية  بالمجتمعات  حريًا 

االكتفاء الذاتي واالنكماش والحفاظ على 

نفسها، بدل خوض الحروب على ذاتها 

تحت أي ُمسّمى كان، فما الحرب بالنسبة 

لهذه الدول سوى أداة لتهديم المقدرات، 

مستوى  الى  الوصول  دون  وتحول 

الكفؤة  فالمجتمعات غير  معيشي الئق، 

الحروب حتى  اتون  الى  تقود رعاياها 

تحجب عيوبها عن مواطنيها، وبالتالي 

تداري فشلها عبر شن الحروب، وبناء 

المتسلطة  على ذلك لن تتوانى بعقليتها 

في السير قدمًا ودون هوادة نحو تسعير 

تتحاشى  حتى  هناك،  أو  هنا  الحروب 

قدرًا ولو ضئيًال من االنصياع لرغبات 

تبحث عن  باتت  التي  الثائرة،  الجموع 

مكان لها في مشوار هذي الحياة.

لهذا حريُّ بنا أن نقر وذلك من موقعنا 

الحاسم  النصر  تحقيق  بأن  المتداعي، 

من  ضربًا  بات  الحروب  شن  عبر 

المستحيل، سواء في الحروب الصغيرة 

أو  المحلية،  المجتمعات  بين  تدار  التي 

بين  تنشب  قد  التي  الكبيرة  الحروب 

الدول المقتدرة، وال يمكن في أي حال 

عبر  الفشل  على  التغلب  األحوال  من 

شن الحروب، فصدق من قال إن أجمل 

ما في الحرب حين تعلن نهايتها.
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كوردستان- وكاالت

 

قرى  أغلب  في  انتشارها  الحرائق  عشرات  واصلت 

الساحل السوري بعد اشتعالها أمس مخلفة قتيلين، دون 

أن تتمكن فرق اإلطفاء من السيطرة عليها.

السورية  الالذقية  بمحافظة  الفالحين  اتحاد  وقال رئيس 

حكمت صقر إن "اندالع أكثر من ٣٠ حريقا في معظم 

قرى الساحل السوري، وفي وقت واحد، ليس مصادفة، 

وإن هناك أيادي خفية وراء اشتعال الحرائق".

القرداحة  مستشفى  إخالء  عن  الصحة  وزارة  وأعلنت 

علما  أسواره،  إلى  النيران  وصول  بعد  المرضى  من 

وإصابة  شخصين  وفاة  عن  أمس  أسفرت  الحرائق  أن 

الالذقية  محافظتي  في  اختناق  بحاالت   ٢٠ من  أكثر 

وطرطوس.

التلفزيون  يبث   ،١٠-١٠-٢٠٢٠ اليوم  صباح  ومنذ 

حيث  الحرائق،  مناطق  من  مشاهد  السوري  الرسمي 

قال إن فرق اإلطفاء تواصل العمل على إخمادها، وقد 

محافظات  أرياف  في  الهكتارات  مئات  في  انتشرت 

الالذقية وطرطوس في الغرب، وحمص في الوسط.

أمس  مساء  قطنا  محمد حسان  الزراعة  وزير  وتحدث 

 ٤٥" عن  المحلية،  إم"  إف  "شام  إذاعة  مع  مقابلة  في 

حريقا في الالذقية و٣٣ في طرطوس" وحرائق أخرى 

في حمص.

ورجح أن تكون هذه المرة األولى التي تشهد فيها سوريا 

فوج  قال  كما  واحد".  يوم  في  الحرائق  من  العدد  "هذا 

أمام  "نحن  فيسبوك  في  صفحته  على  الالذقية  إطفاء 

مر  على  الالذقية  محافظة  شهدتها  حرائق  سلسلة  أكبر 

السنين".

ودفعت الحرائق أيضا بعائالت عدة للنزوح بعد اقتراب 

النيران من منازلها، وفق ما قال رئيس منظومة اإلسعاف 

السريع في المحافظة لؤي سعيد إلذاعة محلية.

وتكثر الحرائق في فصل الصيف في الغابات واألحراج 

السورية، وقد اندلعت في سبتمبر/أيلول الماضي أيضا 

مناطق  في  واسعة  مساحات  على  أتت  حرائق ضخمة 

متفرقة في أرياف حماة والالذقية.

يذكر أنه في لبنان المجاور اندلعت منذ الخميس أكثر من 

١٠٠ حريق في مناطق عدة في جنوب وشمال وشرق 

البالد ومنطقة الشوف الجبلية، وفق مصادر رسمية.

عشرات  أن  رسمية  سورية   إعالم  وسائل  وذكرت 

الحرائق اندلعت في غابات وأحراش محافظتي طرطوس 

والالذقية في منطقة الساحل بسوريا.

وقالت صحيفة "البعث" الناطقة باسم النظام الحاكم  أن 

محافظة طرطوس شهدت أكثر من ٦٠ حريقا، مشيرة 

إلى اندالعها في مناطق متفرقة من البالد.

ونقلت الصحيفة عن قائد فوج اإلطفاء في طرطوس أن 

المحافظة شهدت يوم الخميس ٣٥ حريقًا كان أكبرها في 

مناطق حراجية في كل من قرى مشتى الحلو وحبسو 

الشيخ  منطقة  في  الرقمة  وحريق  الدريكيش  ريف  في 

بدر وحريق الطليعي شرق قرية الصفصافة إضافة إلى 

حريق قرية الصبوحية.

ولفت إلى أن باقي الحرائق اندلعت في مناطق عشبية 

الزيتون  وأشجار  المثمرة  باألشجار  مزروعة  ومناطق 

وبالقرب  وعاشقة  وحفة  وبسماقة  حباش  دير  قرى  في 

من مفرق قرية الكشفة.

منطقة  أن  الرسمية  "الثورة"  قالت صحيفة  جانبها،  من 

بانياس قد شهدت حرائق ضخمة التهمت مساحات كبيرة 

من الغابات والحراج واألراضي الزراعية وكان أبرز 

والبيضة  جناد  وبيت  المقعبرية  حريق  الحرائق  هذه 

@_›ybè€a@’ˆaãy@ıaäÎ@—‘Ì@Âfl@NN''÷6•@bÌäÏé''

تراجع سعر صرف الليرة السورية، في معظم المناطق، خالل تعامالت، وارتفع "دوالر دمشق"، ٢٥ ليرة، 

لُيغلق مساء السبت، ما بين (٢٢٨٠ – ٢٣٠٠) ليرة شراًء، و(٢٣١٠ – ٢٣٢٥) ليرة مبيعًا.

فيما ارتفع "دوالر درعا"، ١٥ ليرة، مسجًال ما بين (٢٢٣٥ – ٢٢٥٠) ليرة شراًء، و(٢٢٦٠ – ٢٢٧٥) 

ليرة مبيعًا.

وفي حلب وحماة، ارتفع الدوالر ٢٠ ليرة، مسجًال ما بين (٢٢٨٠ – ٢٢٩٠) ليرة شراًء، و٢٣٠٠ ليرة 

مبيعًا.

وفي حمص، سجل الدوالر ما بين ٢٢٨٥ ليرة شراًء، و٢٣٠٠ ليرة مبيعًا.

وفي ريف حلب الشمالي، ارتفع الدوالر، ٢٥ ليرة، مسجًال ما بين ٢٢٩٥ ليرة شراًء، و٢٣٠٥ ليرة مبيعًا.

وفي إدلب، ارتفع الدوالر، ١٠ ليرات، مسجًال ما بين ٢٢٨٠ ليرة شراًء، و٢٣٠٠ ليرة مبيعًا. فيما ارتفعت 

التركية لتصبح ما بين (٢٨٨ -٢٩٠) ليرة سورية شراًء، و(٢٩٣ – ٢٩٥) ليرة سورية مبيعًا.

وارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدوالر، في إدلب، بصورة طفيفة، ليصبح بـ ٧,٨٤ ليرة تركية 

للشراء، و٧,٩٤ ليرة تركية للمبيع. فيما بقي مستقرًا مقابل اليورو عند ٩,٢٥ ليرة تركية للشراء، و٩,٤٠ 

ليرة تركية للمبيع.

ليرة شراًء، و(٢٧٣٠  ليرة، مسجًال ما بين (٢٦٩٠ – ٢٧١٠)  اليورو، ٥٠  إلى دمشق، ارتفع  وبالعودة 

– ٢٧٥٠) ليرة مبيعًا.

وارتفعت التركية في دمشق، ٦ ليرات سورية، لتسجل ما بين (٢٨٨ – ٢٩٠) ليرة سورية شراًء، و(٢٩٤ 

– ٢٩٦) ليرة سورية مبيعًا.

مبيعًا.  ليرة  ليرة شراًء، و٢٢٧٥  بين ٢٢٦٠  ما  أبيض، مسجًال  تل  في  نسبيًا،  الدوالر مستقرًا  بقي  فيما 

وتراوحت التركية ما بين ٢٨٥ ليرة سورية شراًء، و٢٩٠ ليرة سورية مبيعًا.

وفي رأس العين، ارتفع الدوالر، ١٠ ليرات، مسجًال ما بين ٢٢٢٥ ليرة شراًء، و٢٢٥٠ ليرة مبيعًا.

هذا، ويحدد مصرف سورية المركزي، "دوالر الحواالت"، بـ ١٢٥٠ ليرة للدوالر الواحد.

ÚÌäÏè€a@Ò7‹€a@“ãñ@ã»é@¿@…uaãm

’ìflÜ@lãÀ@µnéäáfl@l˝†@µi@›Ã‹ÃnÌ ''b„ÎäÏ◊''
المرحلة األساسية في  لفيروس "كورونا" بين طالب  انتشارا  الغربي  "الهامة" في ريف دمشق  بلدة  شهدت 

إحدى مدارس البلدة.

التأكد من إصابتهم من قبل أحد أفراد الطاقم الطبي  ظهر أعراض "كورونا" على سبعة طالب، حيث تم 

البابا"، حيث تم إغالق الصفين مكان تواجدهم،  البلدة. وأن الطالب المصابين في مدرسة "محمد فهد  في 

وتم إجراء مسحات لجميع الطالب فيهما، وتم الحجر على جميع الطالب المخالطين للمصابين في منازلهم 

ومتابعة أنفسهم صحيًا ريثما يتبين إصابتهم من عدمها. كما قامت فرقة طبية من الهالل األحمر السوري 

عملت على تعقيم الصفوف بشكل كامل، مشيرا إلى أن إدارة المدرسة لم تغلقها على الرغم من مخالطة 

المصابين لكافة الطالب في األيام الماضية قبل ظهور األعراض عليهم.

وسجلت نهاية الشهر الفائت العديد من اإلصابات للطالب في المدرسة نفسها، إضافة إلى مدرسة "محمد وحيد 

البابا" أيضا، وتجاوز عدد اإلصابات للطالب في المدرستين ١٥ حالة.

وأن إدارتي المدرستين لم تجريا أي احتراز لحماية الطالب اآلخرين، بل اكتفت بطلب من الطالب المصابين 

بحجر أنفسهم في منازلهم وعدم الدوام في المدرسة لحين التأكد من شفائهم من الفيروس.

bÓ„bæc@¿@ÚÓˆb‰u@ÙÎbÿí@ÊÏflá‘Ì@ÚÌÎb‡Ó◊@pb‡vÁ@bÌbzö@ÊÏÌäÏé
المدعي  لدى  قدموا شكاوى جنائية  إنهم  كيماوية في سوريا،  أسلحة  يمثلون ضحايا هجمات  قال محامون 

مناطق  في  المدنيين  مئات  في موت  بالتسبب  يتهمونهم  ألمانيا ضد مسؤولين سوريين  في  العام  االتحادي 

تسيطر عليها المعارضة.

وتؤوي ألمانيا ٦٠٠ ألف سوري، وتسمح قوانينها بالمقاضاة في جرائم ارُتكبت ضد اإلنسانية في أي مكان 

بالعالم. ويفتح هذا ساحة قانونية نادرة للتحرك ضد حكومة الرئيس بشار األسد. وكانت محاوالت قوى غربية 

للتعامل مع سوريا قد تعرقلت بسبب معارضة روسيا والصين في مجلس األمن  لفتح ساحة قضاء دولية 

الدولي. وتنفي الحكومة السورية أنها استخدمت أسلحة كيماوية ضد مواطنيها.

ولم يتسن االتصال بمتحدث باسم االدعاء العام بألمانيا لتأكيد تقديم الشكاوى.

وتستند الشكاوى إلى ما يصفه المحامون بأنه أقوى دليل مادي حتى اآلن على استخدام مواد مثل غاز السارين 

في الغوطة بسوريا في ٢٠١٣ وفي خان شيخون بعدها بأربع سنوات، وهو ما أودى بحياة ١٤٠٠ مواطن 

على أقل تقدير. ويقولون إن األدلة تشمل شهادات ١٧ ناجيا و٥٠ منشقا لديهم معلومات عن برنامج األسلحة 

الكيماوية بالحكومة السورية أو خطط لتنفيذ الهجومين.

وقال ستيف كوستاس المحامي بمبادرة العدالة بمؤسسة المجتمع المفتوح، وهي إحدى ثالث جماعات وراء 

الشكاوى ”قد يخلص االدعاء في النهاية إلى وجود ما يكفي من األدلة إلصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد 

بنظام األسد“. وأضاف: ”ستكون هذه خطوة كبيرة في عملية أطول لمحاكمة مسؤولين سوريين“.

(رويترز)

والبساتين وحريق الجويبات وبلغونس الذي التهم أكثر 

من ألف دونم من األراضي الحراجية والزراعية.

من  طلبت  قد  الرسمية   الجهات  إن  الصحيفة  وقالت 

عناصر الضابطة العدلية "القيام بواجباتهم والتحري عن 

إلى  وتقديمهم  المحافظة  مستوى  على  الحرائق  مسببي 

القضاء المختص أصوًال " مشيرة إلى أنه جرى "توجيه 

وتطبيق  الفاعلين  بمالحقة  بالتشدد  المعنيين  القضاة 

هذه  اندالع  في  تورطه  يثبت  من  بحّق  العقوبات  أشد 

الحرائق".

الحرائق  جراء  توفيا  شخصين  إن  الصحيفة   ونقلت 

الالذقية،  بريف  ودفيل  بلوران  بلدتي  في  اندلعت  التي 

مشافي  إلى  اختناق  بحاالت  أشخاص  إسعاف عدة  وتم 

الالذقية.

نشطاء  أن  المعارض  "أورينت"  موقع  قال  بالمقابل، 

موالين للنظام اتهموا حكومة دمشق بالتقصير واإلهمال 

المناطق  في  القاطنين  األهالي  الستجداء  استجابته  في 

المجاورة.

وقال موقع "أورينت" أن الموالين  استنكروا بقاء روسيا 

"مكتوفة األيدي"، بينما سارعت  منذ أربعة أعوام، إلى 

تلبية نداء استغاثة من إسرائيل إثر حرائق ضخمة اندلعت 

الحرائق من  إثرها طائرات إلطفاء  لتنطلق على  فيها، 

قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا.

إلى  سوريا  فيها  تتعرض  التي  الثانية  المرة  هي  وهذه 

الكثير من  دفع  أقل من شهر، مما  حرائق ضخمة في 

المغردين على موقع توتير إلطالق وسم "سوريا تحترق" 

مرة أخرى أعربوا فيها عن صدمتهم لما يحصل هناك، 

يواجه  بات  الذي  السوري  الشعب  مع  تعاطفهم  وعن 

الكثير من المصاعب والمحن في الفترة األخيرة.

@ãóy@¸@…ˆbƒœ@Â«@¸Î˚èfl@Êb◊@áé˛a@‚bƒ„@ZÚÓÿÌãfl¸a@ÚÓuäb©a
ÚÌÎb‡Óÿ€a@Úz‹é˛a@ÈflaáÉné¸@Úœbög@b:

نقلت صحيفة "الشرق األوسط" عن المتحدث باسم الخارجية األميركية، قوله إن نظام األسد "كان مسؤوال عن فظائع 

ال حصر لها، إضافة إلى استخدامه بشكل متكرر لألسلحة الكيماوية، ودعوته للقوات اإليرانية والروسية، األمر 

الذي ساهم في تهديد جيرانه، وهو ما يمثل خطرا قاتما على المنطقة بأكملها". وأضاف المتحدث "لذلك فإننا نحث 

جميع الدول على عدم إعادة العالقات الدبلوماسية أو التعاون االقتصادي مع النظام السوري أو تطويرها"، وأكد أن 

"أي محاولة إلعادة العالقات أو تطويرها دون معالجة فظائع النظام ضد الشعب السوري، تقوض الجهود المبذولة 

األمن  قرار مجلس  يتماشى مع  بما  السوري  للصراع  دائم وسلمي وسياسي  نحو حل  والتحرك  المساءلة  لتعزيز 

رقم ٢٢٥٤". وشدد على ضرورة أن يقوم األسد ونظامه باتخاذ خطوات ال رجعة فيها إلنهاء حملة العنف ضد 

الشعب السوري، وتنفيذ قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم ٢٢٥٤ بصدق أو مواجهة العزلة الدبلوماسية 

واالقتصادية المستمرة. وجاء كالم المتحدث األميركي بعد تقديم سفير عمان أوراق اعتماده لوزير الخارجية السوري 

وليد المعلم، علما بأن اإلمارات والبحرين نشطتا عمل سفارتيهما في العاصمة السورية نهاية ٢٠١٨. وشكل الموقف 

األميركي العنصر الرئيسي لفرملة جهود بعض الدول العربية للتطبيع مع النظام السوري، حيث رفضت واشنطن 

هذه الخطوات ما لم تقترن بخطوات جدية من النظام تساهم في تسهيل الحل السياسي لألزمة السورية.

@NNáé˛a@äbìi@›õ–m ''›Óˆaãég''
مزن مرشد

السياسيين  المحللين  أصوات  علت  الثورة  بداية  منذ 

محمي  األسد  بأن  أيضًا،  الثائرة  والعامة  السوريين، 

من إسرائيل ولهذا استمر بقاءه في الحكم، ولم يسقط 

األراضي  من  ٧٠بالمئة  حوالي  خروج  من  بالرغم 

بالمناطق  بما عرف  النظام،  سيطرة  خارج  السورية 

المحررة، ومع ذلك ظل المجتمع الدولي شبه حيادي 

وإنهاء  بتنحيته  الدولي  القرار  ُيتخذ  ولم  األسد  تجاه 

الصراع في سوريا رغم كل ما صدر من النظام تجاه 

الشعب والبلد من قتل ودمار وتهجير وجرائم الحرب، 

لحكم  اإلسرائيلية  للحماية  السوريون  عزاه  ما  وهذا 

األسد، فهل تحمي إسرائيل األسد فعًال؟

في تلك الفترة، التي خسر فيها النظام معظم أراضي 

على  الجهادية  الفصائل  بعض  سيطرة  وبعد  البالد، 

معظم  أصاب  النظام،  قبضة  من  المحررة  المناطق 

السوريين وأصدقاء الثورة السورية شيئًا من التوجس، 

ما  متشددة، وهذا  دينية  دولة  إلى  تتحول سوريا  بأن 

مظاهر  وبعض  األسد  إبقاء  تفضل  إسرائيل  جعل 

السالم في الجوالن، على مواجهة الجماعات الجهادية 

تفضل  اإلسرائيلية  فاإلدارة  السيطرة،  نطاق  خارج 

يبقى األسد على رأس سوريا  يتمثل بأن  ثالثا  طريقا 

الضعيفة.

قسم  تنحيه  دعم  أو  األسد  بشار  بقاء  من  الموقف 

فريقين،  إلى  اإلسرائيلية  اإلدارة  في هرم  المسؤولين 

لكل منهما وجهة نظره الخاصة، األول يرى أن السقوط 

المحتمل لبشار األسد يشكل مناسبة تاريخية من شأنها 

كسر المحور االستراتيجي بين إيران ودمشق وحزب 

اهللا اللبناني، وإضعاف آخر خصم يهدد إسرائيل على 

حدودها الشمالية، وكل ذلك بدون حاجة إسرائيل لفعل 

أي شيء، وخاصة عدم تسليم الجوالن لسوريا.

ففي بداية عام ٢٠١٢ مثًال، أعلن وزير الدفاع، إيهود 

باراك، أن بشار لن يبقى سوى أسابيع قليلة.

أما الفريق فاتخذ موقفًا مغايرًا فقد تخوف هذا الفريق 

من الفوضى التي قد تعقب سقوط األسد، ويخشون أن 

تستخدم الجماعات الجهادية سوريا كقاعدة خلفية لشن 

األفضل  أنه من  يرون  ولهذا  إسرائيل،  هجمات ضد 

وبحسب هذه الرؤية فإن ديكتاتورية األسد تعتبر جانبًا 

إيجابيًا بما يخص إسرائيل يمكن من خاللها أن تبقى 

اللعبة كما كانت منذ ٥٠ عامًا، والتي تعرف  قواعد 

فيها إسرائيل جيدًا كيفية الرد والتعامل مع األسد حالة 

سوء الفهم، بدًال من الفوضى.

في  األسد ساعد  نظام  أن  جيدًا  اإلسرائيليون  ويتذكر 

في  الحكم  البعث  تسلم  أن  منذ  الهدوء  على  الحفاظ 

مرتفعات  في  الماضي  القرن  سبعينيات  بداية  سوريا 

الجوالن.

في المقابل، امتنعت إسرائيل عن الخوض في صراع 

نقل  شأن  في  حمراء  خطوًطا  ورسمت  له،  معاٍد 

األسلحة المتطورة من دمشق إلى حزب اهللا، وقامت 

بقصف قواعد لحزب اهللا ومخازن أسلحة وأقدمت على 

السورية،  األراضي  داخل  للحزب  قيادات  استهداف 

إسرائيل  أمن  على  خطر  أي  عن  ذلك  ينم  أن  دون 

النهجان  هذان  الرد.  بحق  يحتفظ  وكالعادة  فاألسد 

الذين  بأولئك  يتمثل  ثالث،  مسار  اآلن  إليهما  ينضم 

يتوقعون بقاء بشار األسد في السلطة ولكن في سوريا 

الضعيفة كدولة فاشلة، وينظر هذا الفريق إلى مساعدة 

في  الروسي  العسكري  والتدخل  وإيران،  اهللا،  حزب 

تقاعس  الدعم مع  السوري، وتزامن هذا  النظام  دعم 

عدا  األسد،  بحق  إجراء  أي  اتخاذ  عن  األمريكيين 

األمريكية  اإلدارة  وجهتها  التي  المتواضعة  الضربة 

النهج  أصحاب  اعتبره  ما  وهذا  "الشعيرات"،  لمطار 

لديه  األسد  أن  على  مؤشرات  كلها  أنها  على  الثالث 

فرصة جيدة للبقاء في السلطة على األقل في مراكز 

جيدًا،  عليها  يسيطر  التي  واألراضي  الكبيرة  المدن 

غالبية  روسيا  بمساعدة  النظام  استعادة  بعد  خاصة 

األراضي المحررة وإعادتها لسلطته، وبالنسبة لمؤيدي 

هذه القراءة، فإن المواجهة المطولة بين األسد وحلفائه 

إسرائيل  تعتبرهم  من  مع  إليران  الموالين  الشيعة 

جهاديين وسلفيين هي أفضل سيناريو يمكن تخيله.

والصحفي  الكاتب  اإلسرائيلي  السياسي  المحلل  كتب 

يوسي ميلمان في صحيفة جيروزاليم بوست: "طالما 

الحرب ستضعف سوريا، وسيسقط اآلالف  استمرت 

ونظامه،  األسد  عن  للدفاع  اهللا  حزب  مقاتلي  من 

وهذه  مسارها،  عن  اإليرانية  السياسات  وستتحول 

وسيستمر  إسرائيل  مصلحة  في  تصب  األحداث 

يعترف  لن  لكن  التحسن...  الوضع االستراتيجي في 

أي مسؤول إسرائيلي بذلك علًنا ... من حقنا أن نفكر 

جيدًا بما يخدم مصلحة بالدنا دون أن نقول لما توصلنا 

له من قرار أو حقائق".

وفي النهاية يبقى السؤال معلقًا من يحمي األسد حقيقًة؟ 

وأين مصلحة إسرائيل في استمرار الوضع في سوريا 

على ما هو عليه؟

لكن الحقيقة الوحيدة الواضحة اليوم، أن الوضع في 

الذي  السوري  الشعب  على  صعوبة  يزداد  الداخل 

يعاني األمرين اقتصاديًا وحياتيًا ويحارب في صراع 

البقاء على جميع الجهات.

علي مسلم
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معرفتها الواجب احلقائق

الكوردية-الكوردية احملادثات عن
وأحزاب سوريا في الكوردي الوطني المجلس اختتم

من األولى المرحلة اختتما الكوردية الوطنية الوحدة

إلى توصال و الكوردي الصف وحدة مفاوضات

تفاهمات إلى والوصول ملزمة مشتركة سياسية رؤية

حول   ٢٠١٤ عام دهوك اتفاقية واعتبار أولية،

أساسا والحماية والدفاع اإلدارة في الحكم والشراكة

الوفدين بين الجارية والمفاوضات الحوار لمواصلة

في شاملة اتفاقية على التوقيع إلى الوصول بهدف

القريب. المستقبل

بين المرحلة هذه حول والتسميات األقاويل ُنشرت

السياسي، االتفاق من سماها منهم الكوردي، الشعب

المجلس تشكيل على اتفقا الطرفين بأن قال من ومنهم

علينا يتوجب ما األعلى..إلخ.  الكوردي السياسي

المحادثات من  األولى المرحلة خالل بأن توضيحه

وهذا " سياسية رؤية على تفاهم " إلى الطرفان توصل

الكوردي-الكوردي الشامل. االتفاق من جزء التفاهم

الكوردية- المحادثات من الثانية المرحلة بدأت

التفاهم  عن اإلعالن " يوم حزيران ١٦ بعد الكوردية

انطالق قصيرة، ومع بفترة " الرؤية السياسية حول

العام الرأي بين األصوات ارتفعت الثانية ، المرحلة

هذه خالل أنه سوريا كوردستان في الكوردستاني

كافة النقاط على االتفاق سيتم واحدة وبسلة المرحلة

بين النهائي االتفاق عن اإلعالن وسيتم والتفاصيل 

الطرفين.

كاآلتي: هي والحقيقة

الكوردية-الكوردية المحادثات  من  الثانية المرحلة

: تنقسم إلى

الكوردية. المرجعية الجولة األولى: ١ـ

المشتركة. اإلدارة الجولة الثانية: ٢ـ

االتفاق العسكري. الثالثة: الجولة ٣ـ

مناقشة القضايا الخالفية. ٤ـ

الكوردية- المحادثات من الثانية المرحلة خالل أن أي

) بالتسلسل مناقشة الملفات المذكورة سيتم الكوردية

المحادثات  طرفا يقوم "  ٤ " رقم  والبند  (  ١-٢-٣

حول تجري التي المحادثات مع تزامنا بمناقشته

من  الثانية المرحلة من "  ١-٢-٣ " الجوالت

. الكوردية المحادثات

:" العليا الكوردية المرجعية " األولى الجولة أوال:

لرسم السياسات، ليست العليا المرجعية الكوردية ـ

كافة المجاالت. في الفصل قرار ستكون صاحبة بل

على الطرفان قارب التي العليا الكوردية المرجعية ـ

قرار صاحبة قيادية مرجعية ستكون عليها االتفاق

والمفاصل. المجاالت كافة في نافذ

في الكوردي الوطني للمجلس ٪٤٠ االتفاق على تم ـ

الكوردية. الوطنية الوحدة ألحزاب و٤٠٪ ، سوريا

الطرفين بين تقسيمها سيتم المتبقية ٪٢٠ الـ ـ

اختيار في حر طرف وكل ، طرف لكل ٪١٠ بنسبة

منتمية المختارة غير تكون األسماء أن األسماء،شرط

PYNKالـ و ENKS للـ

القرارات كافة مراجعة الكوردية المرجعية مهام ـ

المتعلقة والقرارات  ، العسكرية األمنية، اإلدارية،

بالميزانية.

إلغاء في الفصل القرار لها الكوردية المرجعية ـ

مناسب. غير تراه الذي القرار أوتغيير

االتفاق حول صغيرة تفاصيل هناك تزال ما ـ

المناقشة قيد العليا الكوردية  المرجعية  على النهائي

الطرفين. بين

اإلعالن يتم المرجعية، لن على عند االتفاق النهائي ـ

المرجعية ورقة ستوضع بل صحفي، مؤتمر في عنها

المحادثات. سير ويكتمل الرف، على عليها المتفقة

:" المشتركة اإلدارة الثانية" الجولة ثانيا:

منذ فترة، المشتركة اإلدارة حول المحادثات بدأت ـ

بين اإلدارة حول  مشتركة  رؤية على  االتفاق  وتم

الطرفين.

كوردستان في الحالية اإلدارة وتغيير يتم تفكيك لن ـ

وذلك في شكلها، تغيير هناك وإنما سيكون سوريا،

يتناسب بما اإلدارة كيفية في وتقويتها لتطويرها

الشعب ومصلحة الكوردي-الكوردي، االتفاق

سوريا. كوردستان في الكوردي

المرجعية الكوردية إشراف تحت اإلدارة ستكون ـ

والمناطق سوريا كوردستان كافة وتشمل العليا،

الفرات. في شرق المشتركة

زنار حاجي

يوجد ال بأنه جيًدا يعلمون المؤرخين من المنصفون

تعرَّض الكوردي الشعب مثل األرض وجه على شعب

الحاكمة األنظمة ِقبل من واالضطهاد والجور الظلم إلى

الموقع بحكم والصفوية) (العثمانية اإلمبراطوريتين من

والزالت بينهما الكوردي الشعب لوجود الجغرافية

ال العقلية ولكن الحديثة  بأنظمتها مستمرة  أطماعهما

العراقية المملكة ظهور عن فضًال سابقها عن  تختلف

استدعاء األمير البريطانيين بعد من قبل حديًثا وتأسيسها

ما توزعت فاألطماع العراق على ملًكا وتنصيبه فيصل

تجاه والتركية) والفارسية  (العربية قوميات  ثالث بين

. كوردستان) (جنوب الموصل والية

سنة في العراقية المملكة في حكومة أول تأسيس منذ

من  جغرافًيا  جزًءا الموصل والية تكن لم ١٩٢١

على العراق ملًكا فيصل األمير تنصيب وبعد العراق.

حصل  االستفتاء أنه نتائج خالل من تبين ١٩٢١ سنة

أن علًما ، العراقيين أصوات من ٪٩٦ نسبة على

الحسين ابن وهو قبل من العراق يدخل لم فيصل الملك

. الهاشمي

السليمانية أما لواء كركوك لواء ضده في الكورد وصّوت

والموصل أربيل ولوائا عليه التصويت في يشترك فلم

في حقوق األقليات ضمان البيعة نص عليه في اشترطا

في الحلفاء قبل من بها وعدوا التي اإلدارات تأسيس

سيفر. معاهدة

قضية في حل والعراقي البريطاني الجانب فشل  وبعد

عصبة من  لجنة إلى القضية أحيلت الموصل والية 

من ٣٠أيلول في بذلك مختصة لجنة وشكلت األمم

والتركية  (العراقية الحكومات وقدمت  ١٩٢٤ سنة

الموصل لوالية القومية التركيبة عن بيانات والبريطانية)

التقديرات: البيانات وفق هذه فكانت

الحكومة بيانات بحسب ٪٦٥ واإليزيديون: الكورد -١

التركية و٥٧,٩٪ الحكومة بيانات و٥٦٪ بحسب العراقية

البريطانية. الحكومة البيانات بحسب

العراقية الحكومة بيانات بحسب ٪٢٠,٨ العرب: -٢

و٢٣,٨٪ التركية  الحكومة بيانات بحسب و٨,٦٪ 

بيانات الحكومة البريطانية. بحسب

العراقية الحكومة بيانات بحسب ٪٤,٨ الترك: -٣

٪٨,٤ و التركية الحكومة بيانات بحسب و٢٩,٢٪

بيانات الحكومة البريطانية. بحسب

العراقية الحكومة بيانات بحسب ٪٧,٧: ٤-المسيحيون:

بحسب ٪٧,٩ و التركية الحكومة بيانات بحسب و٦,٢٪

البريطانية. الحكومة بيانات

تقريرها إلى اللجنة رفعت التحقيقات من االنتهاء وبعد

 ١٩٢٥ سنة  من تموز  ١٦ في األمم عصبة مجلس

أثمان سكان أن الكورد يشكلون خمسة وملخص التقرير

منطقة من أبعد شماًال إلى يمتد ال العراق الوالية وأن

! حمرين

من  األول كانون ١٦ في العصبة مجلس قرار وصدر

العراق. إلى الموصل والية بضم ١٩٢٥ سنة

أمنًيا استقراًرا الكوردية السياسية الساحة شهدت وقد

الثانية العالمية الحرب قيام إلى العراق استقالل بعد

وعودها تنفيذ أن من العراقية الحكومة تنصلت أن بعد

حقوق وتهميش الكوردية اللغة استعمال ومنع للكورد

-١٩٤٣ سنة من بثورته البارزاني الخالد فقام الكورد

كبيرة  انتصارات محقًقا العراقية السلطات ١٩٤٥ ضد

الساحة. على

تتضمن كوردية والية بتشكيل الخالد وطالب البارزاني

الكوردية الموصل وأقضية والسليمانيةوأربيل  كركوك

خانقين قضائي وكذلك وشنگال وزاخو دهوك وهي:

الذاتي محافظة ديالى وأن تتمتع باالستقالل من ومندلي

وزير وكيل وتعيين  واالقتصادية الثقافية الجوانب في

يكون كوردي  ووزير الوزارات جميع في كوردي 

لغة الكوردية اللغة وجعل كوردستان والية عن مسؤوًال

طلبات على العراقية الحكومة فوافقت الوالية رسمية في

قامت بل فعلًيا بذلك  تبادر لم أنها إال الخالد البارزاني

وضد الخالد البارزاني ضد الكوردية العشائر بتحريض

ودخلوا ضد حملة العراقي الجيش وقاد المسلحة حركته

. ١٩٤٥ سنة في بارزان إلى

أن المعاصر تجد التأريخ من صفحات من خالل تصفح

العسكرية القوة منطق إلى تلجأ كانت العراقية الحكومات

لغة وتغليب  الدبلوماسي السياسي الحوار إلى وليس 

وثوراتها الكوردية الحركات قمعوا بل والمنطق العقل

فعلى الجوار مع دول  االتفاقيات عقد خالل من وذلك

: المثال سبيل

.١٩٣٧ سنة آباد) في ميثاق (سعد -

.١٩٤٦ سنة في العراقية - التركية االتفاقية -

.١٩٥٥ سنة في بغداد حلف -

.١٩٧٥ سنة في الصيت السيئة الجزائر -اتفاقية

أجل تضييق من واألحالف والمواثيق االتفاقيات هذه كل

التي المسلحة الكوردية التحررية الحركة على الخناق

اتجه ذلك  بعد ثم كوردستان. شعب بحقوق تطالب 

دكتاتورية إلى الواحد الحزب دكتاتورية من العراق

(صدام المقبور بشخصية المتمثلة الواحدة الشخصية

البكر  حسن بأحمد اإلطاحة بعد ١٩٧٩ سنة في حسين)

ورئيًسا العراق لجمهورية  رئيًسا فأصبح  السلطة عن

العام واألمين المسلحة للقوات  العام  والقائد للوزارء

ورئيس العربي االشتراكي البعث القطرية لحزب للقيادة

الثورة. قيادة مجلس

للمناطق التعريب  من كبيرة  بحملة  حسين صدام  قام

وإتباع سكناهم محل من الكورد وتهجير الكوردستانية

وضرب عرًبا  الكورد  بجعل القومية تصحيح  سياسة 

عدد ويقدر حلپچة جريمة في الكيمياوية باألسلحة الكورد

من  وسلسلة مدني كوردي ٥٠٠٠ مواطن بـ الضحايا

الضحايا  وعدد ٨ مراحل بدأت على األنفاالت التي حملة

وهم  ودفن ٨٠٠٠ بارزاني كوردي ١٨٢٠٠٠ مواطن

األرض فضًال  من كوردية قرية ٤٥٠٠ أحياء ومسح

. الفيليين من كوردًيا ١٢٠٠٠ قتل عن

كركوك محافظة في المتبعة  التعريب  سياسات من

العربي من يشتري أن للتركماني يسمح ال الكوردستانية

التركماني أو  الكوردي  من يشتري أن  له  يسمح بل

العربي وال من له بالشراء ال ال يسمح والكوردي فقط

الكوردي من الشراء له يحق والعربي التركماني من

وتوسيع الكوردي النفوذ لتقليص محاولة في والتركماني

األراضي قطع وتوزيع تسليم عدا ما العربي النفوذ

إليها. الوافدين العرب على الكوردية

الحزب جعل  مما الشوفينية الممارسات هذه  كل

في الكوردستانية الجبهة يشّكل الكوردستاني الديمقراطي

عن فضًال الكوردستاني الوطني االتحاد ١٩٨٧مع عام

مسيرة الكفاح لمواصلة الكوردستانية األخرى األحزاب

بانتفاضة يقوموا أن جعلتهم مما البعثية الحكومة ضد

عام في الكوردستانية المناطق بجميع واسعة شعبية

سيطرة  من الكوردستانية المناطق وتحررت  ١٩٩١

مقراتهم. من وطردهم الصدامي البعث

وهي كوردستانية محافظات ثالث على الكورد وسيطر

الواليات المتحدة وبادرت ودهوك) والسليمانية (أربيل :

بتشكيل   ١٩٩١ عام في وفرنسا وبريطانيا األمريكية

. عنهم البعث حكومة خطر للكورد إلبعاد منطقة آمنة

العسكرية الوحدات بسحب البعث نظام أجبر مما

فراًغا إثرها أوجد وعلى المحافظات الثالثة من واإلدارية

األحزاب أمام المجال فسح مما وإدارًيا وسياًسا قانونًيا

من  أيار  ١٩ في نيابية انتخابات بإجراء  الكوردستانية

في  وحكومته كوردستان برلمان وتشكل  ١٩٩٢ عام

.١٩٩٢ ٥تموز من عام

العراقية الحكومة سيطرة خارج كوردستان إقليم وبقي

.٢٠٠٣ عام في البعث من حكومة العراق تحرير حتى

الديكتاتوري والنظام البعث  حزب  حقبة انتهاء وبعد

وبقيت محافظات ثالث استرجعنا سلبياته  بجميع 

العراقية الحكومة سيطرة تحت الكوردستانية المناطق

بقاء خالل من أخرى سياسية حقبة وبدأت حينها في

كوردستانية إقليم إدارة خارج الكوردستانية المناطق

كوردستان وإقليم االتحادية الحكومتين بين ما  معلقة

متوزعة ودستوري قانوني بإطار المناطق تلك واّطرت

وصالح الدين وديالى ونينوى كركوك محافظات بين ما

بالمادة العراقي بالدستور المادة تلك وعرفت وواسط

للمناطق  كوردستان إقليم في العامة الهيئة ١٤٠ وعّرفت

المتنازع المناطق ) مصطلح بالمناطق عليها المتنازع

- كوردستان من  المستقطعة المناطق وهي  ( عليها

والمشمولة والجغرافية التأريخية  للوقائع  خالًفا العراق

نظام قبل من القومية هويتها وتغيير التعريب بإجراءات

. البعث

واإلعالميين العراقيين  أغلب بأن أقول أن  ويؤسفني

كوردستان إقليم يعرفون بصورة دقيقة حدود ال والُكتَّاب

وقد  العراقي الدستور ١٤٠ من ويجهلون حقيقة المادة

: الشكل بهذا المادة هذه مضمون جاءت

الالزمة الخطوات اتخاذ التنفيذية السلطة تتولى أوًال:

إدارة قانون من (٥٨) المادة متطلبات  تنفيذ الستكمال 

فقراتها. بكل للمرحلة االنتقالية، العراقية الدولة

الحكومة في التنفيذية السلطة على الملقاة المسؤولية ثانًيا:

قانون من (٥٨) المادة عليها في االنتقالية، والمنصوص

وتستمر تمتد االنتقالية،  للمرحلة العراقية الدولة إدارة

على الدستور، هذا بموجب المنتخبة التنفيذية السلطة إلى

في باستفتاء وتنتهي اإلحصاء، (التطبيع، كاملًة أن تنجز

إرادة لتحديد عليها، المتنازع األخرى كركوك والمناطق

شهر من والثالثون الحادي أقصاها مدٍة في مواطنيها)

وسبعة. ألفين سنة كانون األول

٢ الذي  المادة: في الكوردستاني الدستور في جاء وقد

گرگري نايف الدكتور:

األمس واليوم بني كوردستان إقليم من املستقطعة املناطق

١٤٠ املادة لتطبيق وأربيل بغداد بني التأرخيي واالتفاق
: كوردستان حدود عن يتحدث

تأريخي يتكون جغرافي كيان العراق أوًال: كوردستان

الحالية، ومحافظات اإلدارية بحدودها دهوك محافظة من

والشيخان عقرة وأقضية وأربيل، والسليمانية كركوك

وبعشيقة زمار ونواحي  وقرقوش، وتلكيف  وسنجار

خانقين وقضائي نينوى، محافظة من كلك وآسكي

قبل اإلدارية بحدودها وذلك ديالى، محافظة من ومندلي

.١٩٦٨ عام

ومن العراق  - كوردستان إقليم حدود هي هي فهذه 

الدستور بحسب فيها يكونوا أن الپيشمرگة قوات حق

. الكوردستاني

تعطيلها تم (١٤٠ (المادة الدستورية المادة هذه أن إال

باألجندات المرتبطين الساسة  بعض  قبل من وعرقلتها

! منهم باعتراف األجندة تلك لصالح ويعملون اإلقليمية

(محافظة هي:  كوردستان من  المستقطعة والمناطق 

١٩٦٨ وجميع  سنة قبل اإلدارية بحدودها كاملة كركوك

أقضية عدا ما نينوى لمحافظة التابعة والنواحي األقضية

والمقدادية خانقين وقضائي والحضر والبعاج الموصل

وقضاء ديالى محافظة من مندلي وناحية - شهربان -

واسط) محافظة من جصان وناحية بدرة

عليها المتنازع المناطق مساحة أن إلى وتجدر اإلشارة

إقليم  مساحة مجموع من ( ٪  ٥١,٤ ) بــ تقدر

العراق . مساحة ١٨٪ من يعادل ما وهو كوردستان

والمعروفة كوردستان من المستقطعة المناطق هذه وجميع

إبان الموصل والية من جزًءا  كانت  عليها بالمتنازع

ومندلي وشهربان خانقين أقضية عدا العثماني العهد

بغداد. والية حدود ضمن تقع وبدرة كانت

كان أنه العربي المتلقي يعرف أن جًدا الضروري ومن

الحرب إبان ( واليتي بغداد والبصرة بالعراق ( يقصد

. األولى العالمية

الوزارة قبل من السرية المذكرات إحدى على واعتماًدا

خالل نص  من ٢١-١١-١٩١٨ في البريطانية الخارجية

تمتد الجنوبية كوردستان أن فيها مبيًنا وصريح واضح

حمرين! جبل ما وراء وإلى نهر دجلة من الشرق إلى

وبعد الموصل. والية هو كوردستان بجنوب والمقصود

دستور وضع وأزالمه البعث سيطرة من تحرير العراق

قبل الشعب  من ٢٠٠٥ وصّوت عليه في عام للبالد جديد

تطبيقها يتم لم دستورية مواد ضمنها ومن العراقي

 ١٥ منذ  عرقلت  ١٤٠ المادة رأسها وعلى ومعالجتها

والزراعية والسياسية االقتصادية األطماع بسبب  سنة

اتفاق  عام ٢٠٢٠ عقد من تشرين األول ٩ فيها . وفي

وإقليم كوردستان االتحادية الحكومتين بين ما تأريخي

من خالًيا  قضاًء جعلها خالل  من شنگال قضاء حول

خارجية أم محلية أكانت سواء المسلحة المظاهر جميع

وأربيل بغداد بين ما المشترك بالتنسيق إدارتها ويتم

العراق في المتحدة لألمم  العام األمين ممثلة بحضور 

المتحدة للواليات كبير ترحيب وسط بالسخارت جينين

. األمريكية

الدستور  ١٤٠ من المادة لتطبيق االنطالقة نقطة وهي

حكومة من النسخة التاسعة من أولويات أن كما العراقي

المادة هذه على تطبيق الجاد هي العمل كوردستان إقليم

األمني(اآلسايش) والجهاز الپيشمرگة قوات كانت فعندما

إقليم إدارة خارج الكوردستانية المناطق في موجودين

أمنية خروقات تحدث ولم مستتًبا كان األمان كوردستان

(داعش) اإلسالمية الدولة تنظيم سيطرة قبل سواء فيها

. بعد تحرريها منهم أو

وانسحاب   ٢٠١٧ سنة  في أكتوبر   ١٦ أحداث وبعد

هناك فأصبح المناطق تلك جميع من الپيشمرگة قوات

ممارسة سياسة استمرار عن فضًال واضح أمني انفالت

الجبوري  راكان أكتوبر  ١٦ محافظ قبل من  التعريب

هذا األسباب حدث من وغيره السبب ولهذا كركوك في

األمم وبمباركة وأربيل بغداد بين ما التأريخي االتفاق

. لالتفاق ودعمها المتحدة

األجواء يحاولون تعكير الذين الذيول كثيًرا من أن إال

من بياناتهم الشخصية عبر وأربيل بغداد ما بين السياسية

والمقروءة. المرئية اإلعالم الوسائل خالل

هم: االتفاقية هذه على المعترضة والجهات

يرفضون الذين نينوى أطراف من السنة العرب نواب -

النواب وهؤالء شنگال إلى  الپيشمرگة  قوات دخول

مؤشرات عليهم الحشود تلك وغالبية حشود لديهم أغلبهم

الپيشمرگة فرجوع بالجهات اإلرهابية وارتباطاتهم أمنية

الحشود بوجود يرفضان العراقي الجيش مع بالتنسيق

المطلوبين عن  فضًال بتاًتا الكوردستانية المناطق في

للقضاء!

معروف اعتراضها سبب  : التركمانية  الجبهة -

باألجندات اإلقليمية! الرتباطها

منقسمون هؤالء : شنگال في الموجودون اإليزيديون -

شنگال حماية وحدات منهما طرفان أطراف خمسة على

حزب  أيدلوجية تحت  المنضوية  YBŞ بــ المعروفة

من  الثاني والطرف  PKK الـ الكوردستاني العمال

هيئة تحت المنضوين  اللش  لفوج التابعين اإليزيدية

الشعبي! الحشد

والذين منظمة (يزدا) : المدفوعون من قبل الثالث الطرف

معهم يعملون ممن هؤالء وغيرهم يتم التالعب بأغلب

معهم! متورطون المسؤولين من وكثير الخفاء في

الذي نّصب سليمان بن داود بن نايف الطرف الرابع:

الـ مشاركة  كيفية حول المناقشات تزال ما  ـ

مستمرة. اإلدارة في ENKS

التابعة المؤسسات على كافة دراسة إجراء سيتم ـ

فيها. ENKSالـ مشاركة قبل لإلدارة

٪٥٠ بنسبة المؤسسات تكون  أن  المفترض من ـ

وديوان التشريعي  المجلس وخاصة ، طرف  لكل

العدالة.

" الجولة الثانية من محدد لالنتهاء وقت هناك ـ ليس

المشتركة". اإلدارة

المشتركة، باإلدارة الخاصة الجولة من االنتهاء عند ـ

الثانية. المرحلة من الثالثة بالجولة البدء سيتم

العسكري": االتفاق " الثالثة الجولة ثالثا:

المحادثات خالل العسكري لالتفاق التطرق  يتم لم

عسكرية اتفاقية وأي اآلن ، إلى الكوردية-الكوردية

للطرفين. مرضية تكون أن يجب توقيعها يتم

الخالفية: القضايا ـ رابعا

المعتقلين. قضية ١ـ

الشعب  مصير تقرير في  PKK الـ تدخالت ٢ـ

سوريا كوردستان في الكوردي

التعليم. قضية ٣ـ

اإلجباري. التجنيد ٤ـ

االجتماعي. العقد ٥ـ

االجتماعات عقد ـ

حول والمناقشة

تجري الخالفية القضايا

الوطني المجلس " بين

و سوريا، في الكوردي

عبدي، مظلوم الجنرال

مستمرة وهي  " وأمريكا 

الجولة مع بالتزامن

الثالثة الثانية، األولى،

من الثانية المرحلة من

الكوردية- المحادثات 

الكوردية الجارية.

حل إيجاد ويجب الضروريات من القضايا هذه ـ

جلسة عقد يتم بحيث مستمرة، حولها والمناقشات لها،

للمرحلة الثالث الجوالت ملفات بمناقشة خاصة

يتم كل جلسة، مع وبالتزامن ، من المحادثات الثانية

عبدي  مظلوم والجنرال  ENKSالـ بين  عقد جلسة

الخالفية. للقضايا حل وأمريكا إليجاد

الخالفية، لن يكون للقضايا حل إيجاد يتم لم إذا ـ

شامل. كوردي-كوردي اتفاق اسمه شيء هناك

أن: إلى اإلشارة من والبد

الكوردية- والمحادثات للمحادثات، ضامنة أمريكا *

األمريكية. سياق االستراتيجية في الكوردية تدخل

الكوردية- المحادثات  تواجه التي المصاعب  *

الكوردية:

في طرف لكل الخاص المشروع اختالف ١ـ

الكوردية-الكوردية. المحادثات

والتطورات للمعادالت والنظرة اختالف اآلراء ٢ـ

طرف. لكل المنطقة في

المحادثات، لفشل يعملون الكوردي الشعب أعداء ٣ـ

ذلك. طرف يجتهد في وكل

المجلس بين الشامل النهائي االتفاق بعد *االنتخابات:

الوحدة وأحزاب سوريا،  في الكوردي  الوطني

عام لمدة معا الطرفان سيعمل الكوردية، الوطنية

الفائز والطرف االنتخابات ستجري وبعدها كامل،

نسبة حسب  اإلدارة في األمور زمام سيستلم حينها

االنتخابات. في عليها حصل التي األصوات

بالتوجه المعروف شنگال في لإليزيدية أميًرا نفسه

(توز الفضائي أو اليتيم نصفه باألمير أن ويمكننا البعثي

. شعبية وليست لديه أية وبا)

المرتزقة الناشطين من مجموعة  : الخامس الطرف

إقليم تجاه بموقفها المعروفة سياسية بجهات المرتبطين

. كوردستان

الشرفاء اإليزيدية من كثير هناك ذلك على عالوة

جًدا مسرورون أيًضا والمخيمات شنگال في الموجودين

المشكالت جميع االنطالقة لحلحلة كنقطة االتفاقية بهذه

طويلة. سنوات منذ وأربيل بغداد بين ما العالقة

رئيس بارزاني مسعود الرئيس فخامة أبدى وقد

الديمقراطي الحزب ورئيس السابق كوردستان إقليم

نيچيرڤان السيد كوردستان إقليم ورئيس الكوردستاني

مسرور السيد كوردستان إقليم وزراء ورئيس بارزاني

وقًتا استغرقت االتفاقية التي هذه حول ترحيًبا بارزاني

وجهات النظر المفاوضات والمباحثات لتقريب طويًال من

العراقي الدستور  منصة عبر  المشكالت جميع وحل

فيها  األوضاع لتطبيع ١٤٠ المادة لتطبيق البداية وهي

! االستفتاء ثم واإلحصاء

في لها وجودها ال ترتفع وتتعالى التي بدأت واألصوات

وسياسيي االنتهازيين والمتسلقين والسيما الوطني الصف

الشخصية وال مصالحهم عن يبحثون الذين (نص ردن)

والمسلوبة الضائعة وحقوقهم المواطنين معاناة يهمهم

إقصائية! تهميشية شوفينية بدوافع
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التخلي أم خاصة كانت حكومية أي مؤسسة تستطيع ال

الكبير لدوره وذلك اإلعالمي، المسؤول  وظيفة عن

أنشطة إبراز خالل من للمؤسسة الترويج في والفعال

المناسبات. مختلف في المؤسسة ونجاحات

الناس؛ المؤسسة وعامة بين الوصل بدور حلقة يقوم فهو

تحرص المؤسسات الكبيرة والصغيرة أيضًا على لذلك

تطلب إن المناسب لهذه الوظيفة حتى الشخص  اختيار

الوظيفة. لهذه المخصص الراتب زيادة ذلك

لديك الرغبة في أو المحظوظين أحد هؤالء كنت ما إذا

من أداء تمكنك نصائح فإليك عشرة الوظيفة، العمل بهذه

النجاح نحو وتقودك وفاعلية مهنية أكثر بشكل عملك

اإلعالمي الوظيفي.

المؤسسة: أهداف على تعرف -١

يطلع إعالمي أن مسؤول ألي جدًا والبديهي من المهم

التحق به الذي  بالعمل الخاص الوظيفي الوصف  على 

في علية متعارف هو ما على يعتمد أّال و مؤخرًا، 

بآخر أو  بشكل تركز مؤسسة فكل اإلعالمي. الوسط

نشر على يركز من معينة.فهناك إعالمية على جزئية

التلفاز يفضل من  ومنهم  الصحف  في  المؤسسة  أخبار

اإلنترنت، على قصيرة فيديوهات نشر يحبون وآخرون

لتضفي الفوتوغرافية الصور على يركز من ومنهم

كل للمدراء بعد التي ترسل التقارير الجافة الحيوية على

وضعك لخطة مهمة سيسهل الخطوة بهذه نشاط. قيامك

الهدف وتحقق المؤسسة أهداف مع تتماشى ناجحة عمل

أيضًا. الوظيفة هذه منحك من

اإلعالمية : المهارات من العديد إتقان حاول -٢

التعرف على قادرًا  تكون أن إعالمي كمسؤول عليك

كالتصوير المختلفة اإلعالمية المهارات معظم على

والتصميم األخبارية والكتابة والفيديو الفوتوغرافي

وإعداد المطبوعات التقارير وكتابة والمراسالت الصحفية

وغيرها. والبروشورات والمجالت كالكتب بأنواعها

يتوجب ولكن بنفسك، بعملها تقوم أن يعني ال وهذا

اإلعالمي، المجال في شيء كل عن شيء معرفة عليك

بسهولة وتكوين على ممارسة عملك هذا سيساعدك ألن

وخاصة إذا زمالئك، لدى المتخصص الموظف صورة

بالشهادة. وليس بالخبرة إعالميًا كنت

محددة : إعالمية بمهارات التميز -٣

أن إعالمي كمسؤول العمل طبيعة عليك تفرض قد 

في لكنه اإلعالمية، المهارات من الكثير على تتعرف

مجال في واإلبداع التخصص عليك يتوجب الوقت نفس

وتنمية إبراز و التميز يمكنك من بحيث األقل على واحد

الخاصة. مواهبك

عندما ملفت بشكل نجحوا اإلعالميين من فالكثير

اإلعالمي. الفضاء في  معينة جزئية  في تخصصوا

مدى الحالية وظيفتك  في  تستمر لن  أنك دائمًا  وتذكر

معينة على جزئية التركيز عليك يتوجب لذلك  الحياة،

المستقبلية. نجاحاتك أساس هي لتكون تحترفها

المباشر مسؤولك توقعات تلبية على احرص -٤

: وزمالئك

الشيء، لكن الواقع بعض غريبة تكون هذه المهارة قد

التي المهارة هذه فاعلية في للشك مجاًال يدع ال الوظيفي

فتلبية الموظفين. الكثير من فشل  أو نجاح في تتسبب

الموظفين جميع لدى  األولويات من  تعتبر التوقعات 

المباشر مديرك من أيضًا.فكل اإلعالمي ومنهم المسؤول

مسبقًا تشكلت صورة نمطية تكون لديهم وكذلك زمالئك،

المؤسسة، في اإلعالمي بالمسؤول الخاص الدور عن

احرص بل بسرعة الصورة تلك تغيير تحاول لذلك ال

بناء من تتمكن لكي اآلخرون منك يتوقعه ما تلبية على

نحو لطريقك متينة بداية يكون  أولي إيجابي انطباع

النجاح.

الجماعي : الجماعي ثم العمل ٥- العمل

فقط واحد موظف للمؤسسة يكون األحيان من كثير في

المؤسسات في وخاصة اإلعالمية، المهام بكل يقوم

الوحيد اإلعالمي المسؤول فكونك والصغيرة. المتوسطة

وال شيء، كل عمل  على قادرًا ستكون أنك يعني  ال 

بشكل المجال هذا يفهم الذي  الوحيد  أنك أيضًا يعني 

التخطيط في زمالئك بمشاركة تستهن ال كامل.لذلك 

بشكل ماترتبط عادة والتي لألنشطة اإلعالمية، والتنفيذ

فعندما المؤسسة. داخل األخرى األقسام بعمل كبير

ما نشاط حول الصحف  في خبر نشر مثًال-  تقرر-

مع للخبر النهائية الصيغة مراجعة فعليك للمؤسسة،

الميزانية ومراجعة  النشاط، بهذا الخاص القسم  مدير

المؤسسات أخبار – المالية قسم مع لذلك المخصص

دائما عليك  يجب وهكذا مجانية- تكون ال الخاصة

زمالئك أفكار الستماع االستعداد أتم على تكون أن

ومناقشتها بموضوعية.

ومواكبة العصر: التجديد احرص على -٦

دائما يتطور اإلعالمي المسؤول عمل طبيعة مفهوم

تداوم أن عليك يجب لذلك اإلعالم، وسائل لتطور تبعًا

السريعة التطورات يواكب  بما مهاراتك  تطوير على

مهارات تجاهل تستطيع لن وبالتأكيد المجال. هذا في

توافرها المشترط المهارات من ألنها الجديد اإلعالم 

األخيرة سنوات الخمس في  اإلعالمي  المسؤول في

أنك بحجة المؤسسة خارج نفسك فستجد وإال تقريبًا، 

قديمة). (دقة

التغيير: إحداث في تريث -٧

اإلعالميين المسؤولين فيها الكثير من يقع شائع خطأ هناك

الجديد. عمله في التغيير إحداث في التسرع وهو الجدد،

األفضل فمن ذلك. بغير ينصحون والواقع الخبرة ولكن

على التعرف في األولى  األسابيع الموظف يقضي أن 

إنجاز على الحرص مع أسراره، واستكشاف العمل نمط

في الدخول سيجنبه هذا ألن فقط االعتيادية األعمال

مقاومي التغيير – مع غنى عنها في – هو صراعات

مؤسسة. أي في

أفكار طرح في الجديد اإلعالمي يتسرع قد  وكذلك

ذلك نتيجة  فتكون الجديدة المؤسسة تناسب ال وطرق

ونشاط حماس على سلبًا يؤثر قد الذي الرفض المستمر

خوض في تغامر أال أنصحك وعليه الموظف الجديد.

اقتراح لي التغيير في وقت مبكر. أما إن صح تجربة

أقل بعد تقوم بالتغيير أال فأنصحك للتغير، وقت مناسب

تجريبية فترة  تكون  الغالب في والتي أشهر  ثالثة  من

الجديد. للموظف

المفاجآت : لتقديم المناسبات ٨- تصيد

متى يعرف فهو الناجح- كالمالكم - اإلعالمي الناجح

بمعني المناسب. الوقت في  القاضية ضربته يضرب

األوقات وتصيد ذكي التخطيط بشكل عليك يتوجب أنه

فالشيء إنجازاتك. عرض أو اقتراحاتك لتقديم المناسبة

الوقت أوالمكان في تقديمه تم ما إذا جماله قد يفقد المبهر

تتسبب قد وقتها غير في الوالدة أن وتذكر الخاطئ.

فيها. مرغوب غير خلقية بتشوهات

وصحية : واسعة عالقات ابن -٩

التواصل جسور يبنون تكون ممن أن على دائمًا احرص

فللعالقات خارجها. داخل المؤسسة أو سواء اآلخرين مع

واإلذاعات كالصحف  المختلفة اإلعالمية الجهات مع

واالهتمامات التوجهات المختلفة  التلفزيونية  والقنوات

أكثر فرصًا أيضًا  يمنح وهذا أدائك، على ايجابي أثر 

من الجمهور. ممكنة شريحة ألكبر مؤسستك اسم لوصول

الناجح االعالمي للمسؤول مهارات عشر
فقط واحد إعالمي منبر في الظهور أما حرصك على

ماال وهذا ما- -لطرف تحيزك حول الشكوك يثير قد

ذلك سبيًال. الى حاولت مهما عنه تستطيع الدفاع

١٠- الشهرة للجميع :

اإلعالمي المسؤول أو المدير يتصدر األرجح على

بما ولكن المختلفة، اإلعالم في وسائل للمؤسسة الظهور

بالحرص فأنصحك اآلخرين، عن مختلف إعالمي أنك

اسم، من أكثر اإلعالمية تحت التصريحات على نشر

سيكسبك العمل هذا ألن مديرك. أو تحتكرها لنفسك وأال

بشكل معك للتعاون  وسيدفعهم زمالئك من الكثير ود

للحظات. ولو بالشهرة الشعور يوازي شيء فال أكبر،

يفقدك عملك لن لزمالئك الشهرة من القليل أن وتذكر

بالتأكيد.

بالتأكيد المختلفة المهارات  من الحزمة  هذه أخيرًا:

ما خططت إذا على عملك اإليجابي التأثير لها سيكون

لإلعالم رؤيتك الخاصة طبيعة مع بشكل يتناسب لتنفيذها

ال الناجح اإلعالمي وال تنس أن للعمل. وطبيعة أدائك

هما .. عمله أداء في مهمين عاملين عن أبدًا يتخلى

واإلبداع. التجديد

حسين علي داود

النزاعات مناطق في االعالمية التغطية  تعتبر

اذ التغطيات، واهم اخطر من المسلحة والصراعات

كبيرة، وامنية مهنية تحديات امام الصحافي تضع

المعلومات على الحصول بصعوبة بعضها تتعلق

حماية لوسائل وافتقاره التغطية، وحرية وتناقضها،

الصراعات. هذه تغطية اثناء نفسه

من تحتاجه وما  التحديات هذه من الرغم  وعلى

من المهمة هذه على للقائمين استثنائية متطلبات

المحلية االعالم وسائل  بعض إن إال  الصحافيين،

تدريبا الصحافي منح في دورها عن تتخلى

جهوده الذاتية امام وتضعه المهمة، وتجهيزات لهذه

بين والنزاعات المعارك اخبار  نقل مع التكيف في

المتحاربة. االطراف

وسائل في العاملين فان ذلك من العكس وعلى

المستلزمات كافة على  يحصلون االجنبية  االعالم

على وحتى الصحافي، بحماية المتلعقة والتجهيزات

في الشان مع المسؤولين واصحاب التنسيق مستوى

المناطق تلك إلى  ايصاله وضمان النزاع  مناطق

واعادته.

على الحصول التحديات وأهمها صعوبة ابرز ومن

اخبار يغطي الذي فالصحافي الدقيقة، المعلومة

مرافقا يكون ما غالبا مناطقها في ويتواجد النزاع

الصحافي إلعطاء يسعى الذي الصراع طرفي الحد

وقائع ويخفي كاذبة، تكون  وقد  انتصاراته اخبار

خسارته.

التغطية في شارك صحافي وهو جاسم منير ويقول

في النزاع ومناطق المعارك من للعديد االعالمية

وابرزها متعددة المحلي الصحافي "معاناة إن البالد

رغم االكيدة المعلومة على الحصول صعوبة

إن كما النزاع،  ومنطقة الحدث ارض في تواجدنا 

ويكتفون التصريحات عن يمتنعون الميدانيين القادة

حبكة من صغير جزء تشكل بسيطة احداث بنقل
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الصراع".

تحت يجعله النزاع طرفي  احد مع  الصحافي وتواجد

وارسالها واالخبار التقارير كتابة اثناء كبير  ضغط

هذه الن االعالمية،  مؤسسته في التحرير غرف إلى

وفي عنها، الصحافي سيكتبه ما وتتابع تنتظر االطراف

اصطحاب عن تمتنع التغطية تعجبها لم اذا االحيان بعض

المعركة. او ذاك مجددا إلى ميدان الصحافي هذا

تغطيته اثناء للصحافي الغائبة األمنية عن المتطلبات اما

المحلية االعالمية  المؤسسات غالبية فان للنزاعات

الدروع من  والسالمة االمان مستلزمات تجهز ال

ال هذه المؤسسات إن مضيفا منير، كما يقول والخوذ،

التغطية كيفية حول تدريبية ورش في صحافييها تزج

بشكل نقوم نحن ما وغالبا النزاع، مناطق االعالمية في

المتطلبات. هذه توفير في شخصي

والتي الموضوع بهذا الخاصة العمل ورش وتشهد

قبل من واسعا اقباال بالصحافة، معنية جهات تنظمها 

في المعارك توسع مع خصوصا المحليين الصحافيين

العديد وفقدات "داعش" وتنظيم األمنية القوات البالد بين

شخصية اخطاء بسبب المعارك هذه اثناء الزمالء من

مرافقيها حماية نفسها في األمنية القوات خبرة عدم او

المؤسسات بعض إن كما واالعالميين، الصحافيين من

من صحافييهم. والقتلى المصابين عن االعالمية تخلت

من حصول استياءه وهو صحافي الخفاجي ويبدي عباس

واالجانب، المحليين الصحافيين بين التعامل في تفرقة

من افضل عناية  يتلقى االجنبي الصحافي إن ويقول

حيث المعلومة على  الحصول وحتى الحماية  ناحية

بينما بالمعلومات، هؤالء تزويد االمنيين القادة يفضل 

وكأننا تصريحات دون من المحلي الصحافي يتركون

ثانية. درجة

المحلية االعالم  وسائل الى ايضا تعود والمشكلة

مرافقتنا إن  الى مشيرا عباس، يقول كما  نفسها

كشفت المحلية االعالم وسائل في العالمين لزمالئنا

الحماية درجات اقصى توفر االعالمية مؤسساتهم إن

المعلومات مصادر توفير الى اضافة للصحافي، واالمن

من ممتازة تجهيزات وتمنحه  والتصريحات،

الهواتف من وعدد المحمولة والحواسيب الكاميرات

قطع عدم لضمان المكان تحديد بتقنية المجهزة النقالة

في حال فقدانه. مكانه االتصال معه ومعرفة

الحريات "مرصد عن الصادر االخير التقرير وكشف

مراسال وصحفيا  ٣٤ واصابة مقتل عن الصحفية"

في  اخرين  ٢٧ من اكثر واختطف واجنبيا عراقيا

 ٢٠١٤ (مايو)  ايار  ٣ بين ما المحصورة الفترة

داعش  تنظيم سيطرة (مايو) ٢٠١٥ بعد ٣ ايار الى

مكانات كانت البالد، حيث من شاسعة مساحات على

من جعلت واألجانب المحليون للصحافيين نشطة

ذاته. بحد خبرا نفسه الصحافي

مناطق في االعالمية  التغطية مشاكل تعتبر وال

شانا اصبح بل معينة بدولة مرتبطا حدثا النزاع

سورية في خصوصا االوسط الشرق في خاصا

ليبيا، مثل افريقيا شمال في اخرى وبلدان واليمن

خالل فعاليات بارز اهتمام محل الموضوع هذا وكان

الذي العربي االعالم لمنتدى عشرة الرباعة الدورة

الماضي. الشهر منتصف عقد

العربي، اإلعالم للمنتدى الثاني اليوم فعاليات وفي

ورشة لألنباء العالمية برس" "أسوشيتد عقدت وكالة

منطقة في الصحافية "التغطية عنوان تحت عمل

أبرز على  الضوء ألقت والتي األوسط، الشرق

أخبار تغطية في اإلعالميين تواجه التي  التحديات

التي واألساليب العربي العالم في الساخنة المناطق

ثم ومن األخبار إلى للوصول اإلعالميون يلجأ إليها

المتلقين". إلى نقلها

تواجهها التي الصعوبة العمل ورشة وناقشت

من التحقق في اإلعالم ووسائل األنباء وكاالت

والتأكد المناطق تلك من الواردة واألخبار المعلومات

إلى الوصول صعوبة  بسبب وذلك صدقيتها،  من

عبر تناقله يتم مما أغلبها يأتي حيث مصادرها،

بدورها تحمل والتي االجتماعي، التواصل منصات

صحتها. مدى في التشكك من كبيرا قدرا

والمدمرة الفتاكة االسلحة من االعالم بأن اليخفى 

تلجأ اساليب وِحَيل وهناك ُأسيء إستخدامها، ما اذا

اشكالها بمختلف والقنوات االعالمية المؤسسات اليها

لدقتها واالبداع اليها الكثيرون واليلتفت وصنوفها 

منه: واستعمالها صياغتها في واالتقان

التحريف: -١

عام رأي اليجاد والمؤثرة الرائجة االساليب من 

وعقائد أفكار ،للتأثيرعلى  والواقع الحقيقة  بخالف

بعض االخفاق يواجه االسلوب هذا إن ،إال المخاطب

االجتماعي. التواصل وشبكات االنترنت لوجود

: ٢-التضخيم

موضوع خيالي االعالمية لطرح الجهة تعمد أحيانا

يصدق ال بشكل فتواجه ردود أفعال وغير واقعي،

وكالة  نشرت  ٢٠١٦ عام المخاطبين،ففي قبل من

بشكل تتغير مواقع االبراج فيه :(إن مقاال جاء ناسا

الناس من ٪٨٠ من تصديق اكثر الى دوري،مما أدى

الوكالة جعلت مما ابراجهم تغيير الى وهّموا به،

االساس). من الخبر تفنيد الى تضطر

الخبر: التدريج في ضخ -٣

فكرٍة صياغة  (عند معينة فكرة وتثبيت لترسيخ 

المواضيع بنشر المعنية  االعالمية الجهة تقوم ما)

عند وخصوصا ومستمر، تدريجي بشكل واالخبار

لتسنم او لالنتخابات وأعداده ما لشخٍص الترويج

،ونتيجة ما  لبضاعٍة الترويج ،أوعند ما  منصٍب

قناعة ايجاد الى يؤدي والمتواصل المستمر للتكرار

المخاطب. ذهن في

ما: فكرة لقبول المخاطب توجيه -٤

سلفا معدة اللقاء فكرة معينة اعالمية جهة تلجأ احيانا

قرارا يتخذ ان عليه واقناعه بان المخاطب ذهن الى

ومؤلما .... صعبا ومهما

،حيث النامية الدول في تجرى التي مثال االستفتاءات

السياسي النظام تفضل هل مثال من الشخص يطلب

.علما الدولة ادارة  في الديكتاتوري ام  الديمقراطي

بان لالجواء مهيئة باالستفتاء  القائمة الجهة بان

تريدها هي... الذي االختيار تنتخب

.(propaganda)عنها مايعّبر وهذا

: الحنونة االم ٥- اسلوب

والحكايات القصص من االعالم وسائل تستفيد

للموسيقى المصاحب والكالم  والرموز، واالشكال 

مثل المخاطب على للتأثير تصويرية) (موسيقى)

االطفال على وجه الخصوص.

خطاب اسلوب مستخدمة التجارية االعالنات كذلك

المستمع او المشاهد واحاسيس لمشاعر مثير معين

ويريد نفسه،  من عليه احرص بانه له ،ويوحي 

ومصلحته. منفعته

العواطف: إثارة -٦

والتفاعل معها. لها إثارة التأثير بدون أخبار

للعواطف المثيرة  واالمور المرهف  فاالحساس

ومعرفة التأمل في  العقل عين عن  الرؤية تحجب

الحقيقة.

الخبر: تسطيح -٧

النخبة نسبة حصول تتفاوت االعالم خبراء رأي في

التي االخبار الواقع في  النه االخبار على والعوام

النخبة فالتر  عبر تمريره تم قد العوام الى تصل

من للخبر االهمية اعطاء يقرر من وهم(النخبة)

ما. خبٍر وتسطيح لتضخيم يعمدون فاحيانا عدمها

من د يحِّ أن استطاع فانه االنترنت مع وجود ولكن

. االسلوب هذا تاثير

المخاطب: ترغيب -٨

مرور مع  سلوك الى  وتحويلها االفكار  لقبول

الزمن،

المخاطب تلّقن الن ،تسعى االعالم وسائل اغلب إن

مطلوبة االهتمام وعدم والالمباالة الحماقة بان

بث في القنوات  تواضب لهذا  احيانًا. ومفيدة

مدار على المنوعة واالخبار والمسلسالت االفالم 

المؤسسة ليس هدف واالبداع فالتنوع ، بثها ساعات

اذهان تصريف هو  االساس الهدف بل االعالمية

واالجتماعية االقتصادية المشاكل عن المخاطبين

وتالزمهم. بهم تحيط التي والسياسية

الذات): الضمير(جلد بتأنيب المخاطب إشعار -٩

الضمير بتانيب  المخاطب اشعار منها والغاية 

وويالت من مشاكل ما حوله لما يجري والوجدان

. العالم في بلده او في سواءًا

المخاطب عن معلومات على للحصول السعي -١٠

نفسه: المخاطب من اكثر

البرامج انتاج في االعالمية منها الجهة تستفيد حيث

؛ المخاطب وميول الى رغبات باالستناد المختلفة

الشخصية المعلومات لجمع الجهات بعض تلجأ لهذا

االلكترونية الرسائل على التجسس خالل من

وشبكات وصفحات التلفونية والمكالمات والمسجات

االجتماعي. التواصل
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يصادف يوم ٧ تشرين األول ٢٠٢٠، الذكرى السنوية األولى لرحيل الشاعر والمناضل عبدالحليم أبوزيد، 

والد الشهيد اإلعالمي هوزان أبوزيد.

عبدالحليم أبوزيد، سخر حياته في سبيل خدمة قضية الشعب الكوردي، والحركة الكوردية. بسبب نشاطاته 

تعرض عدة مرات لالستجوابات من قبل النظام، كان يتعرض للمضايقات للحد من االستمرار في كفاحه.

عبدالحليم أبوزيد، باإلضافة إلى نضاله القومي كان شاعرًا وكاتبًا، وله العديد من األعمال.

الشخصية القومية عبدالحليم أبوزيد، ينحدر من قرية أبوزيد التابعة لمدينة قامشلو بكوردستان سوريا، وهو 

والد الشاب اإلعالمي هوزان، الذي استشهد بداية الحراك السلمي في سري كانيه بكوردستان سوريا بتاريخ 

١٩ _ ١١ تشرين الثاني ٢٠١٢.

وافته المنية في السابع من تشرين األول من العام المنصرم ٢٠١٩، وُورى الثرى في مقبرة قدور بك 

في قامشلو.
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قد  محمود  إبراهيم  السوري  الكردي  المفكر  كان   إذا 

لفت نظر كثيرين، في ربيع هذه السنة، وبعد مرور ما 

يقارب شهرًا  ونصف الشهر- فحسب- من  قرع جرس 

كورونا،  جائحة  بسبب  الكوني،  والحظر  الحذر  حالة 

حوالي  في   كورنر"  كورونا-  بعنوان"  كتابًا  ألف  أنه 

ستمئة صفحة، فإنه بعد شهر آخرفقط، من إعالن هذا 

وبائية"  في  أخرى  كتب  ستة  إصدار  عن  الكتاب،أعلن 

كورونا" ذاتها، مابين تأليف وترجمة، وهوالذي يترجم 

عن الفرنسية ولغته األم الكردية!

الباحث واإلنتربولوجي   بعالم   أولى  وكمحاولة تعريف 

عنز/  خربة  قرية  مواليد  من  وهو  محمود-  إبراهيم 

في  يزورني  كان  عندما  أنه  أذكر   -١٩٥٦ قامشلي 

صباحات -أيام الوطن، قبل هجرتي، ومن ثم هجرته، 

فيقول لي: استيقظت في الخامسة صباحًا، كتبت فصًال 

من كتابي الفالني، وآخر في الكتاب الفالني، وأرسلت 

مقالي السياسي إلى الموقع اإللكتروني، وها أنا عندك- 

ثم  حاسوبه-   على  واحدة  بإصبع  كتاباته  وينضد 

يحدثني عن كتاب ليلة البارحة الذي انتهى من قراءته، 

والأستطيع قراءته، من جهتي، في أربعة أيام أو أكثر، 

بسبب  فجرًا  نمت  أن  بعد   للتو،  استيقظت  قد  وأكون 

سهرة  ما، أو نشاط سياسي !

ينيف عدد كتب مؤلف بعض أمات الكتب من مثيالت: 

األعوج:  الضلع  المحظورة-  المتعة  المحرم-   الشبق 

المرأة وهويتها الضائعة- الجنس في القرآن- جماليات 

الصمت في أصل المخفي والمكبوت-  الفتنة المقدسة- 

الثالثمئة  على  إلخ   الضائعة...  القبيلة  وسحرة-  أئمة 

اإلصدارات  قائمة  إن  إذ  وإلكترونيًا،  ورقيًا  كتاب: 

الورقية بلغت  المئة وعشرين كتابًا كما أن قائمة  ماهو 

كتابًا،  عشر  والثالث  المئة  بلغت  قد  إلكترونيًا  منشور 

ماعدا المجزآت، ومالم يعلن عنه بعد!

ما دفعني للكتابة عنه، هذه المرة، هو أنه بعد تسريب 

شريط فيديو أرسله إلى بعض أصدقائه وهو واقف أمام-

بيدر عال في قبو منزله الدهوكي- من كتاب في ثالثة 

دارالزمان.  فني صادرة عن  تجليد  أجزاء ضمن علبة 

أحد أجزائه يقارب األلف وخمسمئة صفحة، إلى جانب 

كتابين آخرين، عن الشخصية الكردية المعروفة"عليكي 

بطي" الذي بدت بطوالته التي قام بها أشبه باألساطير، 

وهو اسم ذائع الصيت بين الكرد، وراح بعضهم يسأل:

التي  الثالثية  هذه  تأليف  في  الكاتب  استغرق  كم  ترى 

وهي  ومحتوى-  إطارًا  واحدة  بديعة   علبة  ضمتها- 

دراسة معمَّقة، وثائقية- كما كتابه " دولة حاجو آغا- 

عن  عبارة  الثالث  الجزء  أن  كما  منها،  جزأين  وفي 

نصوص مترجمة بمشاركة آخرين، وكان الجواب يبدو 

هذه  خالل  الكاتب  أصدرهذا  لقد  يكون:  حين  صادمًا 

ماعدا  مطبوعًا،  ورقيًا  كتابًا  العشرين  يصل  ما  السنة 

حوالي سبعة عشر كتابًا إلكترونيًا منشورًا على موقع" 

شركة أمازون الدولية" 

إبراهيم  يقرأ  لم  من  لدن  من  الحديث،  هذا  يبدو   قد 

ال  الذي  للرجل  متهافت  تسويق  محض  بعد  محمود 

إشراقات  أمام  تظهرالبتة  ال  التي  األضواء  إلى  يحتاج 

مشروعه التنويري اإلبداعي الهائل والمهم، كأحد أغزر 

بما  زعمي،  حد  على  عالميًا،  المعاصرين،  الكتاب 

يدعوني ألسميه- المفكرالمعجزة- ولعلَّ أيًا من مفكرينا 

تفاصيل  وعاين   نتاجاته،  استعرض  لو  المعاصرين 

حياته اليومية بالغة المتاعب، على صعيد تأمين اللقمة 

ألف نصف كتبه خالل  الذي  والمأوى- وهوالمهاجر- 

المزمن،  مرضه  طبيعة  عن  ناهيك   - الحرب  سنوات 

وإحساسه بالظلم  وهو بين أهله: كرده وعربه في آن 

واحد، ما يكاد يفقده الثقة بكثيرين من حوله، فمن مؤلفاته 

لئال  العام، وسأحاول أن أستعرضها  التي صدرت هذا 

يبدو كالمي تجديفًا:

- جسد العاهرة " دراسة في نصوص السوأة المباحة "، 

دار سطور، بغداد، ط١، ٢٠٢٠.

- أن نلبس سرواًال قصيرًا " نصوص ما فوق الركبة " 

دراسة" دار سطور، بغداد، ط١، ٢٠٢٠ .

المجهول  ووعي  خلدون  ابن   " التاريخ  إلى  -الهارب 

"دراسة" دار أمل الجديدة، دمشق،٢٠٢٠ .

دراسة  والجلد""  الرغوة  فسحة   " الصابون:  -أطياف 

الجديدة،  أمل  دار   " الصابون ومالبساتها  في جماليات 

دمشق،٢٠٢٠ .

-نحو قراءة معاصرة في اإلعجاز القرآني " دراسة "، 

دار أمل الجديدة، دمشق، ط١، ٢٠٢٠.

-الزعيم الكردي عليكي بطي " بطًال، تاريخيًا، أسطوريًا، 

وشعبيًا " في مجلدين، دراسة، دار الزمان، ٢٠٢٠.

إعداد   " التركية  العثمانية-  الوثائق  في  بطي  -عليكي 

وتقديم " ومشاركة في الترجمة، دارالزمان، ٢٠٢٠ 

-الحيوان الذي أنا عليه، لجاك دريدا، نصوص مختارة، 

ترجمة عن الفرنسية، دار تموز، دمشق، ٢٠٢٠..

عن  الترجمة  دريدا،  لجاك  الفن،  األثر،  -األرشيف، 

الفرنسية، دار الحوار، الالذقية، ٢٠٢٠ . 

عن  الترجمة  دريدا) ،  جاك  مع  (مقابالت  -أصوات 

الفرنسية، دار الحوار، الالذقية، ٢٠٢٠ .

التحليل  أقطاب  بين  الصراع  عن   : بمنقارين  -ديكة 

الجديدة،  أمل  دار  الفرنسية،  عن  الترجمة  النفسي، 

دمشق،٢٠٢٠ .

الترجمة  دريدا،  لجاك  النفسي،  التحليل  في  -مقاومات 

عن الفرنسية، دار األمل الجديدة، دمشق، ٢٠٢٠ .

الفصل  العمارة-  االختالف-  :البنية-  -حدوس 

الفرنسية،  عن  الترجمة  دريدا،  لجاك  العنصري، 

داراألمل الجديدة، دمشق، ٢٠٢٠ .

ومتممة  موازية  ومقاالت  حياة،  سيرة   " نفسه  -الكان 

األمل  دار  الفرنسية،  عن  الترجمة  سولرز،  "لفيليب 

الجديدة، دمشق، ٢٠٢٠ .

األدب  حول  مترجمة  مقاالت  النهايات"  -ميثولوجيا 

األمل  دار  الفرنسية،  عن  الترجمة   " النفسي  والتحليل 

الجديدة، دمشق، ٢٠٢٠ .

-أطفال التحليل النفسي: " مقاالت مترجمة عن الطفل 

من منظور التحليل النفسي " الترجمة عن الفرنسية، دار 

األمل الجديدة، دمشق، ٢٠٢٠.

نشر  ودور  وتواريخ،  أسماء  أوردت  قد  كنت  وإذا 

سنة،   أرباع  ثالثة  بل  واحدة،  سنة  في  الكاتب،  كتب 

بل  العالم،  المفكر.  هذا  إنتاج  مدى غزارة  ألبين  فذلك 

عبقري الكتابة- بال ريب- فمن حق أي منا السؤال: أي 

كاتب غزير اإلنتاج هذا الذي أنتج إلى اآلن،  كل هذا 

المنجز. التراث، في مجاالت مختلفة، من الشعر والقص 

والرواية والبحث والفكر والتاريخ والفلسفة والميثولوجيا 

والنقد ونقد النقد والبنيوية ومابعد الحداثة والترجمة بل 

والسياسة، وذلك، خالل حوالي أربعين سنة من عمره 

الكتابي، وحوالي أربع وستين سنة من عمره الطبيعي، 

الوحيد،  أسرته  معيل  كان  وقد  يعمل،  يزل  وهولما 

في  الفلسفة  لمادة  كمدرس  عمله  من  إال  له  والمورد 

ثانويات ومعاهد مدينته األم: قامشلي؟

ولعله يخطرفي بال بعضنا، وهو يقرأ معلومة- كهذه- 

أننا- إذًا- أمام كتب  جّد عادية، سريعة، اعتمد مؤلفها 

على ماهو كمي، العلى ماهونوعي، إال أن قراءة أعمال 

مثل  تدحض  محمود  إبراهيم  الكردي  السوري  المفكر 

هذا االفتراض، بالرغم من أن كتبه- في أكثرها- جد 

مايمكن  بينها  إن من  بل  فيها رؤاه،  استثنائية،  عميقة، 

اعتباره الرائد في مجاله، بارتقائه إلى أمات الكتب التي 

الفكر  أو  بالفكر،  مايتعلق  في  السيما  لها،  مراجع  تعد 

الفلسفي، وقراءة التراث، وقد صدر بعض منها من دور 
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إبراهيم اليوسف

نشرعربية واسعة االنتشار مثل دار: الريس- الحوار- 

مركز اإلنماء الحضاري- دار الينابيع إلخ...   وأن كتبه 

جميعها تم تبنيها من قبل هاتيك الدور ألن  هذا الكاتب- 

غيرالمفرغ للكتابة بعد- غيرقادر على تأمين متطلبات 

تعدد  من  بالرغم  اللحظة،  حتى  واحد،  كتاب  طباعة 

طبعات بعض كتبه، ولطالما هو حتى اآلن يضطرب في 

أواخربعض األشهر أمام تدبيرأجرة بيته الذي استأجره 

في-دهوك- التي يعمل في أحد أهم مراكز دراساتها- 

ضئيل  راتب  مقابل  باحث"  بصفة"  بيشكجي-  مركز 

اليعادل مكافأة مقال يكتبه في هذا المركز وهوالذي دأب 

إلى فترة طويلة ينشر كتابًا فيه كل شهر، بل له بضعة 

كتب في- إسماعيل بيشكجي-"١٩٣٦-    " الذي سمي 

الكتاب باسمه نظرًا الهتمامه بقضية الشعب الكردي في 

كردستان تركيا وسجن ألجل الكرد حوالي ثماني عشرة 

سنة، من أصل ست وسبعين سنة من الحكم عليه بسبب 

هذا الملف؟

إن حالة  إبراهيم محمود- وفق تصوري- تعد معجزة في 

عالم التأليف والفكر واإلبداع، وليس من بين من يكتبون 

بالعربية أو الكردية  أحد يستطيع أن يبزَّ ما أنجزه، حتى 

وإن اعتمد على- ورش- كتابية من قراء، ومساعدين، 

وموظفي أرشيف وتنضيد وتصفيف وطباعة، بما يشكل 

كاتبًا-  أن  يثيراالستغراب  ما  أن  إال  كاملة،  مؤسسة 

جهة  وال  الكبار،  الكتاب  شأن  له  كتابيًا  المنبر  كهذا- 

داعمة لضمان حياة كريمة له، ويكاد اليتم اإلعالن عن 

مؤلفاته إال عبر موقع إلكتروني ينشرفيه مقاله السياسي 

شبه اليومي وهوموقع" والتي مه"، إلى جانب قراءاته، 

وتصانيفه، ومؤلفاته، بل وعمله في مركز بحثي!

إلى أي حزب سياسي، خالل  إبراهيم محمود  ينتم  لم   

ليس  العزلة،  حالة  في  السبب  هذا  في  ولعل  حياته، 

الهائل، ككاتب  على شخصه وحده، وإنما على منجزه 

اليقبل  كان  وإن  التكريم،  يستحق  شامل،  موسوعي، 

التاريخ يومًا ما أنهم  التكريم من كثيرين لربما سيذكر 

عاشوا عصره، كما هوحال غزيري اإلنتاج عبرالتاريخ 

اإلسالمي، وما أكثرهم، من أمثال: السيوطي وأبي قتيبة 

من  بالرغم  وسـواهم  تيمية  وابن  والطبري  الدينوري 

زمانهم،  مكتبات  صناع  أنهم  هؤالء  لكل  يسـجل  أنه 

ولم تكن هناك مدونات كافية يسـتقون منها، وينطلقون 

منها!

أنها  المعروف  ومن  مهمًا،  مرتكزًا  السياسة  تعدُّ 

توجد  بالقوى واآلراء األخرى، ال  وتتأثر  تؤثر، 

غيره  عن  أو  المجتمع  عن  معزولة  سياسية  قوة 

لألحزاب  يمكن  فال  العكس،  وال  الحركات  من 

للرأي  يحّق  وال  العام،  الرأي  تجاهل  السياسية 

العام أن يكون معزوًال ومنتقدًا.

لهذا فإن تأثير ُكّل منهم على اآلخر ضرورة ال 

يمكن تجاهله، وال يغدو هذا الشيء مقتصرًا على 

وطنهم  داخل  مسارهم  وتصحيح  الداخلي  األمن 

فقط، بل ال بد من أن تكون لهذه القوة السياسية 

من خالل  كّله  العالم  إلى  الشعب  ممثلة وصوت 

أبناء  بلسان  التكلم  حق  يمتلك  مبعوث  إرسال 

وطنه، ويمتلك من الضمير القدر الذي يؤهله إلى 

تولي هذه المهمة بوفاء. فهو بوصفه هذا يكون رمزًا لألمانة وممثًال لوطنه. 

هنا تكمُن المشكلة وما ُيزيُد االضطهاد اضطهادًا حين يتحول هذا المبعوث أو الممثل عن أبناء وطنه 

إلى شخصية تبحُث عن أهدافها ومصالحها متناسية الشعب المغلوب على أمره.

هذا الحدث الذي ازداد وبشكل ملحوظ في المجتمع الُكردي الذي يسيُر على مبدأ الطبقات بعد انقسام 

المجتمع إلى ثالثة أقسام: المال، العالقات الدبلوماسية والتعليم وما تبقى جاٍر عليهم الزمان.

إذًا ورغم كل المؤهالت التي يمتلكها مواطٌن من المرتبة الثالثة في مجتمع ال يرى من أبنائه سوى 

مرتبتهم الطبقية، وفي ظّل وجود حدث ُكردي تاريخي مهم عليه أن يكتفي بالجلوس ويبقى شاهدًا 

من وراء شاشة التلفاز أو صفحات االنترنت، في الوقت الذي ِيمثله في دول العالم أشخاص آخرون، 

افترضوا ألنهم فقط تربطهم ِبَمن اختارهم لهذه المهمة صلة قرابة أو صداقة أو ربما واألصح تبادل 

مصالح دون النظر إلى مؤهالتهم التعليمية.

عليك أن ُتدرك وأنت ابن هذا المجتمع بأنك تخوض معركة الطبقات وأنك إن كنت ذا عالقات 

كثيرة ومصالح، قف في األمام رغم جهلك وإن كنت ال تملك اصمت وقف في الطابور الثالث، 

السابع وأحيانًا. 

باتت هذه العالقات رصيد المواطن في المجتمع وهويته فلم تعد الشهادات وال العقول وال الكفاءات 

تنفع، ولم يتوقف األمر هنا فحسب، بل وأنت تعمل بكل ما أوتيت من ضمير استعد لألن يحاربك 

زميلك قبل عدوك، وكأنما نقول في ما نخفيه وراء أقنعتنا (ال للوفاء) ولكن بصوٍت منخفض، وأهًال 

بالمجامالت وتوزيع الشعارات في العلن.

ما أوّد قوله أّن هؤالء الممثلين المفوضين ُيعرفون بالدبلوماسيين ومهمتهم العمل على استمرارية 

العالقات اليومية بين بالدهم والبالد التي يخدمون فيها، ويعملون من أجل مكاسب سياسية، اجتماعية 

واقتصادية على الوطن.

إن الُكردي الذي يمتلك الكثير من األعداء، ومحارٌب من العالم كّله فقط ألنه ُكردي وُيقدم الكثير من 

التضحيات، ليس بحاجة ألن يكون ممثلُه في الدول أيضًا عدوًا له ولكن بطريقة أخرى.

فالمبعوث هو صورة الوطن وصوت الشعب والضمير في أداء هذه المهمة في المقدمة فمن كان 

مجردًا منها عليه أن يتذكر للحظة فقط أّنه ُيساهم في محاربة وطنه قبل المحتل.
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الرا أيوب

عتبة  على  بالرحيل،  مأهولة  طرق  في  مضى 

تاريخ يئن تحت األنقاض.

تنزف  خاصرته  المحترقة،  خطواته  في  يتهادن 

دهرًا من الحزن.

تشعبت خياراته بغبار الحرب، جميعها تؤدي إلى 

حيث ال يدري! 

في جغرافيا بال عنوان، تقوده بوصلة االغتراب 

في  يشرق  ال  ندى  إلى  األزلية،  ذاكرته  إلى 

صباحاته الباردة.

بعبق من أخضر الزيتون، بدأ يرسم جغرافيا من 

العودة ...!!

تقويم الرحيل

في حقيبته المثقوبة، أنقاض من مدينته، حفنة من 

رماد السنابل وسماء من الهموم.

في غفلة من أزيز الرصاص، خبأ أنفاسه في كف 

خطوات  يحصي  عقيمة،  مسافات  وقطع  الليل، 

األلم.

حكايته،  القمر  يكمل  أن  وقبل  التيه  حدود  على 

كانت خطواته تجتر عاصفة من الحزن.

الباردة، علق ساعة  في خيمته  من دون حائط، 

التقويم  ذلك  في  الحرب  سنوات  لتعد  أمه، 

الجريح..!!

* جنونيات

ألي شعب تروض هذا اإلله

وتبتكر له سماء ال أرض فيها

أرضًا ال نحلة فيها تعّض أرواحنا

لنا هذا االبتهال- لَك هذه المقابر

لنا حشود الغياب- لَك الموتى 

المترفون

أيها الصابغ جنونه

بمودات األعداء

هل كنُت سواَك؟

حين صعدُت في شغب

نحو انتفاضة الشهوة

كان العذاب سليل الدماء

يعيد حضوره في اإلصبع المقتول

ويلفني عشبة زرقاء حول الجبل 

العجوز

أيها الصابغ جنونه

بثرثرات األصدقاء

لماذا ترّقم عصفورّي بالقبل

ثم تنتهك شرا شف اللوم

بحضور جارح

بالبرد حين أستهل غيابك 

بالسؤال:

مروان خورشيد 
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زهرا أمحد
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هل كنَت سواي ؟

حين خاصرك الخردل في 

الشمال

حتى تسمرت يداك باألرض 

المقدسة

و انتفض وجهك بالوطن 

المشلوح

على الجدار..

أذكر

كانت أمي مصابة بالمطر 

وزعفران اللهفة

وأنت تفتش بين أزهار الدم 

عن دواء لسمرتها

صعدت نحوي

موتًا-

موتًا-

ثم هبطت نحو الجبل العجوز

تفتش في زرقتي عن ماٍء 

أسود

له سمت الطريق

و حين جفت خطاك من أثار 

الخصوبة

باركت يدّي بالثورة البكر

يدّي التي هدهدت رمحًا

و عطشًا خائفًا من االرتواء

ثم عدت لوحدي

إلى طريق ال سمت له

سوى الذهول

جئتني لشعب يروض فقراءه

و يتهاطل مثل الروح

نحو األعلى

شعب يعيد ثمة أمور إلى 

أسمائي

يعيد ثمة أسماء

إلى يدّي المسكونة

بالشهداء

والمجازر !!..

* في صخرة النور

هو- أنا

رجل يقعد في الحطام

له النساء المكتظة بالكستناء

رجٌل – يغرز ضعفه في 

صخرة النور

و يجر فراشة من زركشتها

لضوء ساقط على الجثث

و بأسماء اإلله

يعلن للماء- سيادته على حشود 

الموتى المترفين

و يتوج األرض لي

أرضًا – ال سماء لها

سوى يديه المحشوتين باالرتواء

ينسف سرب الكستناء المكتظ 

بالنساء

هو- أنا

رجل ينام في ظّلي

يقلد حلمًا لخاصرتي

يدخل – وال يدخل

هذا الرجل المارد

لن يستغفر للغتي "تغتغتها"

سوى انه يبارك هيئتي في 

النهار

ويدقني مسمارًا في الفرح

له- وحده أنا

وباسمه أهدهد السماء وأهزها

كي تتساقط اآللهة

إلهًا – إله !!..
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الخير والظلم،  العدل  والحرب،  الِسلم 

والقبح، الجمال والباطل، الحق والشر،

الفرح والفشل،  النجاح  والموت،  الحياة 

إلخ، ..... والسالب، الموجب والحزن،

هذه بين المشترك العامل أّن المالحظ من

أّن ورغم ونقيضه،  الشيء هو الثنائيات 

ُيكمِّل الوقت بنفس ولكّنه مكروه أحدهما

ومعرفة الحقيقي معناه بإعطائه اآلخر

ُيعرف (الشيء  المثل يقول كما نعيمه، 

والرجل المرأة كثنائية تمامًا بنقيضه)،

دون بأحدهما الحياة  تستوي  ال حيث 

اّلال المقالة - عنوان أخترت اآلخر. لقد

لثنائية نقيضًا باعتباره - حرب واّلال ِسلم

والحرب. الِسلم

وآثارها الحروب ويالت من الرغم على

على جميع األصِعدة لعقود الكارثية التي تمتد

الخفية بإحدى أوجهها تبقى محتفظًة أّنها إال

السالم نعمة معرفة في المتمّثلة والخجولة

ُعليا قيمة السالم وألّن  للبشرية. وأهميتها

الدول بين للعالقات المثالية الحالة يعكس

لجميع العلني الخطاب نراه الشعوب، وبين

المتحدة األمم هيئة ومسؤولي العالم ساسة

جميع إليه التابعة لها، وتدعوا والمنظمات

المؤرخ عّرفه  ولقد والفلسفات.  األديان 

مبسطًا تعريفًا توينبي أرنولد البريطاني

يعيش). غيرك َوَدْع  (ِعْش هو  ومعبِّرًا

الُمحال، من الحال دوام ُيقال كما ولكن

الُمحال، من دوامه  أيضًا  السالم وهكذا

آلخر. وقت من الحروب تتخّلله

متالزمان بالمعنى نقيضان والحرب السالم

يدلُّ ِمّما باآلخر، مخبأ أحدهما بالواقع،

فكما بينهما. تكاملية جدلية عالقة على

تنتهي أّن ال بّد الحروب مهما طالت نعلم

من البّد السالم  على وللحفاظ بالسالم،

هو هنا واالستعداد للحرب، االستعداد

وقوع لمنع الكافية  الردع قوة  إمتالك

في أشكالها جميع زوال دون الحرب
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رشيد رجب حممد العميد

المتمّردة الكلمات تجتمع أن األقدار شاءت

غير التاريخ على حنجرة لحظة في ذات

لها ال طريق عشوائية تراتيب في عادتها

تتالطم واألسيد الخردل رائحة يشتّم منها

الكوردي؛ البحر في كتسونامي بينها فيما

هائجة بحيرات  في واضحة وتراتيل تيارات 

منها البعض والجزر؛ المّد لقوانين تركن ال

تصيح: أسرابًا؛ تطير وأخرى  أرتاًال، تسير 

وحقائق الوقائع يجافي  لمن  هيهات هيهات

والمكان. الزمان

الموزونة كلماتنا كانت القريب األمس في

ذواتنا حضرات في عناد غير في تنطلق

بسكاكين والمثلومة  الشظايا بآالف المندوبة

حرمات على مّرة ذات أغارت التي الرجفة؛

وذاكراتنا طرية قلوٍب في المسكونة ضمائرنا

تجادلت أخرى! أشياء و ندبًا لتترك اليتيمة؛

كعادته الكوردي العناد أّن إال لعقود؛ بينها فيما

دون من وسرى طغى وتجّبر! أيضًا هذه المّرة

لتجعل ثائرًا؛ بركانًا غاضبًا وخرج رحمة،

تفيق مالءات من غير العارية النائمة الكلمات

أصابها بعدما رويدًا؛ رويدًا لتتحّرك سباتها من
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آپو عبدالرمحن

وراحت تنصت قلوبها؛ صمائم الكسل والتهّتك

أجبرتها الجلل فالحدث مّرة! ألول السمع

والمبتلية الملتهبة التاريخ حنجرة تسلك أن

وآهات! وحسرات بغّصات

دٍم وأي بالدم؛ نهاياتها الكلمات تختم اليوم

أخاديد التاريخ مدادًا، يزال يغدق ال وهو هذا

هوجاء وعواصف عاتيًا ريحًا جنباته ويمأل

ورعودًا.

الحرية مشعل يا قامتك من الخجلى كلماتي

القادم الوسيم  الفارس أيها ترّجل تناديك: 

دجلة وجزيرة وشنكال آرارات أعماق من

وألّنك السنين؛ تعب نحصد نحن ها والفرات؛

أمٍد في سنطلقها كلمٍة آلخر الشرعي الصاحب

الكوردي. االنتصار قلعة في قريب

اآلتي المحّتم االنتصار طريق فدمك ترّجل،

سفوح من غدًا القادم البّري الزعتر عبق من

الحرية. وعفرين على متن قطار بارزان

النائمة الكلمات أمام الطريق فتح دمك

الذكية بقطراته لتصنع  تنتفض لكي

الشمال بوابة من اآلتي النصر أقواس

أحفاد أقدام تحت من (كوردستان)

وصالح زال ورستمي الحداد كاوا

محّمد، والقاضي بيران وشيخ الدين

البارزاني وإدريس  الخالد  والبارزاني 

وسليمان ومظلوم قاسم وليلى وقاسملو

وبرهك وشيرزاد معشوق والشيخ آدي

والقديسين؛ هؤالء األقداس وكّل ووالي

والعدل؛ الحق  صهوات على القادمون 

زاحفة األخرى الكلمات ستأتي عندها 

إلى لتتحّول الخيبة؛  أزيال  قاطعًة

. مشاعل.

نعلنها وكلمة؛ ومشوار طريٌق مّنا فلكلٌّ

قادمون. إننا نضالنا: فسحات في

الدرس استوعبنا هل ياسادة؟ الدرس انتهى هل

في سوريا الكردية القضية تجاوزت أن  بعد

الشرق واإلقليمية  السورية الوطنية الحدود

الدولية المحافل تبحث في وأصبحت أوسطية

قضية دولية؟ تصبح أن الى في طريقها وهي

منها نتعلم التي الصفحة بفتح سنبدأ هل

ارتكبناها التي  الجرائم نقل لم إن  أخطاءنا

كنا إذا هذا سوريا في الكردي الشعب بحق

أخطاءنا فيها الصفحة التي ندون نمتلك فعًال

لنتعلم منها؟

وهنا السياسي؟ بالعالج للبدء الوقت حان هل

باالتفاق الذي يتمثل السياسي أقصد العالج  ال

واألمني والدبلوماسي السياسي والتوافق

وضع في الجهود كل وتضافر واإلداري

والمراحل المعالم واضحة شاملة استراتيجية

والثقافية واألمنية السياسية القومية واألهداف

بإحداث بل فحسب، واالجتماعية واالقتصادية

واألطر لألحزاب مؤلمة تكون قد تغييرات

سكرتيريها وبعض سوريا في الكردية السياسية

في الهيكلية كل شيء، وقياداتها تغييرات تطال

واألساليب الوسائل تتبع التي واألشخاص

والتي وشرب عليها الدهر أكل التي التقليدية

فقط واحد  باتجاه خط في السير على تربت 

وفي الشديدة المركزية النظم في وتغييرات

سهًال تشاركيًا  وجعله القرار اتخاذ طريقة

وتحكم هيمنة من للتخلص والمركزيًا وسريعًا

واألطر األحزاب وتحويل بعينها أشخاص 

فاعلة مؤسسات الى ومكاتبها ولجانها السياسية

خالل من خاصة وميزانيات لها صالحيات

الالمركزي. النظام تطبيق

السكرتيرين من البعض أن ياسادة ترون أال

سوريا في الكردية  السياسية والقيادات 

الحزبية ومواقعهم بمناصبهم المتشبثين

التوحد مرض وسلوكيات أعراض من يعانون

بذواتهم ويتمسكون التغيير يرفضون فهوالء

الشعب عن معزولون  حولها، ويتمحورون 

النسائية الطاقات  وعن الثقافية النخب  وعن

تجاههم عدوانيون وأحيانًا بل والشبابية

الشعارات بطرح المناورة على يعيشون

ÒäÎãö NN÷Îá‰ó€a xäbÇ 7ÿ–n€a

شادي حاجي

ويصدرون البسطاء، الستغالل البراقة

بتقرير مصيره حقه في الشعب قرارات تمس

أسوة بكرامة والعيش والحرية الحياة في

غضب نوبات في وهم األخرى بالشعوب

للمخاطر إدراك الفعل ودون وردات وانفعال

في سواء السياسي  موقعه يشغل من  فهناك

سنوات المركزية اللجان في أو الحزب رئاسة

طوال يذكر شيئًا ينجز أن ودون وسنوات

من (كتلة وغيره (الصح) أنه ويعتقد مسيرته

فقط األذكى وهو اعتقادًا منه أنه هو االخطاء)

إدارة يستيطع الذي و الشخص المدرك لألمور

أن عليهم و قيمة لهم ال واآلخرون الحزب،

يعني ال وهذا وللحزب له مصفقين يكونوا

األخرى وللطاقات لآلخرين إلغاء أنه غير

صفر. في وضربهم

؟ متى والى لماذا

هو المرض لهذا الشافي العالج أن  أعتقد

النخب خالل من العام الشعبي الضغط في

واالتحادات والروابط واللجان الثقافية

والحقوقية والشبابية النسائية والجمعيات

الحزبية القواعد  وتحرك واإلعالمية واألدبية

الحزبية الحقيقي في المؤتمرات دورها وأخذ

كردي عام رأي ولتكوين القادمة القريبة

السياسية المرجعية تكون أن باتجاه ضاغط

من الثانية المرحلة في عليها االتفاق تم التي

في الكردي الوطني المجلس بين المفاوضات

شاملة الكردية الوطنية الوحدة وأحزاب سوريا

الثقافية النخب من أعضائها جل تكون وأن

واإلعالمية والحقوقية  والشبابية  والنسائية 

واألفكار المبادرات أصحاب المجتهدين

تيار القطيع من يكونوا ال والمهم أن الجديدة

صحيح "نعم" تيار األمريكان يسميه كما أو

السياسية األحزاب في  العاملين  طاعة أن

لألنظمة وامتثالهم ومرونتهم الحزبية والقواعد

أمور وتوجيهاته الحزب ولتعليمات الداخلية

لكن األحزاب في العمل أوليات ومن مطلوبة

وفي دائمًا مطلوبة " نعم " كلمة إن قال من

كل وفي والقرارات واألحداث المواقف كل 

األوقات؟

وإنقالبًا تمردًا تشكل " ال " كلمة إن قال ومن

خاطئًا دائمًا؟ سلبيًا وسلوكًا

ورؤساء األحزاب  سكرتيري من المطلوب

سوريا في الكردية السياسية األطر

إلى وينظروا يتابعوا أن  الحزبية والقيادات

طرفي بالذكر وأخص حولهم، يجري ما

التقنية ثورة ظل في أن الكردي التفاوض

شخصية التعليم وتطور والمعلوماتية وتطور

تعليمهم ويتلقون تلقوا الذين الكردي الشباب

أرقى في واالختصاصات المجاالت بمختلف 

التفكير صار وغربًا شرقًا التعليم مؤسسات 

إفساح وقت وحان ضرورة الصندوق خارج

وخريجي واألكاديميين المثقفين أمام المجال 

وإشراكهم بهم واالستعانة الشباب الجامعات 

باألحزاب أسوة وبالقرار بالمسؤوليات،

االقتصادية والمؤسسات والحكومات السياسية

واألكثر واألكفأ األجدر فهم المتقدم العالم في

المرحلة. وقيادة فهم في تأهيًال

وإلى مستقبل أفضل

بقي الحروب ما بقاء د ُيؤكِّ العالم، والتاريخ

الزمن خاليًا قرنًا من نجد نكاد فال البشر،

حربين شِهد لوحده العشرين والقرن منها،

في أخرى حروب عن فضًال عالميتين،

ضحاياها أكثر بلغت العالم، مختلف أنحاء

مائة مليون. من

ما هناك هل  المقدمة: هذه بعد سألنا  لو

منه أن يعاني يمكن من الحرب أقسى هو

غير سؤاًال األولى للوهلة قد يبدوا البشر؟

كان إذا ولكن واضحًا، معنى وجوابه ذي

واّلال ِسلم الِسلم، دومًا يعني حرب ال اّلال

ِسلم اّلال يكون فماذا الحرب، دومًا اليعني

معًا؟ حرب واّلال

سياسي مصطلح حرب واّلال ِسلم اّلال 

نطاق على  متداول غير جديد عسكري 

أرض على موجود بالتأكيد ولكنه واسع،

المصري الكاتب  أطلقه  من  أول الواقع! 

بصحيفة مقالة عبر هيكل حسنين محمد

لوصف ١٩٧٢م العام في القاهرية األهرام

وإسرائيل بين مصر العسكري الِهش الوضع

ثّم لسنوات، امتدت إستنزاف حرب بعد

الهدنة حالة على ِلُيطلق المصطلح انتشر

دون المتحاربة الدول بين األمد الطويلة

� معارك على الوطني المجلس بين الحوارات انطلقت مدٍة منذ

والحقًا الديمقراطي،  االتحاد وحزب الُكردي

برعايٍة الُكردية) وذلك الوحدة الوطنية (أحزاب

دعم الشارع من وبالرغم ، قسد أمريكية وقائد

وحدة بأّن منه إيمانًا الحوارات  لهذه الُكردي

الُكردية بقية المناطق قد تجّنب الُكردي الموقف

إال ، كانييه وسري سبي وكري عفرين مصير

مكانها. وتراوح بطيئة الزالت التقدم وتيرة أّن

الحوارات هذه وبصورٍة شفافة، صريحين لنُكن

التعامل في  مختلفين طرفين بين  تجري

ومؤّثراتها، الُكردية الخصوصية مع والتعاطي

وهدفًا رؤية يملك الُكردي الوطني فالمجلس

بحقوق الدستوري اإلعتراف على يستندان

مع واالنخراط التفاعل عبر الُكردي الشعب

رؤيٍة إلى السورية السلمية وصوًال المعارضة

د ي ب حزب بينما المستقبل، لسوريا شاملة

الُكردية) الوطنية الوحدة (أحزاب ومسمياتها

الديمقراطية، وال تعير األمة مشروع من تنطلق

هنا ومن الُكردية، القومية للمسألة اهتماٍم أّي

السياسية الرؤية وإنجاز الحوارات هذه تأتي

ممارسات نتيجة الخالفات من كبير تراكٍم بعد

إدارة جسدتها والهوة العميقة التي اإلدارة هذه

األحادية السياسات من سلسلٍة عبر د ي ب

مناطقنا سلبية على تركت آثارًا والتي الجانب

ودفعنا الثمن غاليًا.

هذه في يشارك الُكردي  الوطني  المجلس

من انطالقًا ومسؤولية بقناعٍة الحوارات

أمام الفرصة تفويت وعدم الُكردية المصلحة

خالل من المشروعة القومية حقوقه لينال شعبنا

التي ترعاها السياسية العملية في انخراطه الجاد

المتحدة. األمم

الراعي مع مقّدمات (متفق عليها) هناك كانت

الحوار في الخوض قبل قسد وقائد األمريكي

كإجراءات الحوار طرفي  وبموافقة  المباشر

للحوار، المناسبة البيئة لخلق تمهيدًا الثقة بناء

وبكّل د ي لدى ب المعتقلين قضية  وأبرزها

واإلنساني الملف األخالقي حسم هذا لم يتّم أسٍف

وغير هامشيا ملفًا وبات سياسيًا، يكون قبل أن

التفاوضية. العملية في مؤّثر

تأتي وبرأيي  األهمية، غاية في التعليم مسألة

تستهدف فهذه العالقة، الملفات صدارة في

عاطل أّمي جيش سينشأ وبذلك األهم الشريحة

بعيد جيل خلق وبالتالي الُكردي، المجتمع في

السالح ثقافة باستثناء والثقافة المعرفة عن

والتمرد.

بمفاصل حياة الُكردستاني العمال مسألة تدّخل

تتوّقف، فالعالقة لم سوريا في ُكردستان شعبنا

مبنية تكون عندما طبيعية حالة هي الُكردستانية

أما اآلخر، خصوصية احترام و التبادل على 

الذرائع وخلق سوريا ُكردستان على الوصاية

وفق حسابات تصفية ساحة مناطقنا لتكون

فهذه بصلٍة الُكردية للقضية التمتُّ أجندات

تحدٍّ أمام د ي ب حزب فإّن هنا من كارثة،

الحوار على وحرصه مصداقيته إلثبات حقيقي

العمال حزب  مع  االرتباط فّك خالل من

ُكرديًا الحوار سيكون عندها الُكردستاني،

الحوارات، أمام رئيسية عقبة وسُتزال سوريًا

الحوار، وبدونها طرفي مهمة وبالتالي تسهيل

الوقت، على عامل واللعب هّشًا سيكون حوارًا

الجانب على  متوّقفة برّمتها العملية هنا  ومن

وتدعم تساند بأنها تّدعي فأمريكا األمريكي،

تضع عظمى نقطة إيجابية لدولٍة وهذه الحوار

أن تبذل عليها وينبغي للحوارات، نفسها كراٍعية

وأن الخالفية الملفات جميع وتحسم جهودها،

الُيترك وأن ، زمني لكّل ملفٍّ سقف هناك يكون

مسّمى. غير ألجٍل مفتوحًا

العقد هو ومفصلي حيوي آخر ملفِّ هناك

وعلى د ب ي حزب وضعه االجتماعي الذي

يندرج المفاوضات في تداوله ومايتّم ، مقاسه

ب حزب وثائق على التعديالت عملية ضمن

يتناقض مع هذا وأعتقد ، الذاتية د وإدارتهم ي

، الحقيقية والشراكة التفاوضية العملية مسار

والذي ، دور الراعي وجّديته يظهر هنا ومن

مشتركة تخّصصية لجاٍن تشكيل يفترض

(العقداالجتماعي.. وإنجازها الملفات لجميع

بعيدًا اإلدارة..التعليم..العسكري..الخ) شكل

منها االستفادة ولرّبما السابقة التوصيفات عن

أكثر. ال

الجوانب الشكلية المفاوضون اآلن يتناول حتى

األساسي... واليتمحور حول المفصلي العامة،

على ستقتصر هل  المرجعية؟ هذه  ماوظيفة

المفاوضات إلى  د ي ب لتمرير فيزا  إيجاد

المعطلة السورية السياسية والعملية الدستورية

اإلدارة في الفعلية المشاركة ستشمل أم أصال؟

المستويات؟ كل على

لقضيتنا ملّحة وحاجة العصر سمة الحوار يبقى

الخالفية، القضايا جميع لحسم األنجع والسبيل

شعبنا قضية ثوابت ومرتكزات أسس على

يوحي فالمشهد عامًة، السورية والقضية الُكردي

ويتّم مكانها تراوح التزال القضايا المفصلية بأّن

األمريكي يتعامل والراعي بحذر، لها التطّرق

بالهدف مرهونة وجّديته ، تفاوضية بدبلوماسيٍة

هذه الحوارات. من يسعى إليه الذي

على متوقف األمريكية الجّدية  فإن هنا ومن 

منطقة في األوضاع بترتيب الخاصة خطنها 

نراه ما  تحديدًا. العراق وفي األوسط، الشرق

ضمنًا و الفرات، شرقي موضوع أّن هو

عن عبارة ي.د ب. ودور ، الُكردي الموضوع

في األمريكية اإلدارة تستخدمها ضغط ورقة

واإلقليمية الدولية مع األطراف مباحثاتها سياق

هنا وُيشار والعراق، السوري بالملفين المعنية

وتركيا روسيا من  كلٍّ إلى أساسية بصورٍة 

وإيران.

التي العديدة التوّترات ظّل في معّقدة. اللوحة

انتظار في الجميع يبقى المنطقة. ولكّن تشهدها

مالمح وتبلور  ، األمريكية االنتخابات نتائج

في بالمنطقة الخاصة  األمريكّية االستراتيجية

المقبلة. المرحلة

يكيتي لحزب السياسية  اللجنة  *عضو

سوريا الكوردستاني-

رشيد* إمساعيل
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هذا في  قذرًا مزدوجًا دورًا تركيا  تلعب 

مصالحها لتتوائم جاهدة تسعى فهي الحلف.

مصالح ومع الكبيرتين دولتين مصالح مع

السائرة وسوريا) (إيران األقليمين جيرانها 

األوسط الشرق  في الحلف هذا فلك  في

الكوردية بالمسألة منها المتعلقة وخاصة

أخرى. بمناطق وأحيانًا

حاالت في أهدافها توافق عدم من بالرغم

في اإلقليمية الدول أهداف مع األن كثيرة

دورية اجتماعات تعقد أنها إلى الحلف هذا

مواقف مشتركة السر والعلن التخاذ في معها

اعتراف على يحصل الكورد أن دون للحؤول

في المصير تقرير في حقهم بشأن دولي

يفكر أحيانًا األربعة لهذا يخطئ من األجزاء

هو أفا  روج في الكوردية  المسألة  بأن حل

المسؤولين بعض يصرح كما الترك بأيدي

السوري للشأن إستراتجية أسيرة الكورد

منها. الكوردي القسم الخصوص وعلى

الحاكمة التركية والنخب المعقول من ليس

أي أن اليقين المعارضة تعلم علم وأحزابها

أفا روج وفي تركيا في الكوردية للمسألة حل

سيؤدي باكور كوردستان مع تمامًا الملتصق

كيانها إلى بالنسبة عقباها التحمد نتائج إلى

ال هذا ولكن مؤثرة، أوسطية شرق كدولة

األوجه المتعددة عالقاتنا نقطع أن يعني أبدًا

عنه المنبثقة والحكومات التركي الشعب مع

في القومية لقضيتنا سلمي حل إيجاد ل

الكوردي قال الزعيم األجزاء األربعة وكما

مفاوضات سنين عشر بارزاني" مسعود كاك

حرب" سنة من خير

أن محالة ال سينتهي الحبلين على اللعب ولكن

مستوى على كوردي تحالف إقامة استطعنا

القومية سياستنا  انسجام ومع كوردستان 

ومعرفتنا الكبرى الدولية القوى سياسة مع

والجيوسياسية االقتصادية بمصالحها الدقيقة

األوسط الشرق في  األخص وعلى بالعالم

وتكتيكاتها استراتجياتها وتحديد وكوردستان

أفشال علينا يسهل عندئذ غاياتها. لتحقق

من ليس ضدنا تحارب التي المخططات

مؤامرات حتى وحدها وحسب بل تركيا قبل

لكوردستان أيضًا المقسمة األخرى الدول

الحلف هذا في الشيعة وحلفاؤها إيران

بالربيع يسمى بما مرتبط الحالي أيران دور

الصراع حدة زيادة إلى  الهادف العربي

وما السني الشيعي-  – (المذهبي الطائفي

يتأثر ولكن األوسط الشرق في إقليم بينهما)

الخطير. الديني الصراع بهذا نوعًا الكورد

أو بشكل كوردستان شمال كورد تأثر ربما

بالسياسة رئيسي  بشكل  مرتبط  وهذا  بأخر

ÊbnéÜäÏ◊Î ¡éÎ¸a@÷ãì€a ¿ ÚÓ€Îá€a@ÚébÓè€a
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نعسو فيصل

المرتكبة (المذابح  المعاصرة وتركيا العثمانية 

العهدين) كال في السنية الغير المجموعات بحق

كبير ننسى الدور الدعائي لقسم ال ان يجب كما

مثل ارتكاب تشجيع الكورد في الدين رجال من

. سابقًا الشنيعة أفعال المذابح هذه

للشيعة الحامي بدور يقوم أن في إيران نجحت

في الماللي استالم مع األوسط الشرق  في

السياسة هذه المنصرم. ثم واصلت القرن أخر

في نفوذها زيادة من وتمكنت حتى اآلن بنجاح

وسوريا والعراق العربي الخليج من عدة مناطق

العربية المنطقة في سياستها نجاح رافق ولبنان.

(في الكوردي وسطنا في مماثل نجاح هذا

التفاصيل في للدخول داعي ال األجزاء األربعة

يخطط في لما بالنسبة جدًا حساس الوضع ألن

فيها بما الشرق األوسط بشأن الدولية  المحافل

يمكن األن كيف منا المطلوب ولكن كوردستان)

السياسة فلك من الكوردية  القوى  هذه إخراج

يلي: بما الضروري القيام أعتقد من اإليرانية

أو ممثلو فقط  قوًال ال فعًال يشارك أن أوًال: 

ومؤسسات من وغيرها القوى تلك أحزاب

اختيار وليس  المستقلة الفعلية المدني المجتمع 

لسياسة أكثر مؤيدون لكنهم حزبيين ليسوا أناس

القرارات اتخاذ في أعضائها من األحزاب تلك

الكوردي. لشعبنا المصيرية

والتحلي لها المعادية الحمالت وقف  ثانيًا: 

حال تجاوز في الصدر معها حتى بالصبر وسعة

المتعددة أستفزازتها على الرد وعدم الحدود،

وغالبًا المندسة العناصر تستغل ال األوجه كي

الهوة وتوسيع التوتر لزيادة تأثير ذات تكون ما

وهنا المقاتلة، الوطنية الكوردية الفصائل بين

الكبير البارزاني الخالد قاله بما استشهد أيضًا

الطالباني جالل المرحوم توقيفهم المقاتلين عند

ككوردي ولعلى عسى إليه تسيئوا ال : معلنًا 

حصل الذي وهذا عليه أقدم ما على يندم سوف

بأنه وسمعت تصريحه: له فقد قرأت فعًال معه

أبدًا. البارزانيين يعادي لن
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مال عزالدين

متينة والتأسيس السرتاتيجية توازن خلق الكوردي .. االتفاق
سياق عن  يخرج ال اإلقليمية الساحة على  يجري ما كل

تكون وقد الجديدة،  االستراتيجية واالصطفافات التوازنات

توازنات في والتجديد الحيوية تعطي وانقسامات خطوط هناك

االستراتيجية النظر وجهة فمن الدولية، والمصالح النفوذ

وتشنجت ترهلت قد حصلت قبل مئة عام التي االنقسامات

الدول، ومصالح نفوذ مع تتماشى جديدة خلطة إلى وبحاجة

واإلقليمية الكبرى الدول قبل  من  السريعة التحركات هذه

الحالية، الدولية المفاهيم جميع يغير قد شيء بوجود ُينذر

الجديدة. المفاهيم تلك ضمن من السورية والحالة

الحل أن رأينا سوريا  في العام المشهد إلى  نظرنا كلما

والطبخة أمريكية وروسية، مخارج وفق  سيكون السوري

الحل إلى ومنها الكوردية المناطق من ستكون الرئيسية

التفاعالت مصير أن القول، الممكن ومن والكامل. الشامل

بين العالقات لطبيعة انعكاسا أصبح السورية األرض على

وروسيا. أمريكا

وحتى السورية السياسية المعادلة في القبان بيضة الكورد

المشتركة الروسية األمريكية وغرفة العمليات اإلقليمية،

أو خلق دون حل يرضي الجميع لفرض وتخطط تعمل

الكوردية فالقضية والدولية. اإلقليمية بالتوازنات مساس

عدة دول، في تواجد له الكوردي الشعب معقدة ومتشعبة،

الدولية وارتباطاته وسياسته خصوصيته دولة ولكل

التي والمتغيرات الظروف ونتيجة األخرى، عن مغايرة

وخاصة واضطرابات فوضى من المنطقة في حصلت

حظوظ السوريين للكورد وِجَد السوري، المشكل في

سابقا، العراق في للكورد الفرصة سنحت وكما وافرة،

يعطي دول عدة  بين الكوردي التوزع ان نعلم  وكما

والخصوصيات. الحسابات بعض

الحوارات خالل  ومن  كوردستان، غرب  في الكورد

الكوردية المعادلة في الرئيسيين الطرفين بين تتم التي

من أخذ قوته الذي الكوردي الوطني السورية، المجلس

بالحقوق المطالبة على المبني االستراتيجي القومي بعده

ومن سوريا، كوردستان في الكوردية والوطنية القومية

خانة في يضعه ان استراتيجيته ومن خالل المنطقي انه

م حرَّ الذي المستبد السوري  النظام  ضد المعارضة

إنسان، كـ من حقه حّرمه وكما كافة حقوقه من الكورد

والدبلوماسية على منطق السياسة المجلس اعتمد ايضا

خالله الشرعية الدولية من حصل على خالل ذلك ومن

في والمشاركة الوطنية  المعارضة في الطبيعي  فمحله

السوري بالشأن واالجتماعات الدولية الخاصة المؤتمرات

باسم له أممي، رغم وجود قوة عسكرية إشراف وتحت

ولكنه كوردستان، إقليم في الموجودة روج بيشمركة

والدبلوماسي السياسي النضال على اعتماده في صمّم

المنطق. هذا بصوابية إليمانه

االتحاد حزب وأكبرها الوطنية الوحدة أحزاب أما

بل الضيقة، قوقعته من  يخرج لم  الذي الديمقراطي

الشعب تخدم ال  وشعارات أهداف  على سياسته كّرس

األخرى، السورية  المكونات  تخدم ال  وحتى الكوردي

جهات لصالح العسكرية القوة منطق على اعتمد حيث

عليها اعتمدت عندما أحيانا نجحت وقد أخرى،

القوة لتلك  جعل مما داعش، محاربة في أمريكا 

الدولي. التحالف لدى مكانة

خالل من كوردية واستراتيجية توازن ولخلق

الممثلة األرض القوة العسكرية على التوحيد بين

الممثلة والدبلوماسية السياسية والقوة قسد بقوات

سيخلق التوحيد هذا  الكوردي، الوطني  بالمجلس

لربط بالجميع يدفع كيان  تشكيل  نحو ودفع زخم

الكيان. هذا مصلحة مع دوله مصالح

االتفاق أهمية  مدى يدركان  الكورديان  الطرفان 

في السوريين الكورد شأن رفع في الكوردي

من المزيد يعطيه ودوليا وإقليميا السوري الداخل

جديدة، ترتيبات أمام المنطقة وان كما االحترام،

قوتهم استجمعوا لو فيما كبير شأٌن للكورد سيكون

كيفية خالل من وتمرير مصالحهم وهدفهم وموقفهم

المنطقة. في الدول الكبرى مصالح مع ربطه

حسني عبداحلميد
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الدعم للنظام تقدم عميقة دولة سوريا توجد في ال

في حتى روسيا أو أو تركيا في الدكتاتوري كما

نعلم العميقة كما ويقصد بالدولة غيرها، مبارك أو مصر

مؤسسات في والمتغلغلة الخفية السرية القوى مجموع

وغيرها والدينية االقتصادية السياسية، العسكرية، الحكم

فئوية لمصالح وأموالها البالد خيرات تستغل والتي 

بسميات للعيان الظاهرة وغير العميقة والدولة خاصة،

من مع الحاكم بشكل سري تقليدية تعمل بتوافق وتناغم

منصبه في الحاكم المتبادلة، حيث يستمر المنفعة أجل

تغتني بينما وإمكاناتها، العميقة الدولة على مستندًا

ممسكة بخيوط فأكثر أكثر وتتنفذ العميقة رجاالت الدولة

الحاكم طغيان استمرارية مع والمال والسياسة العسكر

وحكومته منتخٌب ديمقراطيًا العلن بأنه في يدعي الذي

ورخاء البالد أمن حفظ سبيل في تعمالن وبرلمانه

على ذلك. مثال خير الشعب وتركيا

السطحية غاية في فهما ودولته السوري النظام أما

عن بعيدًا خفيًا  سريًا، يكون  أن  يمكن ما عنده وليس

وال ديمقراطي، بأنه  كذلك يومًا  يقل  لم وهو األعين

بالعكس تسنده، نوع أي من عميقة مؤسسات توجد

وفساده إجرامه على  بسهولة تستدل أن  يمكنك تماما

المباشرة وتصريحاتهم وأبواقه جالدّيه أحاديث من حتى

ممارساته، تؤكد التي التسجيالت آالف عن  ناهيك

نظام هكذا  يستمر أن يجب كان ما طبيعي وبشكل 

السوري ليذيق الشعب العقود كل هذه وسطحي ضعيف

والتعذيب نظرًا والتهجير والتدمير القتل مختلف صنوف

كما حكمه مؤسسات وهشاشة وسخفه وسطحيته لضعفه

من مثًال يقاس ال  بما أضعف  السوري  فالنظام قلنا،

عربيًا داخليًا، والمدعوم مصر في مبارك حسني نظام

يملك كان والذي الخليج خزائن بأموال ومسنودًا ودوليًا

ذلك وغير المنطقة في األفضل يعتبران وأمنًا جيشًا

التخلي قرر أنه إال المختلفة، القوة والدعم عوامل من

التظاهرات فقط من يومًا عشر ثمانية السلطة بعد عن

جموع المحتجين وارتكاب متفاديًا التصادم مع السلمية،

ارتكابها. السوري عن النظام يتواَن التي لم الفظائع

السوري هو الشعب النظام استمرارية أن من يضمن إال

شعب يوجد بل عميقة دولة توجد ففي سوريا ال العميق،

ثلث من أكثر يشكل والذي العميق الشعب هذا عميق،

وطائفية اقتصادية بدواٍع للطاغية والداعم سوريا سكان

يمكنها ال سوريا أن  قرر وغيرها  سيكولوجية  وربما

أن المعلنة والحجة األسد بشار الدكتاتور عن التخلي

وازدهار أمان  ضمانة  أبوه المقبور قبله  ومن  بشار

سوريا.

الطويلة التي التدجّين سياسة نتاج هو هذا الشعب العميق

والفساد والخوف اليأس نشرت والتي الدكتاتور مارسها

األعمال رجال ونفعت وقربت ناحية، من الجموع بين

في تأثيرهم وتوجيه والئهم لكسب والعسكر والدين

أقصت بينما أخرى، من ناحية لمصلحته الشعب مجاميع

ناحية من منهم المعارضين  العامة الحياة  مسرح من

طويلة والتي سوريا لعقود سادت السياسة التي ثالثة، هذه

يعتبر بدوره والذي والشبيح العميق الشعب هذا أنتجت

تنتهي ال التي السوريين لمعاناة بنظرنا األهم السبب

ال ممتدة آجال إلى الطغيان استمرارية وضمان

أو اإليراني وليس التدخل العسكري نهايتها، ُيعرف

المجتمع بأن كذلك ُيشاع غالبًا،والقول كما الروسي

السوري بشار األسد ضد الشعب مع الدولي متواطئ

المناطق سكان ينتفض أن فقط تخيل أيضًا، نافل

بمظاهرات دمشق العاصمة سكان وأولهم الموالية

من رحل كما يرحل ألن الطاغية، وجه في مليونية

وبكثير؟ منه أقوى هو من قبله

العالم في يبق فلم نعم بالطبع جدًا، الجواب واضح

نجحت فقد سواه،  القديم الجيل طغاة من  العربي

السودان الجزائر،مصر،تونس، في السلمية الثورات

واحدة طلقة بدون وأحيانًا بطغاتهم ومصر باإلطاحة

واحد جزائريًا مواطنًا نسمع ولم الجزائر في كما 

وسوريا ليست علينا، يتآمر الدولي يقول: المجتمع

استثناءًا.

السورية، الكردية للسياسة تتأسس جديدة قواعد ثّمة

لم التي الجديدة والقواعد التغيُّر من  الكثير وفيها

المتحدة االمريكية فالواليات السابق، في قائمة تكن

وتكشف سياستها، من قليًال أن توّضح تحاول اليوم

بعض على االعتماد اتجاه في مشروعها عن

مع األرض على الفاعلة والقوى المحليين الوسطاء

الدول بعض تلعبه كانت الذي الوظيفي الدور تغيير

أو عنها تخليًا ذلك يعني أن دون المنطقة في االقليمية

مع المضمرة المواجهة من نوع إلى معها للصراع دفعًا

مفتوحة والتركيز القديمة والتحالف االتصال خطوط بقاء

ومواجهة والديمقراطية والحريات الحقوق قضايا على

المنطقة، في المستشري واالرهاب والفساد القمع

وأماكن وليبيا والعراق  وايران سوريا  في وخاصة

ودعم األنظمة الفائقة المرونة إبداء مع من العالم أخرى

وممارستها سلوكها ُتغّير من تحاول أن التي والحكومات

وبناء اللعبة الدولية وتوازن المصالح القائمة إطار في

التجاذبات بعيدًا عن الدولي المجتمع مع طبيعية عالقات

من الكثير أن رغم العنصرية أو الطائفية واالستقطابات

السير على قادرة غير والديكتاتورية األمنية األنظمة هذه

األحوال من سوء ينجيها الذي الطريق في هذا العمق في

من عليه هي بما وتتمسك تعاند، التي الدول ومصائر

التحول هذا في مكانه أن يجد يمكن وعدوانية ال سلوك

المستجد. العالمي

أكرم حسني

الته
ّ
وحتو السوري الكردي الواقع جديد يف

منفتحة كانت  االمريكية المتحدة الواليات أن صحيح

طبيعتها الى دون النظر األنظمة والحكومات على سابقًا

تجاه الالديمقراطية ممارستها أو العسكراتية أو األمنية

الدول بأن اآلن المالحظ سكانها وشعوبها إال أن قضايا

ومتطلبات الشعوب على االنفتاح نحو تتجه باتت الغربية

تقدمها. أوضاعها وشروط تحسين

وتحديد وتقييم القائمة السياسات في النظر إعادة من بّد ال

من السوري الشأن في المتدخلة الدول من الموقف

تنسجم مواقف واّتخاذ السوري الشعب مصلحة زاوية

الحرية في وتطلعاتهم السوريين تضحيات مع العمق في

على المتساوية المواطنة دولة  وبناء والديمقراطية

والواجب. الحق ارضية

يعاني الذي السوري الكردي المشهد إلى نظرنا ما وإذا

المشروع إلى نفتقُد مازلنا فإننا واالرتباك التردُّد  من

واستقاللية سوريا كرد حاجة مع يتطابق الذي الوطني

الوقائع مع تتسق عقالنية سياسة إنتاج  في قرارهم

تراعي بحيث الحقيقية القوى وموازين الموضوعية

في ونضالهم المشترك وحقوقهم الكرد السوريين مصالح

االعتراف أرضية على السورية الوطنية الهوية إطار

في والشراكة والواجبات الحقوق في والتساوي المتبادل

وال مظلوم. فيه ظالم ال وطن

اليوم كرد سوريا اليها يتطّلُع التي هذه السياسة إنتاج إن

النخب مهمة هي الخارجية االجندات عن وبعيدا الغد قبل

في عمومًا خصوصًا والشباب الكردية والثقافية الفكرية

المستقبل سؤال عن واإلجابة المتضافر العمل سياق

إطار في الكردي القومي  الجمعي  بالوجود  المتعلق

ينبغي العربية السورية النخب أن الجديدة كما سوريا

وتتحّرر والتصادم،  االنقسام خطوط عن تبتعد أن

مزيد الى تدفع وأن والطائفي، القومي التشّظي من

جميع بحقوق واالعتراف  والتشارك  االحتواء من

أنها وخاصة والقومية الدينية السورية المكّونات

الوجود من وصريحة واضحة مواقف إلبداء بحاجة

الثورة خالل  استجد ما كل مع والتعامل الكردي،

حوله الحوار يجب عيانيًا واقعًا بوصفه السورية

وتجمعهم توّحد السوريين اآلليات التي عن والبحث

واآلخر على مركزيتها، يصر البعض دولة اطار في

تتوافق أن النخب لهذه  ويمكن مركزيتها،  ال على

وذاك في هذا بين يجمع قد جديد إبداعي على شكل

يبقى االساس وفي  الجديدة، السورية الدولة  إطار 

الشعب مكّونات جميع بحقوق الدستوري االعتراف

لهذا العملي والتطبيق واالثنية القومية السوري

جديدة، سوريا لوالدة والفيصل المحدد هو االعتراف

والجمل الشعارات عن  بعيدًا حديثة وطنية دولة

االنشائية الفضفاضة.
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كاباري صالح

الثوري والقائد المحامي دانتون" "جورج قال

إن المقصلة: إلى سيق عندما  الشهير الفرنسي

أبناءها. تأكل الثورة

لكن حينها، واقعيًة حقيقًة كانت تلك "دانتون" مقولة

،٢٠١١ آذار منتصف التي اندلعت سوريا ثورة في

مقولة عكس أن نجد  اليوم، حتى  والمستمرة

والواقعي، الصحيح هو أعاله، الواردة  "دانتون"

أكلوا من هم  ثوارًا ُسموا من بعض سوريا ففي

أو ماءها شربوا وربما  بل  ال وباعوها، الثورة

أن قبل حتى  ذلك فعلوا وقد  أيضًا، به  استحموا

بإسقاط نظام األخير منتهاها وتبلغ الثورة، تنتصر

والحرية العدل دولة وإقامة الحالي، االستبداد

والديمقراطية. والمساواة

ووحشيته، وبطشه، النظام، عنف عن يقال ما كل

الثورة، لقمع الطائفية الورقة استخدام وتعمده

خالل النهائي وهدفها وأسلوبها مسارها وتغيير

صحيٌح، وصحيٌح أيضًا عمرها، مراحل متعددة من

وروسيا وتركيا كإيران كثيرًة خارجيًة أطرافًا أن

العباس" "أبي الفضل و(حالش) ومليشيات والصين

والجماعات المرتبطة و(داعش) الطائفية، والقاعدة

قد والعقائدي، الفكري نهجها من القريبة أو بها،

ثورٍة من المسار، بتحويل وساهمت تدخلت هي األخرى

طاحنٍة حرٍب إلى والديكتاتورية االستبداد شعبيٍة ضد

األهلية، أدى الحرب مالمح من العديد طياتها في تحمل

ومدنهم بيوتهم من اآلالف خروج ونزوح إلى ذلك كل

من ومعظمهم البالد خارج األخرى اآلالف وهجرة

واألميين الغرباء بأيدي والبالد الثورة تركوا العقول، 

الحروب. وتجار المتسلقين

والسالح بالمال ومدهم باحتضانهم تركيا قامت هكذا

مرتزقة إلى النظام أهدافها من إسقاط عن الثورة لينقلب

ليبيا في الطلب تحت كمقاتلين الوطن لخارج وارسالهم

يقاتل اآلخر والبعض المال من حفنة مقابل واذربيجان

عفرين في حصل كما الوطن  أبناء  ضد الوطن في

وتهجيرهم وقتل سبي، وكري كانية وسري الجريحة

الثورة تحت العلم التركي. عندما انتصرت مناطقهم من

اللهو حياة إلى دانتون" "جورج انصرف الفرنسية

"ماكسيمليان إرهابٍي هو لمجرم مخليًا الساحة والمجون،

باسم أسابيع معدودٍة، في اآلالف قتل الذي روبسبير"،

الجدد (دانتونيين) أن يبدو سوريا، في واليوم الثورة،

أيضًا، الجدد (روبسبيريين)  لـ أيضًا ثورتهم يخلون 

ما وكل أرواحهم (الروبسبيريون) هؤالء يقدم وفيما

موتنا يعني  الذي ــ مشروعهم سبيل في يملكون 

السورية الثورة (دانتونيو) يضِح وال يتنازل ال ــ،

بالشتائم واللعنات. إال أولئك، مشروع مواجهة في

حسن زيد

في الراهن الوضع  على النسر تنظر بعين عندما

تجد وسوريا العراق خاصة األوسط الشرق دول 

غير واألمريكية األوربية والتجارة ان الصناعة

الدول في البشرية من الثروة الكافي بالقدر مستفيدة

األحدث إلى تتجه الغربية فالصناعة المذكورة،

مبالية غير النامية الدول في واألسواق واألحدث،

الغربية للتجارة بالنسبة مبررة غير المباالة وعدم

األعمار والتوعية البشرية وبناء البنية من بد ال لذلك

الدول هذه في الرأسمالي النظام وتفعيل التحتية

او عن طريق القائمة الحكومات سواًء عن طريق

الحكومة الختيار الجماهيرية والتظاهرات الشعب

وتهيئة تفعيل بغاية التطور  عجلة  لدفع المناسبة

الحديثة، الغربية السلع وتوريد  الستقبال المجتمع

كهربائية، سيارات موبايالت، إلكترونية،  أدوات

وسائل الجديدة، وتصاميمها أدوات الترفيه، االلبسة

إلى....... إلكترونية أجهزة من الحديثة الحرب

كل المضادة، الحديدية والدروع الذكية الصواريخ

الشراء على القدرة لديها قوية دوًال تتطلب ذلك

مستهلك بشري مجتمع إلى باإلضافة النقدي 

عام. بشكل الحداثة ومواكبة الشراء في وراغب

النامية االوسط الشرق دول بناء إلى الغرب دول تتطلع

التي الخليج بدول إسوة منها االستفادة مستوى إلى

الغربية للسلع والسهل  األساسي المستهلك أصبحت

العسكرية، التجارية، الصناعية، األصعدة كافة على

تأِت لم العراق  في  االمريكية الحرب فتكلفة التقنية،

النظام بعد العراقية المطلوبة في السوق التجارية بالنتائج

الفوضى إلى استمرارية السابق باإلضافة الديكتاتوري

دول لدى الخاصة الشركات حاجة تلب لم العراق في

بد لذلك ال الرأسمالي النظام في الثقل تمثل الغرب والتي

مثل النامية الدول في التطور واألعمار عجلة تسريع من

التنين الصيني والدب شبح أن العراق وسوريا خاصة

للغاية نفسها المذكورة الدول على تظلل الروسي أصبح

البضائع وتصريف المستهلكة األسواق إيجاد وهي  أال

المادية المكاسب الحديثة فيها والتي تعكس  واإلبداعات

الحفاظ بغاية في الدول المصدرة التنظيمية واإلدارية

القادمة. الزمنية العقود لشعوبهم في المطلقة الرفاهية على

سيادة). ذات دول شكل على مستهلكة (أسواق

الخريطة قسمت العالمية الهيمنة ذات العظمى الدول

سوريا العراق مقدمتها في النامية للدول الجغرافية

لتصريف مستهلكة أسواق إلى وغيرها لبنان األردن

المزكورة الدول في الحكومات ان اال المنتجات الحديثة

فكرية تكون قد  أخرى حسابات ولديها مبالية  غير

التعاون عالقات على قائمة سياسية او ايديولوجية

الميزانية الطاقة لتوفير مجال المحدود في األقتصادي

المؤقتة. االدارة بغية العامة

ال النامية الدول حكومات قبل من السياسة هذه لكن

الغرب دول لدى والصناعي التجاري الكساد تبرر

في القارة األوربية هولندا مثل سبيل المثال دولة على

تصدرها التي الورود انواع على اقتصادها في تعتمد

تعد ألمانيا مثل ودولة لها  المجاورة الدول إلى

للسيارات المصدرة العالمية االقتصادات أكبر من

اكبر ثالث تعد فرنسا ودولة مثل المنزلية، واألدوات

في وذلك األوربية القارة في مصدرة أقتصادية دولة

إلى إضافة والعطور والبالستيك الطائرات صناعة

من األغذية صادراتها لتوسيع تتطلع النرويج التي

الصيني.. التنين تنافس التي البحرية

أسواقًا تتطلب والصناعات المنتجات هذه جميع

العراق خاصة  النامية والدول جديدة، مستهلكة 

فعامل لالستهالك  المناسبة األرضية هي وسوريا

هو المعرفي المستوى وارتفاع واألمن االستقرار

الغربية الصادرات استقطاب في الوحيد الضامن

إيجاد في الغربي التجاري التوازن تحقيق وبالتالي

شكل دولة. أسواق مستهلكة جديدة على
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بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، ونشوء 

وحصول  األمم،  عصبة  أنقاض  على  المتحدة  األمم 

الوجود  بإنهاء  دفعت  جديدة  دولية  وتوازنات  توافقات 

القوات  خروج  عنها  نتجت  الدول،  بعض  في  األجنبي 

الفرنسية من سوريا في الـ ١٧ من نيسان عام ١٩٤٦ 

حيث قامت النخب الوطنية السورية األكاديمية المتأثرة 

بثقافة المجتمعات المدنية األوربية  والتي تخرجت من 

الوطنية  الدولة  أسس  بوضع  الغربية  أوربا  جامعات 

في  أمًال   ١٩٥٠ عام  دستور  كتابة  خالل  من  لسوريا 

التأسيس لدولة مدنية تحكمها القوانين، وتسودها العدالة 

قادها  التي  اإلنقالبات  موجة  أن  إال  اإلنسان.  وحقوق 

العروبي  القومي  الفكر  وانتشار  وظهور  العسكر، 

وضعف  السوري،  السياسي  المشهد  على  وسيطرته 

اجتمعت  موضوعية  أخرى  وعوامل  الوطني،  الوعي 

في فرملة مساعي الحالمين بتأسيس دولة وطنية مدنية، 

وأجهضت محاوالت نمو وتطوير مفهوم الوطن الجامع 

لكل السوريين، وكانت الوحدة بين سوريا ومصر سنة 

١٩٥٨ بمثابة طلقة الرحمة على جنين الدولة الوطنية، 

تضليلي  شعبوي  خطاب  الشعبية  الساحة  على  وطغت 

مشبع بشعارات غير واقعية، كبيرة، كاذبة. فارغة من 

قبيل محاربة اإلمبريالية والصهيونية والرجعية.

كل  طالت  اعتقال  حمالت  السورية  الساحة  وشهدت 

الشوارع  وعمت  للمؤامرة،  التصفيق  رافض  وطني 

الناصر  عبد  لجمال  تمجيدًا  حماسية  ودبكات  حفالت 

كل  ودفنت  بمصر،  الوطن  سوريا  ألحقت  وبالتالي   .!

في  السورية  الوطنية  الدولة  بإقامة  الحالمين  محاوالت 

مستنقعات الدكتاتورية. 

مجموعة ضباط  قامت  أيلول ١٩٦١  من   ٢٨ الـ  في 

بانقالب  النحالوي  الكريم  عبد  المقدم  بقيادة  سوريين 

عسكري وإعالن فك اإلرتباط بين سوريا ومصر، حيث 

حاول االنفصاليون خلق انطباع بأنهم قوميون عرب أكثر 

من عبد الناصر نفسه، وذلك بالتشدد أكثر في مجال طرح 

الشعارات القومية العربية وفي مزاودة واضحة على عبد 

الناصر وحلفائه، وكان من بين المناصرين لإلنفصال، 

الثنائي أكرم الحوراني وصالح البيطار اللذين كانا من 

بين أركان الفكر القوموي العروبي، ومن أهم الموقعين 

على وثيقة االنفصال في الـ  ٢ من تشرين األول سنة 

١٩٦١. بعد أن فشلت الوحدة نتيجة عوامل عدة - لسنا 

المساهمة – منها تهميش  في معرض شرحها في هذه 

سوريا، وتدمير بنيتها االقتصادية من خالل تأميم بنوكها 

الخاصة ومؤسساتها الصناعية الكبرى، وحل أحزابها، 

وتسريح ضباطها، وإحكام القبضة األمنية على مفاصل 

بين  النهائي  الطالق  حصول  وبعد  فيها...إلخ.  الحياة 

سوريا ومصر برزت في المنطقة عامة وسوريا بشكل 

الدولة  لحدود  عابرة  ايديولوجية  مشاريع  عدة  خاص 

الوطنية السورية طيلة أكثر من نصف قرن، ولم تنظر 

أصحاب تلك المشاريع إلى سوريا كدولة ذات جغرافية 

العمل عليها ومن خاللها، بل  محّددة ونهائية يستوجب 

نظرت إليها كمنطلٍق لتحقيق حلم أكبر وأوسع، وكل تيار 

التباين اإليديولوجي  وفق رؤيته وعقيدته، وبالرغم من 

الكبير فيما بينها،إال أنها كانت - المشاريع - تلتقي في 

محاربة أية محاولة، وأي صوت وطني طامح للتأسيس 

سوريا  إدخال  تم  وبالتالي  سوريا.  في  الوطنية  للدولة 

لنفق الشوفينية المظلمة، تمهيدًا إلنقالب البعث في الـ 

٨ من آذار سنة ١٩٦٣ ،هذا االنقالب الذي سرق سوريا 

الوطن من السوريين، وسلمها للمشروع القومي العروبي 

مفاصل  في  السموم  ونشر  للحدود،  العابر  اإلقصائي 

الوطن  توحيد  فكرة  السوري، وطغت  الشعب  مكّونات 

الفكري،  الحراك  الخليج على  إلى  المحيط  العربي من 

وغرقت الدولة الوطنية مرة أخرى في بحر المزاودات 

والشعارات القوموية !.

الحزب  أن  إلى  اإلشارة  هنا  بمكان  األهمية  ومن 

وتعّرضت  نفسه،  حل  رفض  الذي  السوري  الشيوعي 

للمالحقة  الوحدة  مرحلة  خالل  وكوادره  قياداته 

واإلعتقال، كان هو االخر يحمل مشروعًا أمميًا عابرًا 

مرجعيته  مركز  كان  حيث  السورية،  الوطنية  للحدود 

وتوجيهه في موسكو عاصمة اإلتحاد السوفيتي السابق. 

اإلخوان  جماعة  ُتعتبر  التي  السياسية  األسلمة  وكذلك 

كانت وال  في سوريا  المنظمة  تياراتها  أبرز  المسلمين 

تزال تملك مشروعًا دينيًا إسالميًا عابرًا للحدود الوطنية 

شاملة  شمولية  إسالمية  خالفة  بإقامة  وتحلم  السورية، 

على كامل الكرة األرضية !. وال ننسى هنا المشروع 

القبلي العشائري المتماهي مع مشيخات الخليج، والذي 

مساحات  في  قوية  شعبية  بقاعدة  يحظى  ومازال  كان 

واسعة من سوريا.

ما هي شروط ومناخات ومزايا دولة المواطنة؟

لنا  ويشرح  اإلخوة  من  أحد  علينا  اليخرج  وكي  بداية 

مزايا دولة المواطنة، نقول لهؤالء إن "دولة المواطنة" 

تعتبر أحد أفضل النماذج التي نحلم بها، لما يحمل هذا 

النموذج من سيادة القانون والمساواة والعدالة اإلجتماعية، 

العيش  وتوفير  والعنصرية،  التمييز  لحقول  وتجاُوز 

الكريم لقاطنيها، وفرص التطوير والمشاركة، وشروط 

والمساحة  البلدان  في  لكن  ...إلخ.  والتوافق  االنسجام 

التي ننتمي إليها ربما لسوء حظنا، مازالت فيها السيطرة 

المشبعة  اإلشكالية  البدائية  وثقافتها  األهلية  للمجتمعات 

باألمراض االجتماعية والمثيرة للكراهية واالنقسام هي 

األقوى واألكثر نفوذًا، بينما المجتمعات المدنية وثقافتها 

وبصورة  بعد  تبدأ  ولم  مساحة،  واألقل  األضعف  هي 

جدية عملية بناء المجتمعات الوطنية، وثقافتها مازالت 

ُمغّيبة تمامًا، وإرادة مواطني مجتمعاتنا مصادرة تمامًا، 
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كما يحصل في بلدنا سوريا منذ قرابة عقد من الزمن، 

وبالتالي الحديث عن هذا النموذج في هذه المرحلة هو 

نوع من الرفاهية وأقرب إلى الخيال منه إلى الواقع. 

التقاس  االمور  بأن  التذكير  بمكان  األهمية  من  وهنا 

بالنوايا الطيبة بقدر تعلقها بالمعطيات الواقعية، لذاك البلد 

الذي ننوي بناء هذا النموذج عليه، وبالتالي أي حديث 

عن دولة المواطنة في بلد كسوريا في هذه المرحلة يأتي 

ب والقفز على االستحقاقات المتعلقة  إما كنوع من التهرُّ

بالهويات الفرعية الموجودة سواًء كانت قومية أو دينية 

أو مذهبية أو أنه جهل بحقيقة البيئة المناسبة والمناخات 

المواطنة،  دولة  لبناء  الالزمة  الضرورية  والمقومات 

واليمكن إطالقًا بناء دولة مواطنة في بلد مازال منقسمًا 

لحدود  عابرة  لمشاريع  امتدادًا  نفسه  ويعدُّ  نفسه،  على 

جغرافيته، والجميع يدرك أن األزمة السورية وبعد أن 

األسلمة  أجنحة  بعض  مع  وبالتعاون  البعث  نظام  نجح 

خالل  من  السلمي  الحراك  على  القضاء  في  السياسية 

استدراج الثوار إلى العسكرة، وتوفير المناخات الالزمة 

لدخول المتطرفين إلى حواضن الثورة، والسيطرة على 

مفاصل الجيش الحر، وظهور تنظيمات إرهابية متطرفة 

الثورة عن  وتحريف  وفراخهما،  والنصرة  داعش  كـ 

لوحة  وتكوين  تمامًا،  آخر  مكاٍن  إلى  وأخذها  سّكتها 

شرخ  من  ذلك  عن  نتج  وما  األرض،  على  صارخة 

مجتمعي كبير، وانقسام جغرافي وطائفي وديني وقومي 

وازدياد  األحقاد،  وتنامي   مناطقي،  وحتى  وعشائري 

لمنسوب الكراهية، وتكوين مشهد يالمس نشوب حروب 

وتكوين  السوري،  الشعب  مكّونات  بين  شاملة  أهلية 

المعروفة  والسياسية  اإلدارية  الحدود  داخل  دويالت 

المجتمع  مقومات  غياب  عن  ناهيكم  السورية،  للدولة 

وثقافته،  المدني  المجتمع  ضعف  نتيجة  كليًا،  الوطني 

وسيطرة ثقافة المجتمع األهلي على طول البلد وعرضه، 

مما يعني أّن حلم الدولة الوطنية ومفهوم دولة المواطنة 

هو أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع السوري، ويعتبر 

قابلة  الغير  الجميلة  واألحالم  التمنيات  أنواع  من  نوع 

للتحقيق على األقل في المدى المنظور في مجتمع يفتقر 

وفشل  النبيل.  الطرح  هذا  ومناخات  شروط  أدنى  إلى 

السوريين  يجمع  إطار  تشكيل  في  والمعارضة  المواالة 

والحروب،  العنف  دوامة  من  البلد  ينقد  يفّرقهم،  وال 

وال يعادي من للسوريين مصلحة معهم، يدعو للتسامح 

بلورة  على  ويعمل   ، األمام  إلى  يهرب  وال  والتصالح 

اإلقليمي  محيطها  مع  متوافقة  سورية  وطنية  حالة 

السوري،  الشعب  مكونات  مع  ومتصالحة  والدولي، 

ومعبرة عن طموحات تلك المكونات وعلى مسافة واحدة 

من جميعهم، وبالتالي أي حديث عن دولة المواطنة يعني 

قبل كل شيء اعتبار سوريا "أمة متكاملة مستقلة ووطنًا 

عماد  ألن  أمم  أو  منظومات  من  جزءًا  وليست  نهائيًا" 

األفراد  جميع  خصوصيات  إشباع  هو  المواطنة  دولة 

الفرد  أن  وطالما  الجماعة،  إطار  في  اليذوبون  الذين 

الذي يشّكل عماد دولة المواطنة يجب أن يتم تنشئته على 

أساس القيم الخاصة بدولة المواطنة هنا ثمة أسئلة تطرح 

نفسها بإلحاح على جميع الشركاء في سوريا: إلى أي 

درجة يتقبل المواطن العربي في سوريا أن ينسى انتماءه 

الخالفة  ببناء  حلمه  فوق  ويقفز  العربية،  لألمة  القومي 

السوري  الكوردي  المواطن  العربية اإلسالمية؟ وكذلك 

الذي تعّرض طوال أكثر من ستة عقود لشتى صنوف 

يتحقق  ولم  القومية،  هويته  لمحو  واإلضطهاد  الظلم 

حلمه في الخصوصية القومية، إلى أي حد سيتقبل هذا 

الكوردية؟  لألمة  وانتمائه  أحالمه  فوق  القفز  الكوردي 

وهكذا بالنسبة ألفراد بقية المكونات السورية. 

لتكن طروحاتنا واقعية كي ال نهدر المزيد من الوقت، 

دولة المواطنة يمكن الحديث عنها فقط عندما يتم اإلنتقال 

المجتمع  إلى  ثقافته  والتخلص من  األهلي  المجتمع  من 

بعد  وذلك  الوطني  للمجتمع  التأسيس  ثم  ومن  المدني 

الفرعية  بالهويات  المتعلقة  االستحقاقات  كافة  إنجاز 

ووضع  المناطقية)  وحتى  والمذهبية  والدينية  (القومية 

حلول علمية وواقعية لها.

لسوريا  كشكل  المواطنة"  "دولة  طرح  من  ماالغاية 

العربية  المعارضة  النخب  غالبية  جانب  من  المستقبل 

السورية في هذه المرحلة بالذات؟ 

وشرائح  أوساط  ومن  األخيرة  اآلونة  في  الحديث  كثر 

العربي  المكّون  ومن  السورية،  المعارضة  من  واسعة 

لسوريا  كحل  وطرحها  المواطنة،  دولة  عن  تحديدًا، 

الفدرالية من جانب بعض  وذلك بعد أن طرحت فكرة 

األطراف الدولية الفاعلة والتي لها تأثير بشكل أو بآخر 

الوطني  المجلس  تمسك  وكذلك  السورية،  األزمة  على 

لدى  مخاوف  أثار  مما  بالفدرالية،   ENKS الكوردي 

المعارضة  في  العربي  للمكون  الشوفينية  األوساط 

هذا  طرح  يأتي  وبالتالي  سواء،  حٍد  على  والمواالة 

النموذج - دولة المواطنة - في هذه المرحلة كنوع من 

ثانيًا،  بالمركزية  ك  والتمسُّ أوًال،  الفدرالية  من  التهرب 

القومية  بالمكونات  المتعلقة  االستحقاقات  فوق  والقفز 

والدينية والمذهبية ثالثًا وفي مقدمتها اإلستحقاق المتعلق 

بقضية الشعب الكوردي القومية.

خالصة القول

إال  قيمها  وسمو  نبلها،  رغم  المواطنة  دولة  فكرة  إن 

أنها حديثة العهد في بلدنا سوريا، وطرحها بهذا الشكل 

يثير شكوكًا لدى شرائح واسعة من شعبنا، وتندرج في 

استثنائية  ظروف  ظل  وفي  أهدافها،  عن  بعيدة  حقول 

غير مالئمة إطالقًا، كون بلدنا مازال يعيش حالة حروب 

وصراعات متنوعة ومرّكبة كما ذكرناه، وهذا الطرح 

وتأسيس  واالستقرار،  السالم  تأمين  إلى  بدايًة  يحتاج 

وجاهزة  المدنية،  للثقافة  وحاملة  واعية  مجتمعية  بيئة 

سليمة  أسس  وضع  خالل  من  النموذج،  هذا  لتقبل 

للمجتمع الوطني بكل هدوء حتى تتفاعل في ظلها كل 

هادف،  وإيجابي  بشكل موضوعي  والمبادرات  األفكار 

البناء  عملية  في  المؤسسات  كافة  شمول  على  والعمل 

لهكذا نموذج، إنطالقًا من تغيير مناهج التربية والتعليم 

المراجع  وتصحيح  التعليم،  ومراحل  الصفوف  لكافة 

والشوفينية،  والتطرف  اإلقصاء  ثقافة  ووأد  التاريخية، 

ونشر وترسيخ ثقافة التسامح والتصالح ودولة المواطنة، 

الرقابي  واإلعالم  االنسان،  حقوق  منظمات  وتأسيس 

كل  وقبل  وطنية،  أسس  على  أحزاب  وتأسيس  الحر، 

شيء إعتبار سوريا وطنًا متكامًال ونهائيًا... وللموضوع 

بقية. 

شاهني أمحد 

دولة املواطنة حلم مجيل.. بعيد املنال 

تموز/   / ثورة ١٤  كبيرة على  آماال  الكورد  علق 

أبناء  نظم  األولى إلعالنها،  الساعات  فمنذ   ١٩٥٨

المدن والقصبات في كوردستان مظاهرات ضخمة 

بسقوط  المواطنون  وابتهج  الثورة،  وتأييد  لمساندة 

بزعامة  األولى،   الجمهورية  وقيام  الملكي  النظام 

عبد الكريم قاسم، ونجاحها في بناء الجمهورية الفتية 

األولى في العراق، كانت أمال لكل العراقيين، الذين 

سارعوا باإلجماع إلى تأييدها ومباركتها، وكان زعيم 

البارزاني  مصطفى  المال  الخالد  الكوردي  الشعب 

من أوائل القادة الذين هنؤوا قاسم والضباط األحرار 

الذين شاركوه وجميع أبناء الشعب العراقي بنجاح 

تلك الثورة الجماهيرية في اإلطاحة بالنظام الملكي 

البارزاني  عاد  أثرها  وعلى  الجمهورية،  وإعالن 

من منفاه (االتحاد السوفيتي السابق) ليشارك فرحة 

الجديدة  الدولة  بناء  في  ويساهم  العراقي،  الشعب 

لتكون  العراقية،  الجمهورية  إسم  عليها  أطلق  التي 

والمكونات  األطياف  والكورد وكافة  للعرب  عراقا 

القومية والدينية والمذهبية والفكرية والسياسية.

العظماء  القادة  البارزاني في بغداد استقبال  استقبل 

من قبل كافة فئات الشعب العراقي، وفي اليوم الثاني 

وكانت  قاسم،  عبدالكريم  الزعيم  قبل  من  استقبل 

الفرحة تعم جميع أنحاء العراق، لينعم الجميع تحت 

والتعايش  والسالم  والحرية  الرغيد  بالعيش  رايتها 

دون  العراقي  الشعب  مكونات  جميع  بين  السلمي 

تميز.

تفاقمت  حيث  طويال،  تدم  لم  الفرحة  هذه  أن  إال 

الخالفات بين قادة الثورة حول رسم سياسة وهوية 

الديمقراطي  الوطني  الفكر  بين  الجديدة  الدولة 

الذي يتزعمه الزعيم قاسم في بداية األمر، والفكر 

وبدعم  السالم عارف  عبد  بقيادة  الشوفيني  القومي 

أحداث  بأن  قاسم  وأرجح  الناصر،  عبد  جمال  من 

الموصل وكركوك من صنع القوميين وبدعم مباشر 

والقرارات  بالسلطة  قاسم  تفرد  الناصريين،  من 

للشعب، وضرب  وحبه  الوطني  نهجه  وتخلى عن 

القوى الديمقراطية التي كانت بمثابة العمود الفقري 

الحزب  وبشكل خاص  الفتية،  ولجمهوريته  للزعيم 

الشيوعي  والحزب  الكوردستاني  الديمقراطي 

العراقي وبقية القوى الديمقراطية الوطنية العراقية.

حاول البارزاني ولمرات عديدة إقناع قاسم بمواقفه 

في  وخاصة  الفتية،  والجمهورية  للثورة  المساند 

دون  لكن   ١٩٦١ عام  بداية  في  األخير  لقائهم 

جدوى، وعلى أثرها عاد البارزاني الى كوردستان 

واعتقال  بمالحقة  قاسم  حكومة  وبدأت  (بارزان)، 

وإغالق  الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  أعضاء 

في  الحزب  ومقر   ( بات  خه   ) الرسمية  جريدته 

بغداد، واألنكى من هذا كله قام باستغالل الخالفات 

قام  حيث  الكوردي،  البيت  في  والقبلية  العشائرية 

(الجحوش)  العشائرالكوردية  بتسليح بعض رؤساء 

واالقتصادية  السياسية  المشاكل  من  الكثير  وخلق 

أيلول   ١١ في  بدأ  ثم  كوردستان،  في  واإلدارية 

١٩٦١ بالقيام بحملة عسكرية واسعة شاركت فيها 

الجحوش  أفواج  تتقدمها  وكانت  الحربية  الطائرات 

الكوردي  الصف  وحدة  لشق  قاسم  شكلها  التي 

مجتمعة  القوات  تلك  هاجمت  ببعضها.  وضربها 

ومن محاور مختلفة مدن وقرى كوردستان، وبشكل 

والثوار  الثورة  معقل  بارزان  منطقة  قرى  خاص 

وقادتها العظماء.

اندلعت ثورة أيلول التحررية بزعامة البارزاني الخالد 

(١٩٦١ – ١٩٧٥)، كرّد فعل للسياسة الفردية لعبد 

الكريم قاسم وانحرافه عن النهج الديمقراطي الشعبي 

على  والشوفينية  القومية  القوى  وسيطرة  للثورة، 

زمام األمور في الجمهورية الفتية من خلف الستار، 

تغيير  السياسية وعمل على  العملية  أربك  وهذا ما 

مسارها الشعبي الثوري الى حكم فردي استبدادي، 

تحولت نعمة اإلنجازات التي تحققت في بداية الثورة 

الثقافية  الحريات  مصادرة  وتم  نقمة،  الى  للشعب 

من  بالمناضلين  السجون  امتألت  حيث  والسياسية، 

الشخصيات الوطنية والديمقراطية التي كانت تسهر 

على حماية الشعب وتدافع عن تطلعاته .

وانطلقت ثورة أيلول، بنضال أبناء شعبنا الكوردي 

العظام،  قادتها  وفكر  األبطال،  البيشمركة  وسواعد 

ولم تنطفئ شعلتها إال بعد أربعة عشر عامًا وبعد 

أن حيكت ضد الثورة الكوردية اكبر مؤامرة خيانة 

السيئة  الجزائر  باتفاقية  سميت  الجزائر،  في  دولية 

الصيت سنة ١٩٧٥ والتي نصت على منح إيران 

عن  المساعدات  قطع  مقابل  العرب  شط  من  جزء 

الحركة التحررية الكوردية في كوردستان الجنوبية، 

مقابل  إليران  وعرضه  أرضه  صدام  باع  حيث 

المشروعة،  بحقوقهم  المطالبة  عن  الكورد  إسكات 

وأصيبت  ثورة الكورد بنكسة سياسية، لكن لم تنته 

ولم تتوقف مسيرتها الثورية والعسكرية، بل واصل 

ثورة  فتيل  بإشعال  (البيشمه ركه)،  األبطال  الثوار 

كوالن في ٢٦ . ٠٥ . ١٩٧٦ كامتداد لثورة أيلول، 

التي كانت مهدا للثورات الكوردية وستبقى الى أن 

ترسى سفينتها على بر األمان وتتكلل بحق تقرير 

المصير. 

شهدت كوردستان العراق مابين عامي ١٩٦١ م لغاية 

عام ١٩٧٠ م. صراعًا مسلحًا حيث كانت الحرب 

العراقية الكردية األولى والتي سميت لدى الكورد ب 

ثورة أيلول (بالكوردية: ش��شی ئەيلوول) وكان 

من أبرز القادة العسكريين العراقيين الذين ساهموا 

الفترة  العراق في تلك  في الصراع في كوردستان 

خليل الدباغ  وسعيد حمو وعبد الجبار شنشل، ومن 

المال مصطفى  بقيادة  النضال  الكوردية كان  الجهة 

مستقلة  كردية  إدارة  إلنشاء  محاولة  في  البارزاني 

في شمال العراق. في فترة  الستينيات، و تصاعدت 

االنتفاضة إلى حرب طويلة، فشلت في حلها على 

الرغم من تغيرات السلطة الداخلية في العراق. خالل 

الحرب، وشارك ٨٠٪ من الجيش العراقي في القتال 

في  الكورد  بانتصار  الحرب  وانتهت  الكورد،  مع 

عام ١٩٧٠ ، ونتج عنه ما بين ٧٥٠٠٠ إلى ١٠٥ 

المفاوضات  من  سلسلة  جاءت  ثم  ضحية.  آالف 

العراقية - الكوردية في أعقاب الحرب في محاولة 

لحل النزاع ، وتكللت المفاوضات إلى اتفاق الحكم 

الذاتي العراقي–الكردي لعام ١٩٧٠

عن  يستغنى  ال  مدرسة  أصبحت  أيلول  ثورة  إن 

الخالد  البارزاني  مسيرة  في  وتراثها  تجاربها 

والحركة التحررية الكوردية بشكل عام، ثورة أيلول 

كانت ثورة الكورد جميعًا من شرق كوردستان الى 

غربها ومن شمالها الى جنوبها وبكل طبقات الشعب 

وفئاته وأديانه ومذاهبه، ومن أعظم إنجازات ثورة 

أيلول التحررية اتفاقية ١١ آذار ١٩٧٠ واالعتراف 

ومنح  الكورد  بحقوق  العراقية  للحكومة  الرسمي 

الحكم الذاتي لكوردستان .

ثورة أيلول علمت الكورد الكثير من الدروس، كما 

لقنت العدو دروسًا كثيرة، نتمنى من حكام العراق 

من  االستفادة  الحكم،  سدة  إلى  وصلوا  الذين  اليوم 

األبطال،  البيشمركة  ونضال  أيلول  ثورة  تجارب 

جميع  إن  وهو  إال  واحدًا،  درسًا  منها  ويتعلموا 

حكام العراق المستبدين على رقاب الشعب، والذين 

الكوردي  الشعب  على  الشوفيني  حقدهم  أفرغوا 

الكريمة،  الحرة  الحياة  في  وحقه  وجوده  وأنكروا 

األبي  الشعب  هذا  العسكرية ضد  حمالتهم  وساقوا 

بعده عبد  قاسم، ومن  الزعيم  من  إبتداًء  المناضل، 

والمالكي  الكيمياوي  وعلي  بصدام  وانتهاء  السالم، 

البريئة  بالدماء  أياديهم  لطخوا  الذين  والحيدري، 

دون  وذهبوا  جزاءهم،  نالوا  قد  كوردستان  لشعب 

اثر وبنهاية سوداوية، .

ولن يعم السالم في العراق دون االعتراف بالحقوق 

في  بحقه  واإلقرار  الكوردي،  للشعب  المشروعة 

بأنه  قناعه  عن  التام  واالعتراف  مصيره.  تقرير 

يعيش  كوردستان،  اسمها  جغرافية  منطقة  هنالك 

عليها الشعب الكوردي األصيل، لهم لغتهم الكوردية 

العريقة، إنهم ليسوا عربًا وال تركًا وال عجمًا، بل 

أنجبت  امة  وحضارة،  تاريخ  أصحاب  آري،  قوم 

قادة عظام وشعبًا جبارًا البد أن تبحر سفينتهم يومًا 

الى بر األمان، ويتمكنوا من بناء دولتهم الكوردية 

على أرض كوردستان ..

أيلول، ثورة كردية، كردستانية، وعراقية، وإقليمية 

التاريخ  سجلها  ثورة،  كل  شأن  شأنها،  ودولية، 

بناسها  كوردية  هي  يوما،  سيجلها  أو  المنصف، 

وقائدها ومناطقها، وفكره وفكرهم، لم يرد البارزاني 

وال الشعب، أن يكون مشروعُا مكررُا من تجارب ما 

بعد االنقالبات العسكرية في العالم العربي، وهنا البد 

من اإلشارة، الى أن الخيار في النظام الجمهوري، 

ال يفصل بحق له على حساب نظام آخر، ملكيًا أم 

غير ملكي، فليست كل الجمهوريات جنة للقانون، و 

ال كل الملكيات جحيم للويل و الثبور.

عريقة  وطنية  تيارات  الن  عراقية،  ثورة  أيلول 

و  أوسع  العراق  أن  معها  أيدت  و  أيدتها،  عراقية 

توجه  يسندها  عسكرية  بسلطة  اختصاره  من  أكبر 

حزبي واحد، كان سائدًا يومذاك.

الستين،  ذكراها  دخلت  والتي  أيلول،  ثورة  أخيرًا، 

أنذرت قبل أكثر من نصف قرن، من مآل األوضاع 

ساد  أو  السلطة،  داخل  عسكرية  عقلية  سادت  إذا 

الحكم  تجارب  تكرار  خالصة  يمثل  عقائدي  نهج 

الفردي.

المـصادر  بعض  على  اعتمدت  مالحظة: 

وبتصرف.

ثورة أيلول.. 
واآلمال على ١٤ متوز

ماهني شيخاني 
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يزداد عدد القاصرين المصابين بفيروس كورونا في روسيا. وتحدث مدير المركز الوطني 

للبحوث الطبية لصحة األطفال في وزارة الصحة الروسية البروفيسور أندريه فيسينكو، 

عن هذا في مقابلة مع صحيفة "زفيزدا".

دون  أساسي  بشكل  المرض  يكون  الصغار،  المرضى  لدى  أنه  االختصاصي  أكد 

أعراض.

وقال: "في األسبوعين الماضيين، تم الكشف عن حاالت اإلصابة بعدوى فيروس كورونا 

تم  الذي  المعدية،  األمراض  مركز  تجربة  على  بناًء  كبير.  بشكل  األطفال  بين  الجديد 

نشره على أراضي مركزنا الوطني للبحوث الطبية لصحة األطفال التابع لوزارة الصحة 

الروسية، فإن COVID-١٩ عند األطفال خفيف، وغالًبا ما يكون دون أعراض. الحظنا 

حاالت خطيرة من المرض لدى المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة خطيرة، ولكن 

بشكل عام، ال تؤثر هذه العدوى على جسم الطفل بقدر ما تؤثر على جسم البالغين".

أو  العامة  باحتياطات بسيطة: تجنب زيارة األماكن  الوالدان  يلتزم  بأن  فيسينكو  أوصى 

الحشود الكبيرة مع أطفالهم، وارتداء األقنعة وغسل أيديهم كثيًرا.

آباء  من  المقدمة  الطلبات  عدد  فإن  الحاالت،  عدد  في  بالزيادة  يتعلق  "فيما  وأضاف: 

المرضى الصغار الذين يعانون من أعراض مشابهة لـ COVID-١٩ - فقدان حاسة 

الشم، والحمى، والسعال قد ازداد بالفعل في األيام العشرة الماضية. هذا يشير إلى أن 

التي  العدوى الجديدة ال تنحسر وأنه من الضروري االستمرار في مراقبة االحتياطات 

الطفل،  مع  الكبيرة  الحشود  أو  العامة  األماكن  زيارة  تجنب  نحاول  أن  يجب  نعرفها. 

في  أيديهم  يلمسون كل شيء وال يضعون  األطفال ال  أن  والتأكد من  األقنعة،  وارتداء 

أفواههم بعد ذلك، وغسلها كثيًرا، واستخدام المطهرات. ونقطة أخرى مهمة - حاول الحد 

من اتصال األطفال بأقارب تزيد أعمارهم عن ٦٠ عاًما".
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الكورونا  فيروس  مرض  جائحة  حجم  إن 

معظم  يشهده  لم  مستوى  من  (كوفيد-١٩) 

بأرواح  تودي  فهي  حاليًا،  األحياء  الناس 

الناس في جميع أنحاء العالم وتقطع أرزاقهم 

إذ تتهاوى أيضًا األنظمة الصحية تحت وطأة 

الضغط الشديد، ويتعطل التعليم، وتكافح األسر 

لتتكمن من إعالة نفسها.

وتتصدى المجتمعات المحلية في جميع أنحاء 

العالم لهذا التحدي — من العاملين الصحيين 

بأرواحهم  يخاطرون  الذين  واالجتماعيين 

لحماية الناس األشد ضعفًا، إلى اليافعين الذين 

رسائل  لمشاطرة  مبتكرة  طرقًا  يستخدمون 

الصحة العامة.

الفيروس  انتشار  تباطؤ  مع  وحتى  ذلك،  مع 

في بعض البلدان، فقد وقع تأثيره االجتماعي 

بسرعة وشدة. وفي العديد من األماكن، يتحمل 

األطفال األكثر عرضة للتهميش الوطأة األشد 

للجائحة.

ومن دون عمل عاجل، ثمة خطر بأن تتحول 

حقوق  في  أزمة  إلى  الصحية  األزمة  هذه 

الطفل.

شديد  تأثير  إلى  للمجتمع  التعطيالت  تؤدي 

وعافيتهم،  سالمتهم،  على  األطفال:  على 

ومستقبلهم. وال يمكننا المحافظة على سالمة 

وتعليمهم  وصحتهم  واألوالد  البنات  ماليين 

— بمن فيهم الذين يواجهون الفقر أو اإلقصاء 

رأسأ  حياتهم  انقلبت  الذين  وأولئك  العنف  أو 

إال  إنسانية —  أزمات  على عقب من جراء 

إذا عملنا معًا.

من  عالمي  بعمل  القيام  إلى  اليونيسف  تدعو 

أجل:

وتزويدهم  األطفال  صحة  على  المحافظة 

بتغذية جيدة

األنظمة  لتعزيز  الدولية  الجهود  ستحقق 

الفيروس،  مكافحة  في  كثيرة  فوائد  الصحية 

اإلمدادات  وصول  ضمان  خالل  من  وذلك 

المحلية  المجتمعات  إلى  الحماية  ومعدات 

المتأثرة، وتدريب العاملين الصحيين على منع 

وتشخيصه  الكورونا  فيروس  مرض  انتشار 

الصحية  األنظمة  تحمُّل  أن  بيد  ومعالجته. 

هؤالء  من  أكثر  يهدد  طاقتها  تفوق  ضغوطًا 

الذين يصابون بكوفيد-١٩.

يتعرض  العالم،  في  فقرًا  األشد  األجزاء  ففي 

األساسية  للخدمات  المحتاجون  األطفال 

والضرورية لخطر حرمانهم منها — بما في 

ذلك الخدمات التي تحمي من أمراض من قبيل 

التهاب الرئة والمالريا واإلسهال. فالتعطيالت 

تهدد  الصحية  والرعاية  اإلمداد  لسالسل 

في  مؤخرًا  تحققت  التي  المكاسب  بتقويض 

مما  ونمائهم،  وتغذيتهم  األطفال  مجال صحة 

قد يؤدي إلى ازدياد كبير في وفيات األطفال. 

وبرامج  الغذاء  ألنظمة  التعطيالت  وتعني 

التغذية أن يظل األطفال الذين يعانون من سوء 

الهزال  خطر  يزيد  مما  عالج،  دون  التغذية 

أو سوء التغذية المستمر، وهذا يسبب التقّزم. 

أن  التحصين  لخدمات  التعطيالت  بوسع  كما 

تؤدي إلى تفشي األمراض التي تتوفر لقاحات 

لمنعها.

ومع تعّرض األنظمة الصحية ألعباء شديدة، 

يمكن  أمراض  بسبب  حياتهم  أطفال  سيفقد 

منعها.

تدعو اليونيسف الحكومات والشركاء للمحافظة 

ألرواح  المنقذة  الصحية  الخدمات  على 

األمهات والمواليد الجدد واألطفال. وهذا يعني 

الناشئة  المستعجلة  االحتياجات  تلبية  مواصلة 

عن كوفيد-١٩، وفي الوقت نفسه االستمرار 

قبيل  من  الحيوية،  الصحية  التدخالت  بتقديم 

تمويل برامج التغذية والتحصين التي تضمن 

تعمل  أن  ويجب  وازدهارهم.  األطفال  بقاء 

األنظمة  تعزيز  على  لكوفيد-١٩  استجابتنا 

والشاملة  الجيدة  الرعاية  وضمان  الصحية 

للجميع والميسورة على المدى البعيد.

والصرف  المياه  بخدمات  األطفال  تزويد 

الصحي والنظافة الصحية

خالل  من  واآلخرين  أنفسنا  حماية  باتت  لقد 

الصحية  النظافة  وممارسات  األيدي  غسل 

السليمة أهم من أي وقت مضى. إال أن مرافق 

المنال  بعيدة  تظل  الصحية  والنظافة  المياه 

للعديد من األطفال.

وال يحصل بعض األطفال على المياه المأمونة 

ألنهم يعيشون في مناطق نائية، أو في أماكن 

تتوفر فيها مياه غير ُمعالجة أو ملوثة. ويفتقر 

أطفال آخرون إلمكانية الوصول إلى المرافق 

ألنهم دون بيت، حيث يعيشون في أحياء فقيرة 

أو في الشوارع.

العالم  بالمئة من سكان  زال حوالي ٤٠  وما 

يفتقرون لمرافق غسل األيدي األساسية بالماء 

والصابون في منازلهم — وتزداد هذه النسبة 

إلى حوالي ثالثة  البلدان نموًا لتصل  أقل  في 

الحكومات  اليونيسف  وتدعو  السكان.  أرباع 

أن تولي األولوية لألطفال األشد ضعفًا. ونحن 

كي  والدعم  التمويل  لتوفير  ملحًا  نداًء  نوجه 

نتمكن من الوصول إلى عدد أكبر من البنات 

والصرف  المياه  بمرافق  وتزويدهم  واألوالد 

الصحي والنظافة الصحية األساسية.

مواصلة تعليم األطفال

لتعطيل  األطفال  من  بأكمله  جيل  يتعرض 

على  المدارس  إغالقات  عّطلت  قد  تعليمه. 

المستوى الوطني في ذروتها تعليم نحو ١,٥٧ 

طالب  من  بالمئة   ٩١ أو   — طالب  بليون 

المدارس في العالم — وأدى ذلك إلى تبعات 

مدمرة.

إذ  األشد  الوطأة  المهمشون  األطفال  ويتحمل 

يزداد انعدام المساواة في التعليم. وثمة حوالي 

استخدام  من  يتمكنون  ال  طفل  مليون   ٣٤٦

أما  ُبعد.  عن  التعّلم  إلى  للوصول  اإلنترنت 

التغذية  برامج  على  يعتمدون  الذين  أولئك 

القائمة على المدارس، فيعني إغالق المدارس 

ليتعلموا  يحتاجونه  الذي  الغذاء  من  حرمانهم 

ويزدهروا.

إلغالق  السابقة  اإلجراءات  أظهرت  وقد 

خارج  يظلون  الذين  األطفال  أن  المدارس 

الفتيات،  خصوصًا  طويلة،  لفترات  المدارس 

أقل أرجحية بأن يعودوا إليها.

إمكانية  من  للتحّقق  المزيد  نفعل  أن  يجب 

لجميع  الجيد  التعليم  على  متساوية  حصول 

تولي  أن  الحكومات  على  ويجب  األطفال. 

جميع  واتخاذ  المدارس  فتح  إلعادة  األولوية 

آمن.  نحو  على  لفتحها  الممكنة  اإلجراءات 

على  يجب  مغلقة،  المدارس  تظل  وحيثما 

في  التعّلم  خيارات  توّسع  أن  الحكومات 

المنزل، بما في ذلك الحلول غير التكنولوجية 

والحلول ذات التكنولوجيا البسيطة، مع تركيز 

مباشر على األطفال األكثر عرضة للتهميش.

لتحويل  مالئمًا  وقتًا  الحالي  الوقت  وليس 

التمويل الوطني المخصص للتعليم، بل يتعين 

وأن  التعليم  في  تستثمر  أن  الحكومات  على 

عمل  وإذا  الرقمية.  الفجوة  لسد  قواها  تحشد 

 ٣,٥ ربط  فيمكننا  بتآزر،  الدولي  المجتمع 

باليين طفل ويافع بشبكة اإلنترنت بحلول عام 

وفي  طفل  كل  تمكين  يضمن  مما   –  ٢٠٣٠

كل مكان من التعّلم عبر اإلنترنت. وستواصل 

للمحافظة  معًا  العمل  وشركاؤها  اليونيسف 

على ربط األطفال باإلنترنت وتعّلمهم.

في  برتقالة  تقشر  الصين  في  صغيرة  فتاة 

مستشفى في فبراير ٢٠٢٠.

دعم اُألسر لتغطية احتياجاتها ورعاية أطفالها

في  للتهميش  األكثر عرضة  األطفال  سيشعر 

االجتماعية- للتأثيرات  األشد  بالوطأة  العالم 

منهم  العديد  ويعيش  لكوفيد-١٩.  االقتصادية 

إجراءات  تبعات  وُتهدد  الفقر،  في  أصًال 

وماليين   — بدفعهم  لكوفيد-١٩  االستجابة 

غيرهم — أكثر نحو المشقة.

العالم  أنحاء  جميع  في  الوالدون  يكافح  وإذ 

على  يجب  عيشهم،  سبل  على  للمحافظة 

الحكومات توسيع إجراءات الحماية االجتماعية 

األسر  تربط  التي  والسياسيات  البرامج   –

المنقذة لألرواح، كتوفير الدخل،  باإلجراءات 

والرعاية الصحية، والتغذية، والتعليم.

التحويالت  االجتماعية  الحماية  وتتضمن 

تتضمن  كما  والتغذية.  للغذاء  والدعم  النقدية 

مساعدات حكومية لحماية الوظائف.

التأثيرات  من  للحد  عاجل  عمل  دون  ومن 

كوفيد-١٩  لتفشي  واالقتصادية  االجتماعية 

فإن  االستجابة،  إجراءات  عن  الناشئة  وتلك 

يعيشون  الذين  الماليين من األطفال  عشرات 

على حافة العسر سيسقطون في براثن الفقر.

واالستغالل  العنف  من  األطفال  حماية 

واإلساءات

واالستغالل  العنف  خطر  عوامل  تتزايد 

في  يعيشون  الذين  لألطفال  واإلساءات 

والتراجع  الحركة  تقييد  إجراءات  ظل 

حاالت  بّينت  وقد  االجتماعي-االقتصادي. 

الطوارئ الصحية السابقة أن البنات يواجهن 

أثناءها مستوى عاليًا من خطر التعرض للعنف 

الجنساني، والزواج المبكر، والحمل.

ومع إغالق المدارس وما نشأ عنه من عزلة، 

في  العنف  من  يعانون  الذين  األطفال  يصبح 

مقطوعين  اإلنترنت  شبكة  عبر  أو  المنزل 

عن  انقطاعهم  مع  خصوصًا  المساعدة،  عن 

ذلك  وغير  االجتماعيين  والعاملين  المعلمين 

من أشكال الدعم الرئيسية. وفي الوقت نفسه، 

قد يعاني األطفال من التوتر اإلضافي والوصم 

التي تكابد كي تعيل  الذي تتعرض له األسر 

نفسها.

يجب على الحكومات أن تولي األولوية للخدمات 

الحاسمة لألطفال لمنع العنف واالستجابة إليه. 

وأن  الخدمات  هذه  على  تحافظ  أن  وعليها 

الفريدة  األخطار  باالعتبار  تأخذ  وأن  تكّيفها، 

ضعفًا  األشد  واألطفال  البنات  تواجهها  التي 

االجتماعي  التباعد  إلجراءات  تخطط  عندما 

لكوفيد- لالستجابة  اإلجراءات  من  وغيرها 

قد  الذين  األطفال  ندعم  أن  أيضًا  علينا   .١٩

المرض،  بسبب  والديهم  مؤقتًا عن  ينفصلون 

وكذلك أولئك المحرومين من حريتهم — وأن 

عدد  في  زيادة  لحدوث  لالستعداد  معًا  نعمل 

حماية  على  للحصول  يسعون  الذين  اليافعين 

وحلول للصحة العقلية عن ُبعد.

وأولئك  والمهاجرين  الالجئين  األطفال  حماية 

المتأثرين بالنزاعات

يواجه األطفال الالجئون والمهاجرون وأولئك 

المتأثرون بالنزاعات انتهاكات فظيعة لحقوقهم 

يوميًا وتهديدات لسالمتهم وعافيتهم  اإلنسانية 

— وهذا حتى دون الجائحة. كما أن إمكانية 

للعديد  الصحية  الرعاية  مرافق  إلى  الوصول 

من هؤالء األوالد والبنات محدودة بشدة، بينما 

االلتزام  تجعل  مزدحمة  في ظروف  يعيشون 

غير  أمرًا  االجتماعي  التباعد  بإجراءات 

ممكن. يجب أال يصبح هؤالء األطفال، والذين 

يعيشون محجوبين عن أنظار العالم في أغلب 

األحيان، منسيين أثناء االستجابة لكوفيد-١٩. 

وكان من المتوقع أصًال أن يفوق عدد الناس 

الذين يحتاجون لمساعدة في عام ٢٠٢٠ أي 

الجائحة  هذه  أن  شك  من  وما  مضى،  وقت 

البلدان  في  لألطفال  الضعف  مواطن  ستفاقم 

المتأثرة باألزمات.

الخطة  المتحدة  لألمم  العام  األمين  أطلق 

كوفيد-١٩.  لمواجهة  العالمية  اإلنسانية 

ويتوقف األمر على المجتمع الدولي كي يتآزر 

لدعم هؤالء األطفال – المشتتين عن أسرهم 

وبيوتهم – إلعمال حقوقهم وحمايتهم من األذى. 

المتنّقلين  لحماية األطفال  نعمل معًا  أن  يجب 

أو الذين يعيشون في مناطق النزاعات، ويجب 

أن نشملهم في االستجابات الرئيسية لمواجهة 

كوفيد-١٩، وأن نقف تضامنًا معهم.

وُأُنوفهم  أفواههم  يغطون  سوريا  في  أطفال 

السوري  المدني  الدفاع  في  يقوم عضو  بينما 

بتطهير مبنى مدرسة سابق، تسكنه اآلن أسر 

.١٩-COVID نازحة لمنع انتشار

أثناء  األطفال  لدعم  اليونيسف  تفعله  الذي  ما 

جائحة كوفيد-١٩؟

فيروس  لمرض  استجابتنا  تتضمن  أن  يتعين 

مالئم  لعالم  جديدة  رؤية  وضع  الكورونا 

اليونيسف  بأن  التاريخ  وُيظهر  طفل.  لكل 

الوصول  وقدرة  بالخبرة  يتمتعون  وشركاءها 

األطفال  ماليين  حياة  لتحسين  الالزمتين 

الالجئين  أزمة  أثناء  تواجدنا  فقد  وأسرهم. 

بعد الحرب العالمية الثانية — واستجبنا لكل 

كارثة طبيعية ونزاع مسلح ومجاعة وانتشار 

لألمراض منذ ذلك الوقت.

بلدًا،   ١٩٢ في  اآلن،  هنا  متواجدون  ونحن 

والحكومات  المحلية  المجتمعات  مع  نعمل 

والشركاء إلبطاء انتشار كوفيد-١٩ وتقليص 

التأثيرات االجتماعية واالقصادية على األطفال 

وأسرهم إلى الحد األدنى.

ونحن نلتزم بما يلي:

والشركاء  والسلطات  الحكومات  مع  العمل 

توفير  لضمان  العالمية  بالصحة  المعنيين 

اإلمدادات الحيوية ومعدات الحماية للمجتمعات 

المحلية األشد ضعفًا.

والمغذيات  األدوية  لتقديم  األولوية  إيالء 

واللقاحات المنقذة لألرواح، والعمل على نحو 

وثيق مع الحكومات والشبكات اللوجستية للحد 

من تأثير القيود على السفر على توصيل هذه 

اإلمدادات.

المياه  مرافق  لتوفير  الشركاء  مع  العمل 

الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف 

للمجتمعات المحلية األشد ضعفًا.

نشر رسائل ونصائح صحية ضرورية إلبطاء 

إلى  الوفيات  الفيروس وتقليص  انتقال عدوى 

الحد األدنى.

للمدارس في  الحكومات إليالء األولوية  دعم 

جميع  واتخاذ  المؤسسات،  فتح  إعادة  خطط 

اإلجراءات الضرورية إلعادة فتحها على نحو 

آمن.

توفير النصح والدعم للوالدين ومقدمي الرعاية 

والتربويين لدعم التعّلم في المنزل والتعّلم عن 

فيها  المدارس  تظل  التي  األماكن  في  ُبعد 

حلول  لتصميم  الشركاء  مع  والعمل  مغلقة، 

تعليمية مبتكرة.

العمل مع الشركاء لسد الفجوة الرقمية وتوفير 

باليين طفل  لـ ٣,٥  اإلنترنت  بشبكة  الربط 

ويافع بحلول عام ٢٠٣٠.

توفير توجيهات ألصحاب العمل حول أفضل 

السبل لدعم الوالدين العاملين، وتصميم حلول 

إمكانية  تضمن  االجتماعية  للحماية  جديدة 

األسر المعيشية األشد فقرًا في الحصول على 

التمويل الضروري.

توفير التعّلم بين األقران ومشاطرة المعلومات 

لدعم  واليافعين  والمراهقين  األطفال  بين 

وكراهية  الوصم  ومكافحة  العقلية  صحتهم 

األجانب والتمييز.

والشركاء  والسلطات  الحكومات  مع  العمل 

الطفل  حقوق  إدماج  لضمان  اآلخرين 

االستجابة  في  األطفال  حماية  وإجراءات 

المباشرة لكوفيد-١٩ وخطط التعافي األطول 

أجًال.

الالجئين  األطفال  مع  بعملنا  االرتقاء 

بالنزاعات  المتأثرين  وأولئك  والمهاجرين 

لضمان حمايتهم من كوفيد-١٩.

تطوير  في  لألطفال  الجدية  المشاركة  دعم 

برامج االستجابة لكوفيد-١٩ وتنفيذها.

وائل عصام

العقود  المدن هجرة ريفية واسعة في  شهدت 

لتغيير  هذه  الترييف  موجات  وأدت  األخيرة، 

هو  واألهم  الكبرى،  المدن  معظم  طبيعة 

والروابط  والعادات  القيم  على  الكبير  التأثير 

هذا  المدينة،  حدود  داخل  للسكان  االجتماعية 

إلى ظهور سكان مدن  بالتالي  أدى  االختالل 

ليسوا بالضرورة «حضريين» ويحملون عادات 

المدينة، وتمدين نسبة من سكان الريف، بحيث 

تخلوا أيضا عن بعض عادات الريف، لكنهم 

لم يصبحوا مدنيين، مقارنة بسكان تلك المدن 

تركيبة هجينة جديدة،  الحال  فأصبح  القديمة، 

بحاجة للتدقيق في إطالق التصنيفات.

بين  للتفريق  يقودنا  الواقع  هذا  أن  كما 

إطالق اسم الحالة المدنية على حدود المدينة 

الجغرافية، وقيم السكان، ألن الكثير من سكان 

لكن  المدينة،  إطار  داخل  جغرافيا  هم  المدن 

هجينة  تزال  ال  االجتماعية  وروابطهم  قيمهم 

بين الريف والمدينة.

في بغداد وحلب والموصل وغيرها، أدى نزوح 

كتل سكانية من الريف (في معظم األحيان) إلى 

بالكانتونات،  المدينة، أشبه  إقامة أحياء داخل 

أو  العشائري  انحدارهم  في  سكانها  يشترك 

روابطهم  على  بالتالي  ويحافظون  الريفي، 

وعاداتهم وقيمهم، ويشّكلون بالتالي كتال غير 

منسجمة، مع سكان المدينة األصليين. فهناك 

يسكنها  وحمص  الموصل  في  كاملة  أحياء 

وحتى  المدينة»  «عرب  يسمون  عشائريون 

عائالت  قبل  من  بتمييز  لهم  النظر  يتم  اليوم 

المدينة القديمة، وهذه الحال راسخة بشدة في 

حلب، بين أهل المدينة والريف، خصوصا مع 

القوية للريف الحلبي، مقابل الدور  المشاركة 

الشرقية  أحيائها  عن  عدا  للمدينة،  الخجول 

الفقيرة، ذات االنحدار الريفي أصال.

زميل  يخلص  قريبا،  ستنشر  دراسة  وفي 

المدنية  الطبقة  أن  إلى  حمص،  من  باحث 

قد  السورية،  المدن  من  كثير  في  التجارية 

تبدلت بنسبة تفوق ٦٠٪ بعائالت أخرى، في 

مثال  بالنظر  هذا  فهم  ويمكن  األخير.  القرن 

في  للريف  المدينة  من  المعاكسة  الهجرة  إلى 

دمشق، حيث باع الكثير من العائالت الدمشقية 

بيوتهم وسكنوا غوطة دمشق، ولكن ماذا بقي 

من «غوطة» ومن «ريف»؟ في ريف الغوطة 

الدمشقي معظم المساحات الخضراء الزراعية 

إلى  الغوطة  وحولت  اإلسمنتية،  الكتل  أكلتها 

أو  ريفا  كانت  إن  تصنيفها،  يصعب  منطقة 

مدينة،

بطاطو،  حنا  االجتماعي  الباحث  أن  حتى 

ألن  مدن،  أهل  الغوطة  سكان  لوصف  يميل 

الكثير من قراهم قد تمدن، بل إنه يمايز بينهم 

وبين سكان آخرين ريفيين، في المرج شرق 

الغوطة، الذين ما زالوا حسب بطاطو أقرب 

للبداوة بسلوكهم وعاداتهم، أما فالحو حوران 

فيصنفهم في منزلة بين المنزلتين.

إذن ليس من السهولة بمكان إطالق التصنيفات 

المدينة،  أو  الريف،  سكان  كل  على  القديمة 

االنتماء  على  بناء  ينقسم  قد  الريف  وحتى 

الطائفي، ضمن الريف الواحد، وهذا ما يقوله 

أيضا حنا بطاطو «إذ يصف بعض الطوائف، 

كالدروز والعلويين، «من بين طوائف سورية 

«والقاعدة  ويضيف  انغالقا».  األكثر  الدينية 

هذه  إلى  ينضم  أن  يمكنه  ال  المرء  أن  هي 

فحسب.  فيها  يولد  أن  يمكنه  بل  الطوائف، 

الخاصة،  بهويتها  حاد  حسُّ  جميعا  ولديها 

ويحركها شعور قوي بالمسؤولية نحو أخوتها 

في الدين».

وقد تزايد النقاش حول الريف والمدينة في ظل 

الحراك السياسي القائم، خصوصا في العراق 

وسوريا، حيث لعب سكان الريف أدوارا فاعلة، 

العسكرية،  التشكيالت  أو  الثورة  في  سواء 

ال  لتفصيل  بحاجة  الجانب  هذا  أن  ورغم 

يتسع في هذا المقال، لكن إن كان الكثير من 

االنتقادات قد وجه للمناطق الريفية في سوريا، 

بسبب األخطاء التي شابت نشاطهم العسكري 

في الثورة السورية، إال أن المفارقة تكمن في 

أن الذين ينتقدونهم من سكان المدن لم يقدموا 

البداية  ومن  بديل،  مشروع  أي  الحقيقة  في 

الحراك  في  ال  نفسها،  بالفاعلية  يشاركوا  لم 

ويمكننا  العسكري.  العمل  في  وال  السلمي 

معقال  كانت  التي  المدنية  البؤر  أن  مالحظة 

لحراك ثوري بارز كانت، إما مدنا عشائرية 

مثل درعا، أو تسكن أحياءها نسبة من العشائر 

كحمص، أو أنها ذات أصول ريفية، كما حلب 

الشرقية، ولكن الالفت حقا، إنه بينما انقسمت 

المعارضة السورية بين توجيه اللوم للريف أو 

للمدينة، (في حالة استنباط إجابات مزيفة على 

السوري  النظام  أن  إال  أخفقنا)،  لماذا  سؤال 

تعامل  ريفية،  أصول  من  ينحدر  وهو  نفسه، 

مع خصومه المنقسمين في المعارضة «ريفا 

ومدينة» ككتلة واحدة.
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لتناول الشاي األخضر، والتي على رأسها  الفوائد الصحية  كشف خبير تغذية عن أهم 

التخلص من الوزن الزائد.

الطبية  اللجنة  في  العالجية  التغذية  استشاري  اهللا  رزق  عزمي  شريف  الدكتور  وقال 

بمثابة  المشروب  هذا  إن:  األهرام"  "بوابة  لموقع  المصرية  والرياضة  الشباب  بوزارة 

محرقة الدهون، كما أنه يحتوي على مواد تسرع من عملية التمثيل الغذائي، ومضادات 

األكسدة. وأضاف خبير التغذية أن: "فوائد الشاي األخضر كثيرة، ومن أبرزها أنه يحتوي 

على الكافيين والكاتشين، وأن األبحاث أشارت إلى أن المركبين يدعمان عملية التمثيل 

الجسم  ويمد  وتحطيمها،  الدهون  تكسير  عملية  في  أيضا  يساعد  أنه  موضحا  الغذائي"، 

بالطاقة التي يحتاج إليها.

وأوضح رزق اهللا أن أفضل موعد لتناول كوب شاي أخضر هو بعد وجبة اإلفطار بنحو 

ساعة تقريبا وليس بعد تناول الطعام مباشرة، وقبل ممارسة الرياضة بنحو نصف ساعة 

وليس بعد ممارستها، مع مراعاة عدم تناوله قبل الذهاب إلى النوم مباشرة. وحذر الطبيب 

من تناول الشاي األخضر بكثرة، مشيرا إلى أن تناوله ال يجب أن يتعدى ثالثة أكواب 

يوميا بحد أقصى، مع االلتزام بالمواعيد التي تعظم االستفادة من المشروب الرائع.

وأوضح رزق اهللا أنه من الممكن تناوله باردا، مؤكدا أن فوائد تناول المشروب ال تتأثر إن 

كان باردا أو ساخنا، ولكن ما يعظم االستفادة منه هو االلتزام بالمواعيد السليمة لتناوله.
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على ليخيم الترحيل شبح عاد

في السوريين الالجئين أوساط

باتوا الذين جديد  من  الدانمارك

حالة يعيشون عام من أكثر منذ

بالخوف المشوب الترقب من

واحتمال ملفاتهم  لدراسة انتظارًا 

أنها بحجة دمشق إلى ترحيلهم

الهجرة دائرة وكانت آمنة، باتت

في ملفات أيام منذ بتت بالفعل قد

فتاة  إلى إضافة عائالت ٥

خالل ترحيلهم وتقرر بمفردها،

لمصيرهم اعتبار أدنى دون شهر

يواجهوه هناك من وما يمكن أن

الدنمارك الالجئين في مجلس وكان تجارب سابقة، على بناء اعتقال أو تعذيب أو قتل

في دمشق  الحالي "الوضع أن ألول مرة ٢٠١٩ عام األول/ديسمبر كانون في قرر قد

في نشره تقرير إلى باالستناد  المؤقتة"،  اإلقامة تصاريح تمديد أو لمنح أساسًا يعد لم

سوريا". في العام الوضع "تغير إلى يشير العام نفس من شباط/فبراير

تتعلق مجلس الالجئين قرارات أصدر الجاري العام من وحزيران يونيو مايو أيار وفي

الحماية إلى يحتاجون "ال أنهم إلى مشيرًا دمشق، من سوريين لالجئين بخمسة ملفات

البالد". مغادرة وعليهم

سحب إمكانية تقييم على تعمل موقعها أنها واللجوء على الهجرة وزارة أكدت بدورها

إلى مشيرة في سوريا، دمشق محافظة من القادمين األشخاص مئات من اإلقامة تصاريح

دائرة  من قبل تقييمها سيتم إعادة بـ٩٠٠ حالة يتعلق األمر فإن التقديرات، وبحسب أنه

العام الجاري. خالل هذه الحاالت معظم البت في ومن المتوقع الهجرة،

حوالي  ٢٠١٥ وبعد عام الدنمارك إلى لجأ دمشق ريف من شحادة الكردي" الجئ هيثم "

بـ ٧/٣ لمدة سنة فقط وقدم  المعروف الحماية ولجوء المؤقتة اإلقامة منحه تم أشهر ٩

ال األربعين فوق هم من أن األسد نظام أعلن أن وبعد لعائلته في تركيا، شمل لّم على

كذريعة لتضعها اإلشارة هذه الدانماركية الحكومة التقطت العسكرية الخدمة يطلبون إلى

ملفه. في حصل دمشق، كما إلى الرحيل على وإجبارهم الالجئين ملفات للتالعب في

فيما الصغير وابنه وابنته وزوجته وابن شقيقه شقيقه قتل النظام أن "الكردي" وكشف

في للجيش مطلوب ابن يقول- -كما ولديه تركيا إلى عائلته مع الفرار من هو تمكن

شمله  وإذا تم التأخير في لّم ١٩ سنة اتمام شارف على إلى أن ابنه الدانمارك، وأشار

بلد. في أي يتم قبوله فلن

بأوضاع أضروا من هم في الدانمارك للنظام شبيحة كثر هناك أن إلى المصدر ولفت

سوريا إلى ونزلت الطالق تعويض على حصلت مطلقة الجئة ومنهم الالجئين السوريين

لها صور التقاط على قوله- حسب – الدانماركيين ودأبت من بالكثير وهي على عالقة

الدنماركيين من تعرفهم لمن والفيديوهات الصور وإرسال والفنادق الليلية النوادي في

مايرام. على واألمور آمنة أن دمشق مدعية الالجئين صفحات وإلى

كلهم  الدانمارك في أوالد ولديها ٩ عامًا ٦٤ العمر من تبلغ كردية سورية أمرآه وهناك

إلى إحالة ملفها الدانماركية فترة قررت الحكومة ومنذ السياسي، على اللجوء حاصلون

يحملون وأحفادها الدائمة اإلقامة أبنائها يحمل أن أحد علمًا اإلقامة وإلغاء الهجرة محكمة

لديها يعد ولم زوجها وفاة بعد سوريا في عائلتها من أحد لديها وليس الدنماركية، الجنسية

مستبعدًا. األمر هذا وإن كان تنصفها عّلها المحكمة تنتظر موعد وهي أبناؤها إال

وحصل سنتين منذ الدانماركي القضاء مع معركة خاض الذي سالمي" "زاهر الالجئ

إلى الشكل الالجئين بهذا ملف مع الدانماركية الحكومة تعامل أرجع سياسي، على لجوء

- حكومته وعد أثيوبية أصول من الجئ وهو تيسفايا"، "ماتياس الهجرة الدانماركي وزير

الـ ٢٠٢٠ وتابع  نهاية قبل أي سنة، خالل الجىء ٩٠٠ ملفات محدثنا–بإنهاء يقول كما

واإلقامة ٢/٧  مؤقتة حماية ٣/٧ اإلقامات قضايا –بالفعل- فتحت الدانماركية الحكومة أن

وضواحيها. دمشق من جاء من وكل

للخضوع "Sandholm- هولم "ساند اللجوء مركز إلى يذهبون باتوا الالجئين وأردف أن

بإلغاء بدورها تقوم الالجئين التي محكمة إلى ملفهم تحويل يتم ثم جديد، لتحقيق شكلي

الالجئين  وضع بات ولذلك بلدهم إلى ليغادروا يومًا ٣٠ خالل ترحيلهم وإقرار إقاماتهم

للغاية. سيئًا الدانمارك في السوريين

عملها تكريس من خالل الدانماركية تريد الحكومة  عن اعتقاده بأن "سالمي" وأعرب

الغرباء يحبون الدانماركيين ال أن وخاصة اتتخابية، أصوات الالجئين كسب ملف على

العام منذ البالد إلى جاؤوا أن السوريين الذين علمًا تحديدًا، السوريين منهم والالجئين

كل  وحققوا وأتقنوا اللغة تعليمهم أبناؤهم وأنهى غالبتهم، يعملون في اآلن إلى ٢٠١٤

اإلندماج. شروط

لديها إقامات الالجئين الهجرة وحولت كل قوانين أن الدانمارك غّيرت كل محدثنا وأكد

في أي بالترحيل مهددين باتوا أنه بما يعني البقاء المؤقت إلى والدائمة السياسية بما فيها

تقرر السلطات الدانماركية ذلك. ساعة وعندما

إلى بالترحيل المهددة الفئة إلى أن الوصل" عودة" لـ"زمان "نايف الناشط أشار وبدوره

٧،٣ وبالذات كبار السن والنساء  اإلنسانية المؤقتة فئة الحماية هي الدانمارك في سوريا

هناك  أن إلى أوساط الالجئين، الفتًا في األضعف وهي الفئة ١٨ سن تحت واألطفال

دولية. معاهدة ألي يخضع ال ولكنه والالجئين بين الحكومة وخاصًا ضمنيًا لجوء اتفاق

اعتقاده  عن سياسي لجوء على ٢٠١٥ وحصل الدانمارك عام إلى لجأ الذي وعبر "عودة"

يمينًا األحزاب السياسية بها ضغط تلعب ورقة عبارة عن الدانمارك في الالجئين بأن

أصوات ناخبين، لتكسب الالجئين حيال متشددة كانت اليمينية السابقة فالحكومة وشماًال،

أقرب ولكنها اليسار على محسوبة حكومة وحلت الماضية اإلنتخابات خسرت في ولكنها

هؤالء بأن واإلدعاء الالجئين على ط للضغ ممنهجة سياسة بمارسة بدأت إذا إلى اليمين

بالدهم. إلى وبإمكانهم العودة االندماج في فشلوا الالجئين

الهجرة على دائرة  موظفو دأب التي آمنة باتت دمشق عبارة أن إلى المصدر  ولفت 

الالجئين لمساعدة منظمة هناك أن كاشفًا استخباراتية، تقارير عام تستند إلى تردادها منذ

سوريا،  في دانماركيًا استخباراتيًا مكتبًا كونه يعدو دمشق في مكتب لديها DRC تدعى

آمنة) وساعد تقرير(دمشق إصدار وفي آمنة باتت دمشق بأن الترويج في من ساعد وهو

السياسة شيئًا من يفقه بعضهم ال والذين الدنمارك في المقيمين السورين تشجيع في أيضًا

الطوعية العودة يسمى بما الدنمارك في المذكور المكتب وأغراهم األسد، يعرفون وال

قرابة ٤٥ ألف  سن ١٨ و فوق فرد لكل كرون ١٣٥ ألف الحصول على مايقارب و

في  موجودة كانت التي طحان" "منال السيدة منهم و ١٨ سنة سن تحت طفل لكل كرون

فجأة البالد وغادرت المنظمات بعض في وناشطة كبير جدًا سياسي نشاط ولها الدانمارك

"العودة". مبلغ على حصلت أن بعد

هي السوريين لجوء بداية منذ المتبعة الدانمارك سياسة بأن اعتقاده عن محدثنا وعبر

واضحة. أو معروفة أسباب دون وتطفيشهم عليهم الضغط

عيرها أو فورُا إلى ألمانيا ينتقلون الالجئين إقاماتهم من سحب يتم من أن "عودة" وكشف

أن وخصوصًا الترحيل كامب  إلى نقلهم يتم حتى ينتظرون وال الدول األوروبية من

السلطات تدعي التي دمشق إلى ترحيلهم حال في مصيرًا غامضًا الكثير منهم ينتظرون

آمنة. أنها زورًا الدانماركية

الوصل زمان الرفاعي - فارس
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áÌáu Âfl ⁄äbπaá€a ¿ عن زيهوفر، هورست األلماني، الداخلية وزير أعرب

المقترحات على األوربي االتحاد بتوافق دول الكبير تفاؤله

ودافع األوروبية، واللجوء الهجرة سياسة إلصالح المقدمة

األوروبية. المفوضية قدمتها التي المقترحات عن

الذي األوروبي االتحاد دول داخلية وزراء اجتماع بعد 

مشروع إصالح مغلقة ومناقشتهم فيديو  دائرة عقدوه عبر

في المقدمة والمقترحات األوروبية واللجوء الهجرة سياسة

زيهوفر، هورست األلماني، الداخلية وزير قال اإلطار، هذا

سياسة حول إصالح اتفاق إلى بالتوصل "متفائل جدا" إنه

الدورية ألمانيا رئاسة فترة خالل اللجوء والهجرة األوروبية،

العام الجاري. نهاية حتى تمتد والتي األوربي لالتحاد

نظرائه مع عقده الذي االجتماع على زيهوفر وأثنى

األوروبي، لالتحاد الداخلية الشؤون ومفوضة األوروبيين

 ٠٨) الخميس أمس فيدو مغلقة عبر دائرة يوهانسون، يلفا

جيدا اجتماعا كان "لقد وقال (٢٠٢٠ أكتوبر األول/ تشرين

كان النقاش إن يوهانسون قالت حين في وواعدا". جدا

خالل تجاوزها يمكن ال وجود عقبات ال ترى وإنها "مشجعا"

تشرين شهر في الذي سيعقد القادم المشاورات واالجتماع 

المناقشات تتوج أن زيهوفر ويأمل المقبل. نوفمبر الثاني/

األوروبي لالتحاد الجديدة السياسة على التوافق بالنجاح ويتم

الحالي. العام نهاية حتى

المفوضية مقترحات عن الدفاع

الداخلية وزير دافع األوروبيين نظرائه االجتماع مع وقبل

لتعديل األوروبية للمفوضية الجديدة المقترحات عن األلماني
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واللجوء، ودعا بالهجرة الخاصة  االتحاد األوروبي  سياسة

كامل بشكل "التشكيك  وعدم توافقي  حل إلى التوصل  إلى

جميعا "لنا األسوأ الوضع أن  من  وحذر كلها" الحزمة في

حل". إلى نتوصل ال عندما سيحدث أيضا، وأللمانيا

سنوات منذ األعضاء الدول بين هناك خالفا يشار إلى أن

ذلك. وكانت وكيفية المهاجرين توزيع يتعين كان ما إذا حول

الماضي نهاية الشهر الجديدة طرحت مقترحاتها المفوضية

الخارجية الحدود حماية تعزيز المقترحات هذه وتضمنت

الخصوص وجه على واليونان إيطاليا مثل دول في للتكتل

المرفوضين. اللجوء طالبي إعادة طريق عن وذلك

إسهاما الدول تقديم كل أيضا المقترحات الجديدة وتتضمن

إيواء التي ترفض فالدول الهجرة، قضية في حل للمساعدة

المسؤولية تتولى أن المثال سبيل على عليها مهاجرين،

المفوضية وأوصت المرفوضين، اللجوء طالبي إعادة عن

على لالجئين الملزم للتوزيع بالنسبة الجديدة مقترحاتها في

يتم خطا أحمر، بأن الدول بعض األعضاء، والذي تعتبره

استثنائية مطلقة. حاالت في ذلك

ب أ) د ب، ف ع.ج (أ

الغذائية المواد التي كلفتها الدولة بتوزيع الجمعية حاليا تنظم

لتوزيع دوريات فرنسا شمال كاليه مدينة في المهاجرين على

المدينة في أكتيف" "الفي جمعية شاحنات وتتجول الطعام. 

الجمعيات لكن المهاجرين، لمقابلة الغرب إلى الشرق من

فعال. غير نظام عن وتتحدث التوزيع عملية تنتقد األخرى

بعد استراتيجيتها،  تغيير على كاليه دو با محافظة تعمل 

الطعام توزيع منع السلطات قرار على الجمعيات احتجاج

كاليه. مدينة مركز في المهاجرين على

لم الذين المهاجرين بتجويع السلطات الجمعيات واتهمت

لجمعية التوزيع التابعة نقاط إلى من الوصول معظمهم يتمكن

التوزيع نقاط خصوصا وأن الدولة، التي أقرتها أكتيف" "الفي

من أماكن إقامتهم. بعيدة

من أكبر قليلة أيام بعد اتباع هذه االستراتيجية الدولة وقررت

مئات ُأجلي  حيث  كاليه، في مهاجرين  لمخيم تفكيك  عملية 

أنحاء جميع في االستقبال مراكز إلى وُأرسلوا األشخاص

المكان إلى  المهاجرين  في عودة الدولة ترغب ولم  البالد. 

جديدة". توزيع "طرق بعد عن إنشاء فيما أعلنت لذا نفسه،

 ٢ الجمعة يوم منذ ثابتة الوجبات توزيع أماكن تعد لم وبالتالي،

متنقلتين شاحنتين متن على وأصبحت األول/أكتوبر، تشرين

٩:٣٠ إلى ١١:٣٠  من اليوم، في مرتين الوجبات توزعان

أن  المفترض ومن مساء.  ٤:٣٠ إلى   ٢:١٥ ومن صباحا

الشرق إلى من المدينة أكتيف" "الفي جمعية سيارات تعبر

المهاجرين. مجموعات ترى عندما وتتوقف الغرب،

األماكن" في جميع ال تتوقف "الشاحنات

بها مهاجرنيوز، فإن كاليه التي اتصل با دو وفقا لمحافظة

المهاجرين "مقابلة الممكن من تجعل الجديدة التوزيع طريقة

األشخاص" تجمع من و"الحد معيشتهم"، أماكن من بالقرب

Ú‹‘‰nfl pb‰ybí ¿ ÂÌãubËæa@Û‹« ‚b»�€a  åÏm ''—Ón◊c ¿¸'' ZÈÓ€b◊
á‘n‰m pbÓ»‡ßaÎ

فرنسا. في االنتشار في المستمر كورونا أثناء فيروس

المتنقلة التوزيعات هذه فإن الجمعيات، إلى بالنسبة ذلك، ومع

الناشط غينوك فرانسوا مرضية. ليست الدولة تديرها التي

شاحنات الخميس يوم راقب ميغران"، دي "أوبيرج جمعية في

الطريق احترام يتم لم الدولة. عينتها التي أكتيف" "الفي

في تتوقف فالشاحنات ال السلطات، له الذي خططت األولي

إليها. المشار األماكن جميع

إلى تصل ال الدوريات أن الناشط يّدعي ، ذلك إلى إضافة

٤٠٠ وجبة  توزيع تم " كاليه. المقيمين في المهاجرين كل

في  وجبة و٢٠٠  األول، أكتوبر/تشرين  ٨ الخميس أمس

و٦٠٠  ما بين ٥٥٠ هناك الظهر. إال أن بعد و٢٠٠ الصباح

في المخيمات إخالء كاليه" رغم الحالي في الوقت في مهاجر

نيوز. لمهاجر قال ما بحسب الماضي، األسبوع

١٢٠٠ إلى ١٤٠٠  توزيع "يتم قائلة جهتها من المحافظة وترد

المهاجرين احتياجات معظم  "نغطي مضيفة،  يوميا"، وجبة

كاليه". في الموجودين

ويوضح الدولة،  تصريحات ميغران دي أوبيرج تستنكر 

تستمر القول إنها على تكون قادرة أن "تريد السلطات غينوك

االلتزام أن  على مشددا  المنفيين"، على الطعام  توزيع  في

المفوضة الجمعية االجتماعي أثناء توزيعات التباعد بقواعد

بالجمعيات الخاصة  تلك من أكبر بدقة ُيّتبع ال الدولة، من

األخرى.
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على  كانوا مهاجرا  ١١ جثث التونسية اإلنقاذ فرق انتشلت

غير بشكل الهجرة محاولتهم أثناء انقلب صيد قارب متن

الوطني الحرس وأعلن اإليطالية.  السواحل باتجاه شرعي

وإيقاف  هجرة  محاولة   ٣٢ إحباط عن األحد، التونسي،أمس

شخصا. ٢٦٢

على  صعد ٢٧ شخصا أكتوبر، األول/ تشرين ١١ األحد فجر

القارة وبلوغ المتوسط البحر عبور آملين صيد قارب متن

ما أنه سرعان إال التونسية، السواحل من انطالقا األوروبية

شخصا. ١١ ضحيته راح مأساوي حادث إلى رحلتهم تحولت

فرق انتشلت تونس،  جنوب صفاقس محافظة سواحل  قبالة

إنقاذ ٧ آخرين  من وتمكنت ١١ جثة التونسية المدني الدفاع

قاربهم، مفقودين، بعدما غرق عن البحث جار يزال  ال فيما

صيد كان "مركب أن أكد تونسي أمني مصدر وفقا لتصريحات

السبت  ليلة غرق أوروبا، نحو تونسيا ٢٧ مهاجرا نحو يقل

بالمحافظة". وتتواصل جبنيانة معتمدية ساحل األحد، عند -

بعد محتملين آخرين ضحايا جثث عن البحث عمليات االثنين

مصدر وأشار أمس. حلول مساء العمليات مع هذه توقفت أن

والقوات الوطني الحرس "وحدات أن إلى صفاقس في أمني

عملية في يشاركون المدنية، للحماية تابعين وغواصين البحرية

 ٨ إلى تعود الجثث أن تبين األولية للتحقيقات  ووفقا البحث"

الصحراء. جنوب من دول أغلبهم أطفال، و٣ نساء

مستمرة عبور محاوالت

التونسي، الوطني  الحرس  باسم الرسمي الناطق  أعلن  فيما

رحلة   ٣٢ بالده إحباط األحد،  الجبابلي،  الدين  حسام العميد

التونسية. السواحل قبالة شرعية غير هجرة

الوطني الحرس وحدات  تصدي إطار "في الجبابلي  وقال

النظامية، غير الهجرة لظاهرة الجمهورية واليات بمختلف

الجنوب بحري من بكل  السواحل حرس  وحدات تمكنت

نابل بمدنين، الترابية والوحدات  والشمال  والوسط والساحل

للحدود  اجتياز عملية  ٣٢ إحباط من وصفاقس،  والمنستير 

مجتازا". ٢٦٢ وضبط خلسة البحرية

إيطاليا، باتجاه التونسية السواحل من الهجرة محاوالت وتنشط

١٣٠ كلم،  قرابة تونس عن تبعد التي جزيرة المبيدوزا سيما ال

مأساوية، المهاجرين لحوادث قوارب ما تتعرض غالبا أنه إال

مراكب الموت" على إطالق اسم "قوارب إلى أدى األمر الذي

كبيرا  ارتفاعا  ٢٠١١ ثورة إبان تونس  وسجلت المهاجرين. 

المحاوالت، تلك تراجعت الحقا السريين، المهاجرين أعداد في

٢٠١٧ تزامنا مع أزمتين  العام من بدءا جديد من وترتفع لتعود

اقتصادية واجتماعية شديدتين.

العام مطلع منذ وزارة الداخلية التونسية أنه إحصاءات وتبين

٨,٥٨١ شخصا  حاول سبتمبر، أيلول/ منتصف وحتى الحالي

المنتدى وكان األوروبية. السواحل باتجاه التونسية المياه عبور

غير حكومية (منظمة واالجتماعية االقتصادية للحقوق التونسي

عدد أن سابقا أوضح قد الشرعية)، غير الهجرة في متخصصة

تخطى العام الحالي مطلع منذ اإليطالية السواحل إلى الوافدين

ومشددا منذ العام ٢٠١١، مسبوق غير رقما مسجال ألفا، ٢٢

بين المهاجرين. بأعداد القاصرين ارتفاع ملحوظ على

نيوز مهاجر
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العدسة

الرجال العظام الذين سطروا أسماءهم بحروف 

من ذهب من األمة الكوردية  كثر بقدر روعة 

الكوردي  شعبهم  خدموا  منهم  كثر  األمة،  هذه 

وكثر منهم خدموا اإلنسانية عبر خدمة شعوب 

أخرى غير الكورد.. وفي كل خير ..

على مستوى غرب كوردستان يلمع اسم كوردي 

كوردستاني له اياد بيضاء في الحركة الكوردية 

السياسية منذ نشأتها االولى في اواخر خمسينيات 

ظاظا  نورالدين  الدكتور  وهو  الماضي  القرن 

الذي كان له شرف زعامة أول حزب كوردي 

في غرب كوردستان، وهو المنحدر من شمال 

لهذا  وثرية،  وطنية  عائلة  وسليل  كوردستان 

فإضافة  والتفوق..  النجاح  سبل  له  توافرت 

الى تفوقه في مجال السياسي كان اديبًا متميزًا 

وشاعرًا ذا ذائقة أدبية فخمة.

التي  العظيمة  المواقف  سرد  في  نخوض  لن 

تحلى بها الدكتور ظاظا، والذي لم يكرس علمه 

ومعرفته في جزء واحد من كوردستان، بل اهتم 

هاجسه  كوردستان  وكانت  األربعة،  بأجزائها 

ذلك  ثمن  دفع  الذي  واألوحد..وهو  األكبر 

الكثير من  نفسه من  الكثير من حريته، وحرم 

متع الحياة في سبيل نصرة شعبه وإعالم شأنه 

وجزيل  بالعطاء  حافلة  كلها  وحياته  وكلمته، 

بين  ومنحنيات  خطوطًا  أخذت  حيث  العطاء، 

النفي والسجن واإلقامة الجبرية الى أن اضطر 

وتحت الضغط الذي مورس عليه لترك وطنه 

كليًا واالستقرار النهائي في سويسرا عامًال في 

بعيدًا عن صخب  واألدب..  والصحافة  الكتابة 

السياسة.

الفانية،  الحياة  هذه  من  الرجل  غادرنا  حين 

تعّرض للنسيان أو التناسي، وتوفي في منفاه " 

االختياري" في سويسرا، تقول زوجته قبل أيام 

كانوا بال سند  أنهم  على وسيلة إعالم كوردية 

حين توفي نورالدين، ولم يكن في مرافقته الى 

مثواه األخير سواها وابنها.. 

لكن حزبنا الديمقراطي الكوردستاني – سوريا 

آثر نفض غبار النسيان عن هذا الرجل العظيم، 

الذكرى  احتفالية  إلدارة  إدارية  لجنة  فتشكلت 

الحزب  وقرر  الرجل،  وفاة  على   ٣٢ ال 

تأخير،  طول  بعد  ولو  له،  االعبتار  إعادة 

وتعثر  وتعسر  العالمية،  كورونا  جائحة  ورغم 

التواصل والتناغم االجتماعي الذي افتقده الكثير 

كان  االحتفالية  برنامج  أن  اال  المجتمعات  من 

هكذا  ترافق  التي  الهفوات  بعض  ناجحًا، رغم 

احتفاليات من جهة التقصير في بعض جوانب 

العمل، وهذا ممكن الحدوث.

إضافة إلى فعاليات سياسية وثقافية واجتماعية 

عائلة  كانت  وأوربية،  كوردستانية  كبيرة 

المرحوم ظاظا حاضرة، وهذا ما ألهب مشاعر 

شعرت  التي  العائلة  جهة  من  أكثر  االمتنان 

بغبطة كبرى، حين أعاد الكورد من جديد االلق 

لهذا االسم المتألق باألصل.

وكان لرسالة الرئيس والزعيم مسعود بارزاني 

في استذكار وفاة الدكتور ظاظا أبلغ األثر في 

قال سيادته: سنحافظ على  الجميع حين  نفوس 

ذكرى المرحوم عاليًا، ونأمل النجاح والموفقية 

ونتمنى  الكورد،  والوطنيين  األحرار  لجميع 

تحقيق أهداف نهج الكوردايتي"

نأمل أن تكون احتفالية استذكار هذا العام مقدمة 

الكبير  والتراث  لألثر  أوسع  لخدمات  جميلة 

الذي تركه الراحل ظاظا، وطبع مؤلفاته وكتبه، 

وهي كما سمعت كثيرة تنتظر اإلضاءة عليها، 

ونشرها، حتى يتسنى لألجيال الجديدة التعرف 

أكثر على قامة إبداعية سياسية كبرى من وطننا 

غرب كوردستان.

يف تقدير نضال 

الدكتور نورالدين 

ظاظا

عمر كوجري 
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كوردستان- زافين محمد

ُتوفيت مهاباد قره داغي  الكاتبة والشاعرة والناشطة 

النسوية في أحد مستشفيات أربيل متأثرة بمضاعفات 

فيروس كورونا.

يوم الجمعة ٩-١٠-٢٠٢٠ عن عمر ٥٤ عامًا تاركة 

قرداغي  وتوفيت  واألدب،   الشعر  في  إرثًا  خلفها 

في المستشفى اإلماراتي الخاص بالجائحة وذلك بعد 

تدهور وضعها الصحي، 

بارزاني  نيجيرفان  كوردستان  اقليم  رئيس  قدم  وقد 

برقية تعزية بوفاة الكاتبة الكوردستانية، أكد فيها: أن 

قرداغي " قدمت خدمة مشهودة لمجال األدب الكوردي 

المرأة  حقوق  عن  البارزات  المدافعات  من  وكانت 

وحلقة مهمة في نضال المرأة الكوردستانية في سبيل 

أقام مكتب الثقافة واإلعالم للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا PDK_S شرقي قامشلو الجمعة ٩/ تشرين 

االول ٢٠٢٠، محاضرة بعنوان " جدلية العالقة بين االعالم والسياسة ".

القى المحاضرة عضو المجلس المنطقي للـ PDK_S "خوشناف نعسو " وذلك بحضور عضو اللجنة المركزية 

"نافع عبداهللا " ومجموعة من رفاق وكوادر الحزب .

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكورد وكوردستان وفي مقدمتهم البارزاني الخالد ، 

وبعدها تحدث خوشناف نعسو عن تأثير االعالم على المجتمع بكافة فيأته وايضا تأثيره على المؤسسة السياسية 

سواء بشكل ايجابي او سلبي ، ودور االعالم في تنوير المجتمعات.

األنشطة  بجميع  تقوم   ، -سوريا  الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  واألنشطة  واالعالم  الثقافة  مكتب  إن  ويذكر 

السياسية والثقافية .

 PDK_S مكتب الثقافة واإلعالم للـ
يقيم حماضرة "بعنوان جدلية العالقة بني اإلعالم والسياسة" يف قامشلو

تحقيق المساواة، وإننا نثمن عاليًا أعمالها ونشاطاتها.

وجاء في برقية التعزية: نتقدم بتعازينا إلى ذويها وزميالتها 

والمثقفات وجميع نساء كوردستان. داعين اهللا تعالى أن 

يسعد روحها ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

في  ولدت  قرداغي  والشاعرة  الكاتبة  أن  ذكره  الجدير 

مدينة كفري، ونشرت مجموعاتها الشعرية عام ١٩٨٠، 

وتعرضت للسجن في عهد النظام السابق من عام ١٩٨٠ 

السويد.  إلى  هاجرت  عام ١٩٩٣  في  عام ١٩٨١.  إلى 

والروائية  والتحليلية  والبحثية  الشعرية  أعمالها  ومن 

"خارطة لمستقبل العالم" و"بانوراما" و"جبل حقل الذرى" 

والميدالية" و"خرير الروح" و"الرحيل".

رجولي"  و"اعتراف  المرأة"  "ألحياء  أعملها  من  كذلك 

والخبز المسمم" و"الشعر رئة الكون" و"الفنتازيا" و"المرأة 

أربيل،  في  أعماًال  أيضًا  ونشرت  المجتمع".  حاشية  في 

كوردستان- وكاالت

وّدعت إيران "مايسترو" الغناء الفارسي، الفنان محمد 

رضا شجريان قرب مدينة مشهد وسط إجراءات أمنية 

مشددة. توفي شجريان عن عمر ناهز ٨٠ عامًا بعد 

صراع طويل مع مرض السرطان.

وبعد االحتجاجات التي اندلعت في إيران عام ٢٠٠٩ 

على خلفية االعتراض على نتائج االنتخابات الرئاسية، 

التي  الخضراء"  لـ"الحركة  دعمه  شجريان  أعلن 

خرجت من رحم هذه االحتجاجات، منددًا بتصريحات 

نجاد، ضد  أحمدي  السابق، محمود  اإليراني  الرئيس 

المحتجين.

التلفزيون  توقف  الحقًا،  وانتقاداته  هذا  موقفه  وبعد 

اإليراني عن بث تصنيفه في تالوة أدعيته القرآنية عند 

لعقود  اإليرانيون  اعتاد  حيث  رمضان،  في  اإلفطار 

على اإلفطار في هذا الشهر بعد سماع هذه األدعية.

الفارسية  األغنية  أستاذ  بأنه  شجريان  ويعرف 

الكالسيكية، و كان له حضور عالمي بين عشاق اللحن 

الفارسي  العالم  في  شعبيته  وتقارن  الفارسية  واالغنية 

بشعبية األسطورة العربية أم كلثوم في العالم العربي.

دَرس في جامعة طهران. ورأس شجريان فرقة موسيقية، 

تتكّون من ابنه همايون وكيهان كلهر وحسين علي زاده.

وفي سنة ١٩٩٧ حصل على جائزة بيكاسو ونوط شرف 

خمسة  كل  تعطى  التي  باريس  في  يونسكو  مؤسسة  من 

سنوات لفنانين.

أيضا حصل على جائزة موتزارت من مؤسسة يونسكو 

سنة ٢٠٠٦ ورشح لجائزة غرامي جوائز الغرامي لمدة 

سنتان متتاليان كل سنة يرشح خمسة ألبومات من موسيقة 

الكالسيكية لهذه الجائزة.

في ما بعد، ُعين أستاذا للفنون الجميلة في جامعة طهران 

عام  ثورة  بعد  لكن  الرسمية.  اإلذاعة  هيئة  في  وموظفا 

١٩٧٩ استقال نهائيا من وظيفته األخيرة.

ومع مرور الوقت، تحول شجريان إلى أسطورة في بلده 

الكالسيكية. وعلى  القصائد  وتلحينه ألشهر  غنائه  بسبب 

يديه تخرج جيل كامل من الموسيقيين، مثل ايرج بسطامي 

وشهرام ناظري وسينا سرلك، باإلضافة إلى ابنه همايون 

وابنته مجكان شجريان، وغيرهم.

كان من عادة شجريان أن يختار ألغانيه قصائد من 

وسعدي  وحافظ  الرومي  الدين  وجالل  الخيام  شعر 

وغيرهم. لكن، أخذت أغانيه منحى جديدا في السنوات 

األخيرة، وأصبح ينهي كل حفل من حفالته الموسيقية 

في  فعلها  تفعل  ما  كثيرا  التي  الَسَحر  طائر  بأغنية 

نفوس جمهوره.

أغاني شجريان وحفالته كانت ممنوعة في إيران منذ 

عام ٢٠٠٩ حين دعم التظاهرات المعارض للرئيس 

اإليراني السابق محمود أحمدي نجاد.

ومنها "عنقود العشق" و"سنة من الجحيم: مذكرات سنة 

األربعين-  و"القناديل  و"الصدى"  العراق  سجون  في 

الكثير عن  الراحلة  الشاعرة  وكتبت  أربيل".  عبرات 

وكتبت  الكورد،  لها  تعرض  التي  الجماعية  اإلبادات 

عشرات القصص في مواضيع حياتية شتى.
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مصطفى جالل 

أيها الوطن

والغيمة صيفية

سوف تمر

كما أنك لست

قصائد رمادية

في سطور

وحدهم السائرون

الى حدود المعنى

يدركون ما هيتك

لكنهم مختلفون

عن بعضهم

مشتتون

٠  ٠  ٠  ٠

وتبقى صورتك البهية

تعكس األمل

تدرج للغد ألف وعد

وتكسر حاجز الصمت

أنت الدخول إلى الوجود

فالحياة من دونك تذكر

فالوجود هو البقاء

وهو الحب

الذي اليموت.


