
أكد رئيس المجلس الوطني الكوردي في سوريا، وسكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا بأن 

بيشمركة لشكري روج سينتشرون في المناطق الكوردية فقط, والمجلس الوطني الكوردي يرفض رفضا 

قاطعا انتشارهم في المناطق العربية.

في تصريح لقناة كوردستان٢٤ قال سعود المال رئيس المجلس الوطني الكوردي في سوريا : 

ملف  مناقشة  مرحلة  إلى  الوصول  وعند  رئيسـي,  بند  كوردستان سوريا  إلى  روج  لشـكري  عودة  بند 

هذا  في  خاصة  عسكرية  لجان  تشكيل  سيتم  الكوردية-الكوردية  المفاوضات  في  روج  لشكري  بيشمركة 

الشأن.

وأضاف رئيس الـENKS: عند الوصول إلى اتفاق شامل, ستيم نشر بيشمركة لشكري روج في المناطق 

المناطق  في  تتواجد  أن  ونصر  العربية،  المناطق  في  روج  بيشمركة  تنتشر  أن  نرفض  ونحن  الكوردية, 

الكوردية في سوريا

سعود املال: بيشمركة لشكري روژ سينتشرون يف املناطق الكوردية فقط
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يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا

االفتتاحية

بشان  الدولية  القرارات  اولى  كان  لقد 

المسألة السورية هو بيان جنيف ٢٠١٢ 

ونتائج مباحثات فيينا ٢٠١٥ والقرارات 

الذي  الحل  هو  ٢١١٨و٢٢٥٤  الدولية 

يؤسس لتحقيق  السالم والعدالة وينصف 

الحقوق  في  السوري  الشعب  ابناء 

االمن  تحقيق  اجل  ومن  والواجبات 

األممي  القرار  هذا   ، المنشود  والسالم 

عملية  تسيير  على  بوضوح  ينص  الذي 

انتقالية بمدة محددة والتي تعرف بالسالت 

او المسارات االربعة اولها  هيئة الحكم 

ممثلي  من  تتكون  ان   على  االنتقالي 

المعارضة والنظام لتشكيل حكومة ذات 

الجميع  تشمل  طائفية  وغير  مصداقية 

وثانيهما يتم كتابة دستور جديد او تعديل 

والثالثة   السابقة  السورية  الدساتير  احد 

االمم  باشراف  عامة  انتخابات  اجراء 

المتحدة و رابعها مكافحة االرهاب بنزع 

اسلحة كافة الميليشيات سواء الموالية او 

بمجتمع  يعرف  ما  انه  اال   ، المعارضة 

سوتشي في ٢٠١٨ من مجموعة اسيتانا 

والمبعوث األممي السابق ديمستورا الذي 

قرر تقديم بند كتابة الدستور على باقي 

السالت حيث تم تشكيل لجنة ثالثية من 

كل من االمم المتحدة والمعارض والنظام 

مصغرة  ولجنة  عضوا   ٥٠ منهم  لكل 

ثالثية ايضا من ١٥ لكل منهم ، االمر 

الذي استغله النظام بوضع العراقيل امام 

كتابة الدستور ، بطرحه لما يسمى باسم 

مبادئ وطنية ، للتهرب من االستحقاقات 

العمل  جدول  تناول  ولعدم  المطلوبة 

المعارضة  اطراف  بعض  وكذلك   .

والقوموية  منها  االسالموية  باالخص 

اسم  في  العربية  كلمة  على  تصر  التي 

الجمهورية ، و ان االسالم هو  المصدر 

احد  تكون  ان  بدل  للتشريع  الرئيسي  

اسلوب  الى  باالضافة  التشريع  مصادر 

اللعب باأللفاظ للتهرب من اقرار التعدد 

نص  والذي  البالد  في  والديني  القومي 

ووقعت  بوضوح   ٢ رياض  بيان  عليها 

بان   ، المعارضة  اطراف  كافة  عليه 

واالديان  القوميات  متعددة  دولة  سوريا 

اشوريين  وسريان  وكرد  عرب  من 

وغيرهم وان ثقافتهم ولغاتهم هي ثقافات 

خالصة  تمثل   ، سورية  وطنية  ولغات 

واعتبار   ، وحرارتها  سوريا  تاريخ 

القضية الكردية جزء من القضية الوطنية 

السورية والغاء جميع السياسات التمييزية 

واالستثنائية التي مورست بحقهم واعادة 

وبناء  أبنائهم.   من  للمجردين  الجنسية 

من  يستفيدوا  ان  السوريين  على  عليه 

العراقيل السابقة واالقتناع بضرورة فتح 

جميع المسارات او السالت األربعة معا 

في القرار األممي ٢٢٥٤ والتأكيد على 

بيرسون  غير  السيد  األممي   المبعوث 

من  وإظهار  االجرائية  بالقواعد  االلتزام 

مع  مع  والتواصل  المفاوضات  يعرقل 

القرار  تنفيذ  المعنيين حول ضمان  كافة 

للتهرب  الفرصة  اعطاء  وعدم  األممي 

من االستحقاقات وضرورة مناقشة كافة 

السياسية  العملية  في  المتاحة  الخيارات 

األجندة  توحيد  على  والتأكيد  في سوريا 

سيتجه  ذلك  وبغير  سوريا  حول  الدولية 

البالد الى ما ال يحمد عقباه.

من أجل ضمان 

تنفيذ القرار األممي 

٢٢٥٤

قالت السفارة األمريكية في دمشق بأن الواليات المتحدة األمريكية تدعم الحوار الكوردي-الكوردي 

وتتطلع إلى استمرار تقدمه.

نشرت السفارة األمريكية في دمشق على صفحتها في موقع التواصل االجتماعي " الفيسبوك " بيانا 

قالت فيه : تدعم الواليات المتحدة الحوار الكردي-الكردي وتتطلع إلى استمرار تقدمه.

وجاء في البيان " هذه المناقشات تدعم وتكمل العملية السياسية األوسع بموجب قرار مجلس األمن 

٢٢٥٤ نحو تأمين مستقبل أكثر إشراًقا لجميع السوريين.
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أمريكا تؤكد دعمها للحوار الكوردي-الكوردي

كوردستان

أصدر متحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان تصريحًا يوم ١٣-١-٢٠٢١ بخصوص حديث مسيء 

للمدعو الدار خليل الذي شن هجومًا شرسًا على بيشمركة روژ، واتهمهم بالصفات غير الالئقة.

وفيما يلي نص تصريح رئاسة إقليم كوردستان:

تصريح متحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان

في يوم الثالثاء، ١٢ كانون الثاني ٢٠٢١، تحدث آلدار خليل، عضو هيئة الرئاسة المشتركة 

لحزب االتحاد الديمقراطي PYD خالل لقاء صحفي عن الحوار بين المجلس الوطني الكوردي في 

سوريا وPYD، ووصف قوات بيشمركة روژ بالعميلة للدولة التركية.

ويعرف المذكور حق المعرفة أن أبطال بيشمركة روژ، منذ تشكيل تلك القوات إلى اليوم، كانوا 

في الخنادق األمامية للدفاع عن أرض كوردستان، وقدموا عشرات الشهداء والجرحى في الحرب 

ضد إرهابيي داعش، وال يمكن ألي وطني ذي ضمير أن يتناسى ذلك.

إن مثل هذه التصريحات وإطالق هذه التهم إنما يضر وحدة الصف، والهدف الرئيس منه هو 

تخريب الحوار الجاري بين األطراف الكوردية، ومعلوم من هو الذي يتبادر إلى أذهان الناس فور 

الحديث عن العمالة. إن األفعال والتاريخ واألحداث تشهد من الذي كان عميًال لهذا وذاك.

متحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان

١٣ كانون الثاني ٢٠٢١

رئاسـة إقليم كوردسـتان: 
أبطال بيشمركة روژ كانوا يف اخلنادق األمامية للدفاع عن أرض كوردستان

رد من قوات بيشمركة روژ على تصريح مسيء هلم
في الوقت الذي ينتظر فيه شعبنا بفارغ الصبر لتحقيق آمال الوحدة الوطنية الشاملة، و إنهاء محنته. 

خليل  الدار  المدعو  علينا  يخرج  كوردستان.  آفا  روژ  إلى  روژ  بيشمركة  عودة  في  آماله  كّل  عاقدًا 

بتصريحات بعيدة كل البعد عن الثوابت القومية الكردية بإهانته الشعب الكردي من خالل إتهام بيشمركة 

روژ بأبشع الصفات " المرتزقة " وغيرها من الصفات والكلمات التي تعتبر إهانة و حقارة إلرادة الشعب 

الكوردي و مكتسباته عبر نضاله الطويل ومتجاوزًا كل الخطوط الحمر ضاربًا بذلك كل األعراف الوطنية 

عرض الحائط .

فقوات بيشمركة روژ تأسست للدفاع عن أرض و شعب كوردستان و حماية المكتسبات القومية و الوطنية 

و في السنوات االخيرة قدم العشرات من الشهداء و المئات من الجرحى ألجل رفع راية الكورد عاليا و 

المحافظة على أمن و استقرار كوردستان

ولذلك ال يسعنا إال وأن نخاطبه.

يا سيد الدار :

المرتزق هو الذي باع نفسه مقابل حفنة من النقود، فكان السبب في تهجير و تشتيت شعبنا .

المرتزق هو من كان سببًا في احتالل الجيش التركي لمناطقنا.

المرتزق هو من فرض األتوات و الضرائب و المبالغ الطائلة على شعبنا و جعله محرومًا من ثرواته.

المرتزق هو من خطف األطفال و جندهم لغايات و أجندات خارجية بعيدة عن كل حقوق الطفولة في 

المواثيق الدولية.

المرتزق هو من سلب إرادة الشعب بشتى الوسائل والطرق 

وجعله يعاني العيش ذليًال.

الكراهية ويقوم  الحقد و  يعمل على بث  المرتزق هو من 

بتخوين رموز الشعب الكوردي.

تحت  شعبه  بمآسي  يتلذذون  الذين  أمثالكم  من  المرتزقة 

شعارات زائفة.

الحقيقة الواضحة لجميع أبناء الشعب الكردي أن لشكري 

روژ يمثل جوهر المشروع القومي، وله مكانة مقدسة لدى 

الشعب الكوردي. فمن يتطاول عليه إنما هو مرتزق مأجور 

من قبل أعداء الشعب الكردي ، أو معتوه و مريض نفسيًا 

يجب أستبعاده من المجتمع و معالجته في مصح األمراض 

النفسية والعقلية.

موقف المدعو الدار ليس وليد الصدفة إنما هو (الدار) من أكبر تجار الحرب في روجافا.

المركز اإلعالمي

لقوات بيشمركة لةشكرى روژ

في  الكردي  الوطني  للمجلس  العامة  األمانة  أصدرت 

الوفد  لرئيس  المتعّمدة  اإلساءة  حول  تصريحًا  سوريا 

المفاوض ل pynk  والقيادي في حزب ب ي د يوم  

١٣-١-٢٠٢١ وفيما يلي نص التصريح:   

الكردي    الشعب  ابناء  فيه  يترقب  الذي  الوقت  في 

والصف  الموقف  يوحد  إلتفاق  التوصل  الصبر  بفارغ 

الكردي، يخرج بعض قيادات pyd بين الفينة واالخرى 

ذلك   ويأتي  المفاوضات،  نسف  بهدف   بتصريحات 

استكماًال لتهديد عوائل البيشمركة وحرق مكاتب المجلس 

الوطني الكردي واحزابه  بكوردستان سوريا والتصعيد 

االعالمي بحق المجلس الوطني الكردي. 

ان تصريح رئيس الوفد المفاوض لpynk الذي وصف 

بيشمركة روج بالمرتزقة  ما هو اال محاولة جديدة منه 

للتنصل مما تم انجازه في المفاوضات برعاية امريكية  

ستتيح  التي   الكردي  الصف  وحدة  عملية  وافشال 

لبيشمركة روج أن يأخذوا موقعهم الطبيعي في حماية 

واستخفاف  عارمة،  شعبية   لرغبة  مناطقه  في   أهلهم 

منه بما تعهد به قيادة قسد وضمانها بإلزام pyd باحترام 

المفاوضات ونتائجها. 

اجمللس الوطني الكردي: اإلساءة لقوات بيشمركة روژ إساءة لكل عائلة كردية
إننا في المجلس الوطني الكردي نؤكد أن  اإلساءة لقوات 

كردية  عائلة  لكل  وإساءة،  إهانة  هي  روج   بيشمركة 

ضحى أبناؤها  بدمائهم   دفاعًا عن أرض كوردستان 

وشعبها.

الجانب  في  الممثلين  المفاوضات  راعيي  ندعو   كما 

االمريكي وقيادة قسد ، وضع حد نهائي لهذه التجاوزات 

واالساءات ، وإبعاد كل شخص ال يؤمن بمبادرة 

  pynk قيادة  على  يتوجب  و  الصف،  وحدة 

وفدها  رئيس  تصريحات  من  موقفها  توضيح 

االبطال  البيشمركة  من  واالعتذار  المفاوض 

وعوائلهم ، وغير ذلك يعني استمرارهم في انتهاج 

تلك السياسات التي ينتهجها pyd  والتي اضرت 

بشعبنا وقضيته.

التصريحات   تلك  فيه  نشجب  الذي  الوقت  وفي 

ابناءهم  أن  الكردي  شعبنا  بنات  و  ألبناء  نؤكد 

للدفاع  انفسهم  نذروا  الذين  روج   بيشمركة  من 

عن شعبهم  ورفضوا أن يوجهوا بنادقهم لصدور 

لن  مشرف،   وطني  كموقف  السوريين  إخوتهم 

وهذه  وقضيته  شعبهم  حماة  يكونوا  أن  إال  يقبلوا 

االتهامات بحقهم مرودة على اصحابها، كما نؤكد 

األسس  وفق  المفاوضات  باستمرار  التزامنا  على 

المتفق عليها، على ارضية اتفاقية دهوك. 

في  الكردي  الوطني  للمجلس  العامة  األمانة 

سوريا

١٣ كانون الثاني ٢٠٢١
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بكوردستان  عفرين  منطقة  في  المسلحة  الفصائل  أطلقت 

سوريا، يوم 5 / كانون الثاني 2021، سراح رئيس مجلس 

والنصف  شهرين  من  ألكثر  دام  اعتقال  بعد  ماباتا,  ناحية 

شهر.

وقال مصدر مقرب لـ ARK: إن الفصائل المسلحة أفرجت 

عن عبدالمطلب شيخ نعسان، رئيس المجلس المحلي لناحية 

ماباتا، وعدد من أعضاء المجلس, بعد اعتقالهم شهر تشرين 

الثاني من مكان عملهم في المجلس. وأضاف المصدر: إن 

االعتقال جاء بتاريخ 14 تشرين الثاني من العام المنصرم 

2020، نتيجة تهم وتقارير ملفقة، إال إن الفصائل أفرجت 

عنهم بعد تثبيت براءتهم من قبل محكمة مدينة عفرين.

أكد المصدر: إنهم عادوا إلى منزلهم وهم بصحة جيدة.

ÂÌã–«@¿@bmbibfl@ÚÓyb„@ê‹™@êÓˆä@Åaãé@÷˝†g
كوردستان 

أحيا المجلس الوطني الكوردي في سوريا, الثالثاء , 

12 كانون الثاني 2021, الذكرى الخامسة الستشهاد 

الشاب سيف الدين برازي, في مقبرة هاللية بمركز 

مدينة قامشلو في كوردستان سوريا.

روح  على  الفاتحة  قراءة  تم  اإلحياء,  مراسيم  في 

الشهيد. من ثم تحدث محسن طاهر رئيس المجالس 

عن  سوريا  في  الكوردي  الوطني  للمجلس  المحلية 

مناقب الشهيد.

الشاب سيف الدين, استشهد أثناء عودته من عمله, في 

12 كانون الثاني 2016 على يد مسلحي السوتورو 

في حي الوسطى بقامشلو.

åaãi@ÂÌá€a@—Óé@lbì€a@ÜbËìnéa@Ùã◊à@ÛÓ±@ENKS@NN@Ï‹ìflb”

البارزة  : فقد أحد الشخصيات الوطنية واالجتماعية 

الحسكة في كوردستان سوريا حياته، في  في مدينة 

بفيروس  اصابته  اثر  األمريكية،  المتحدة  الواليات 

كورنا المستجد .

إن  نيوز،  لريباز  العائلة  من  مقرب  مصدر  وأفاد 

جاجان شيخموس جاجان عميد اسرة جاجان الشخصية 

االجتماعية البارزة في مدينة الحسكة في كوردستان 

سوريا، فقد حياته يوم االثنين الـ4 من كانون الثاني 

2020 ،،في إحدى مستشفيات بوسطن في الواليات 

المتحدة األمريكية بعد صراع مع المرض اثر اصابته 

بفيروس كورونا .

وبحسب المصدر، دخل جاجان الغيبوبة لـ18 يوما 

قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصابته بـكوفيد 19ولد 

الحسكة،  مدينة  في   1940 عام  شيخموس  جاجان 

bÿÌãflc@¿@ëÏ‡ÉÓí@Êbubu@ÚÓ‰†Ï€a@ÚÓóÉì€a@›Óyä
ولجأ في التسعينيات من القرن المنصرم إلى المهجر 

واستقر منذ عام 1999 في أمريكا ويحمل الجنسية 

األمريكية.

الراحل جاجان شيخموس جاجان سليل عائلة وطنية 

السوري  النظام  يد  على  اعِتقل  بارزة،  اجتماعية 

قبل  السياسي  العمل  في  انخراطه  عند  مرات  عدة 

المناضل  ابن  وهو  سوريا،  كوردستان  يغادر  أن 

شيخموس جاجان الذي اعتقل مع نخبة من الرعيل 

سوريا  في  الكوردي  الديمقراطي  للحزب  األول 

(PDK-S حاليا) في حملة االعتقاالت الواسعة لقيادة 

السورية  المصرية  الوحدة  وكوادر الحزب في عهد 

بينهم المناضلين حمزة نويران وشيخ عيسى وكنعان 

رئيس  المال  سعود  والد  المال  صالح  وحسين  عكيد 

الـENKS وعبدي جعفر آغا ودهام ميرو وجميل 

آغا حاجو ومجيد جاجان حاجو آغا وآخرون،وافرج 

حالته  وتدهور  الحنجرة  بسرطان  اصابته  بعد  عنه 

الصحية اثر التعذيب آنذاك. 

في   ٢٠٢٠  /  ١٠  /  2 الجمعة  يوم  صبيحة  المرحوم  توفى 

كوردستان العراق وذلك اثر مرض عضال. انضم المرحوم الى 

صفوف حزبنا ( الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا ) 

في منتصف ستينيات القرن الماضي ١٩٦٥ ، وكان يعرف عنه 

والدفاع  الخالد  البارزاني  لنهج  الشديد  بصدقه واخالصه وحبه 

بكل  الحزب  عن  مدافعا  وظل  الجماهيرية.  االوساط  بين  عنه 

اخالص ووفاء حتى وافته المنية، ولم يبخل على قضية شعبه بل 

قدم الغالي والنفيس في سبيل شعبه، فهو اب الشهيد باسل حاجي 

وعم الشهيد غازي محمد (شهداء لشكري روز ) كما يضم في 

صفوف لشكري روز من عائلته اكثر من عشرة شبان .

الى ولد حاجي عمشو في قرية تل خنزير تحتاني منطقة الكوجرات  المرحوم  وينتمي   ١٩٣٠ سنة 

عائلة وطنية في الحركة الكوردية وبرحيله فقد الشعب الكوردي والحزب الديمقراطي الكوردستاتي 

– سوريا احد رموزه الوطنية والمخلصة لقضيته المشروعة ولشعبه.  

äÏ�é@¿@Ïì‡«@çÌç»€a@áj«@Ôuby@ÚÓ‰†Ï€a@ÚÓóÉì€a

توفي يوم االحد 3 / كانون الثاني 2021، الشخصية الوطنية 

الحاج محمد حمو ابو ابراهيم في قرية مام عربو التابعة لمنطقة 

عفرين. قضى الراحل فترة طويلة من عمره في مدينة اعزاز 

شمالي حلب وُعرف عنه مواقفه الجريئة المدافعة عن القضية 

الخالد حتى  البارزاني  الكوردياتي نهج  الكوردية ملتزمًا بنهج 

لحظة رحيله. غرس الراحل الحاج محمد حمو محبة كوردستان 

في نفوس أوالده وأحفاده وحثهم على الدفاع عن عدالة قضيتهم 

العادلة. ولد الراحل محمد حمو عام 1941 في قرية مام عربو 

التابعة لمنطقة عفرين.

Ïº@á‡´@xb®a@ÚÓ‰†Ï€a@ÚÓóÉì€a@ÒbœÎ

تشهد مدينة قامشلو بكوردستان سوريا أزمة خانقة في 

إنتاج الخبز في حالٍة لم تشهدها المدينة منذ سنوات، 

وذلك لعدم إمداد المطاحن بالقمح, واألفران بالطحين 

لألفران بشكل  يقدم  أن  المفترض  والذي من  الالزم 

يومي وبسعر رمزي.

تاريخ  في  نيوز:  آرك  لموقع  محلية  مصادر  أكدت 

الخبز  و  الطحين  فقدان  أزمة  بدأت   2020/12/8

كيس  سعر  غالء  وبسـبب  قامشلو,  مدينة  تجتاح 

الطحين يوما بعد بوم , أضربت األفران اآللية عن 

العمل. قال أصحاب أحد األفران اآللية لموقع آرك 

األلية  األفران  على  فرضت   PYDالـ إدارة  نيوز: 

 (  700 ) يبيعون  بحيث  الخبز,  لربطة  محدد  سعر 

غرام من الخبز بـ ( 500 ) ليرة سورية, ولتدارك 

األمر واالستمرار في العمل اشترى أصحاب األفران 

األلية خالل الفترة الماضية القمح من األهالي, بحيث 

سعر الكيس الواحد للطحين يكلفهم ( 25 ) ألف ليرة 

سورية. وأكد صاحب أحد األفران اآللية: تم شراء 

كافة القمح من األهالي من قبل إدارة الـPYD، وهم 

 PYDاآلن مجبرون على شراء الطحين من إدارة الـ

ليرة  ألف  بـ 40  الواحد  الكيس  تبيعهم  واإلدارة   ،

سورية, وال يزال سعر ( 700 ) غرام من الخبز بـ 

( 500 ) ليرة سورية.

بأصحاب  الضرر  إلحاق  بسبب  المصدر:  وأضاف 

األفران األلية, قرروا, إغالق األفران والجلوس في 

بيوتهم.

وكشف المصدر الخاص بأن النظام السوري ال يزال 

سيطرة  تحت  يقع  الذي  اآللي  للفرن  الطحين  يوفر 

النظام بـ 2500 ليرة سورية للكيس الواحد، وسعر 

الربطة الواحدة ( 14 ) خبز بـ 200 ليرة سورية , 

وهم بدورهم يبيعون الطحين في السوق السوداء, وال 

يوفرون الخبز بالشكل المطلوب.

وأردف قائال: الفرن المركزي الذي يقع في المنطقة 

السيء  الخبز  توفر   PYDالـ لسيطرة  تخضع  التي 

الجودة, للمسلحين والبراكيات, ولسوء الجودة األهالي 

ال يأكلون ذلك الخبز.

وأكدت المصادر المحلية: اذا استمر الوضع على ما 

عليه, فإن الكوارث ستعصف بالمدينة, وسيبقى الهم 

العصيبة  الفترة  الكوردي خالل هذه  للمواطن  األول 

هو تأمين ربطة الخبز ألطفالهم.

çj©aÎ@µz�€a@ÔmÜbæ@Ú‘„bÇ@Úflåe@Âfl@Ô„b»m@Ï‹ìflb”

عقد المجلس المحلي للمجلس الوطني الكوردي في (ديرك) اجتماعًا استثنائيًا 

يوم الســبت 09 كانون الثاني 2021، وأعلن فيه افتتاحه لمكتبه في ديرك 

والبدء بتفعيل مكاتبه ومجالسـه الفرعية.

وقد حضر االفتتاح اعضاء المحلية، الذين كانوا يمارسون عملهم على الرغم 

من إغالق المكتب في ديرك .

حيث تعرض المكتب في وقت سابق للحرق والتخريب واالغالق منذ أكثر من 

ثالث سنوات وتوقفت نشاطات المجلس المحلي الرسمية طوال هذه الفترة .

@⁄ãÌÜ@¿@ENKSÄ‹€@Ô‹0a@ê‹1a
Èjnÿfl@|nn–Ì

@áÌáßa@‚b»€a@›j‘nèm@ÂÌã–«
ÔibÁäg@7v–ni

اسـتقبلت مدينة جنديريـس في عفرين بكوردسـتان سوريا، العام الجديد بتفجير إرهابي يوم السبت 

2 / كانون الثاني 2021، أسفر عن وقوع جرحى بين صفوف المدنيين بينهم أطفال ونسـاء.

وقال مصدر مطلع ل ARK: التفجير وقع في مركز مدينة جنديريس عن طريق تفخيخ سيارة عصر 

يوم السبت 3/ كانون الثاني في الشارع الرئيسي.

أوضح المصدر: أسفر التفجير عن وقوع قتلى وجرحى، والحصيلة تشير إلى إصابة أكثر من عشرة 

أشخاص.

من جانبها قالت فرق الدفاع المدني: إن أحد عشر مدنيًا بينهم طفلتان وامرأتان، دون وجود قتلى، هو 

الحصيلة النهائية لضحايا االنفجار.

وكانت مدينة سري كانيه، الخاضعة لسيطرة تركيا، قد شهدت تفجيرًا مماثًال أسفر عن وقوع قتلى 

وجرحى، فيما لم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن التفجيرين.

صادف يوم 11 من كانون الثاني 2021 الذكرى السنوية الثالثة 

الذي  المالزم األول فخرالدين حسين  البيشمركة  على استشهاد 

استشهد بعد تعرضه لحادث سير أثناء مجيئه من الخدمة.

وتعرض البيشمركة المالزم األول فخرالدين حسين 11 كانون 

الثاني 2018 إلى حادث سير في محافظة دهوك, أثناء انتهاء 

الخدمة والتوجه إلى البيت ما أدى إلى استشهاده نتيجة الحادث.

البيشمركة المالزم أول فخرالدين حسين الملقب ب أبو زورو, 

من مرتبات هيزا 2 في قوات بيشمركة روج (لشكرى روج) 

ونقل جثمانه من إقليم كوردستان إلى كوردستان سوريا ودفن 

في مسقط رأسه.

xÎä@Ú◊ã‡ìÓi@paÏ”@¿@¡ibö@ÜbËìnéa@Û‹«@‚aÏ«c@Úq˝q
كوردستان

صادف يوم الخميس الـ7 من كانون الثاني 2021, 

الذكرى السنوية السادسة الستشهاد أربعة أبطال من 

 ،(LEŞKERÊ ROJ) قوات بيشمركة لشكرى روج

الدفاع عن أرض كوردستان  أثناء خوضهم معارك 

في حربها ضد تنظيم داعش اإلرهابي .

صفوف  ضمن  البيشمركة  من  كٌل  واستشهد 

حاجي  وباسل  خلف  بسام   LEŞKERÊ ROJ

وغمكين قدري وأمكيان باديني، يوم األربعاء الـ7 

من كانون الثاني 2015 في مدرسة الخرايج بمنطقة 

تنظيم  ضد  الحرب  في  مشاركتهم  أثناء  اعفر)  (تل 

داعش اإلرهابي في إقليم كوردستان.

قوات  استهدف  قد  اإلرهابي  داعش  تنظيم  وكان 

عربة  بتفجير   2015-1-7 األربعاء  البيشمركة 

نقاط تجمع قوات  "همر عسكرية" عند مدخل إحدى 

تلعفر، ما  البيشمركة في (قرية برحيوه) في منطقة 

"بيشمركة  قوات  من  مقاتلين   4 استشهاد  الى  أدى 

روج".

و الشهداء هم:

قرية  من  خلف)  محمد  (بسام  البيشمركة  الشهيد   1

بكوردستان  ديريك  منطقة   - جولي  كرزيارتي 

سوريا.

2ـ الشهيد البيشمركة (باسل حاجي حاجي) من قرية 

تل خنزير- منطقة ديريك بكوردستان سوريا.

من  عثمان)  قدري  (غمكين  البيشمركة  الشهيد  3ـ 

بكوردستان  ديريك  منطقة  قولنكا-  ديرونا  قرية 

سوريا.

من  باديني  أمكيان مصطفى  البيشمركة  الشهيد  4ـ 

الحسكة (حي مفتي) بكوردستان سوريا.

واستقبل اآلالف من مواطني كوردستان سوريا في 

معبر سيمالكا-بيشابير الحدودي بين اقليم كوردستان 

جثامين   2015/1/8 بتاريخ  سوريا  كوردستان  و 

حشد  ودّع  كما  آفا",  روج  "بيشمركة  شهداء  من   4

الشهداء  موكب  سيمالكا  معبر  في  غفير  جماهيري 

أمام  من  الشهداء  جنازة  مع  قد خرجوا  كانوا  حيث 

مستشفى الطب العدلي في محافظة دهوك في موكب 

يليق بمكانة الشهداء.

xÎä@Ùãÿì€@Ú◊ã‡ìÓi@paÏ”@Âfl@µ‹mb‘fl@Ú»iäc@ÜbËìné¸@ÚéÜbè€a@ÚÌÏ‰è€a@Ùã◊â€a
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كوردستان

الديمقراطي للحزب  السياسي المكتب  أصدر

الشهري السياسي تقريره سوريا – الكوردستاني

نص يلي وفيما الماضي، عن شهر كانون االول

التقرير:

الدستوري االنتقال بصدد  األمريكية  اإلدارة 

دونالد ترامب دورته المنتهية الرئيس للسلطة بين

العشرين في بايدن، ذلك المنتخب جو والرئيس

حيث ،2021 الجاري الثاني كانون شهر من

تكون قد السياسي العمل  جديدة من مرحلة تبدأ

بحسب – فاعلية أكثر ربما بل أهمية أكثر

ما األمريكي، للشأن والمتابعين المراقبين-

الحل مسارات لدعم الجديدة يؤكد متابعة االدارة

األزمة بينها ومن المنطقة أزمات لعموم السياسي

لعام  جنيف1  مؤتمر بيان قاعدة على السورية

والسيما  الصلة ذات الدولية والقرارات 2012

جدي بشكل والعمل 2254 لعام 2015، القرار

والدولية. اإلقليمية والمشاكل القضايا لمواصلة

المصغرة الدستورية اللجنة متصل، سياق في

والمعارضة السوري النظام بين المشكلة

شهر في الخامسة  دورتها عمل  ستست3أنف

مسبقًا متفقة  أنها وعلى  ،2021 الثاني كانون

أكثر خاللها من تقدم وربما عملها، جدول على

لوضع أصحابها نظر وجهة  تحمل ورقة من

عملية بعضها تكون قد دستورية ومبادئ أسس

جوانبها، ببعض  األخذ أو مناقشتها الممكن من

مناقشة من للتهرب  سعي في يبقى النظام  لكن

يتمسك وقد للبالد، جديد دستور بوضع يتصل ما

،2012 لعام على دستوره من تعديل يقتضي بما

" االرهاب  " لموضوع  متابعًا يظل ربما أو

ويالته وتجنب المخاطر لدرء عمله ينبغي وما

من جدوى ال أن البعض  يرى وعليه  ومآسيه، 

أو للوقت  ربما مضيعة اللجنة، وهي عمل هذه

رئيس يناشد أو الزمن، ويدعو أوتار على لعب

سوريا: الكوردستاني- الدميقراطي للحزب السياسي املكتب

جريء واالنسحاب من موقف المعارضة باتخاذ وفد

وصريح. علني بشكل اللجنة هذه

المستمرة الصراعات خالل ومن الواقع، أرض على

ما روسيا فإن المعنية، األطراف  بين سوريا داخل

على السوري  النظام سيطرة  الستكمال  تسعى تزال

نهر شرقي في سواء السورية، المتبقية من األراضي

مرة تركيا مع تراوغ وتظل ادلب، في أو الفرات

االراضي وحدة على الحفاظ بحجة أمريكا مع وأخرى

حل سياسي، أي إلى للوصول أساسي السورية كشرط

سوريا وحدة  مبدأ طرف أي يرفض ال حين في

الحل ومبادئ  أسس وضع بعد لكن وشعبًا، أرضًا

يتعلق ما وخصوصًا سوريا اليه تذهب السياسي، فيما

المستقبل سوريا بين تتلخص أساسية بمسألة منها

فكيف المركزية، كانت وإذا  المركزية،  أو مركزية

يمكن بناؤها؟ اسس أية وعلى الالمركزية هذه تكون

الى االنتقال ثم تقتضي االجابة عليها بدقة، ومن أسئلة

األخرى. الترتيبات

السوري، الشأن في  دورها تلعب تزال  ما تركيا،

كانييه، وسري سبي وكري وعفرين ادلب في سواء

عيسى كعين أخرى مناطق باجتياح تهديداتها عبر أو

وروسيا المزعوم،  الحدودي أمنها بذريعة وغيرها، 

التركي االجتياح بين الصدد هذا في تمارس االبتزاز

على السوري، النظام  إلى المناطق تلك  تسليم أو

الشؤون في وتدخلها الخارجية بسياستها تركيا العموم

من وتزيد كاهلها تثقل الدول من للعديد الداخلية

المتأزم سياسيًا الداخلي وضعها حساب أعبائها على

لقيمة المتواصل التراجع حيث واجتماعيًا، واقتصاديًا

تدني معدالت الصعبة، مع العمالت أمام التركية الليرة

من يزيد ما البطالة دائرة وتوسيع االقتصادي النمو

ينعكس األمر الذي التركي، المجتمع في ظاهرة الفقر

تنشـر بعض لدرجة والتنمية العدالة حزب سلبا على

ورئيسـه باتت الحزب أيام هذا أن األمريكية الصحف

محدودة.

ميليشياتها بقاء باستمرار متمسكة هي األخرى وإيران،

التهديدات سوريا رغم من المناطق الهامة بعض في

التصعيد ورغم باالنسحاب، لها االسرائيلية واألمريكية

تزال ما أنها إال  وهذه األخيرة، بينها الدائم للصراع

مؤخرًا تراهن  أنها وبدا التوسعية، بسياستها متشبثة 

إعالن بعد خصوصًا الجديدة األمريكية االدارة على

الضغوط لتخفيف الرئاسة، في بايدن جو السيد فوز

كاهلها، االقتصادية عن العقوبات بعض أو رفع عنها

هناك أن  ذلك، حيث خالف يوحي قد الواقع أن إال

بأكثر معنية إيران أن الغربية، الدول بين اجماع شبه

من العديد شؤون تدخلها المباشر في منها ملف من

للصواريخ منظومتها لبرنامج وتطويرها المنطقة، دول

هذا اليورانيوم، تخصيب نسبة وازدياد البالستية،

ألمن اسرائيل وتهديدها لإلرهاب تصديرها عن فضًال

مع الغربية المصالحة  ان يعني ما الغرب،  بحسب

المنظورة، اآلفاق ممكن في أمر غير اإليراني النظام

عن إيران تتراجع أن إلى الضغوط تتزايد ربما بل

تلك. سياساتها

الكاظمي تمارس مهامها مصطفى العراق، حكومة السيد

مختلف المجاالت السياسية األصعدة وفي مختلف على

المالي الفساد مكافحة وفي واالجتماعية، واالقتصادية

الشعبية الجماهير مطالب لتلبية  والسعي واالداري،

الغذائي األمن وعوامل  توفير مستلزمات وخصوصًا 

تجنيب أجل من تسعى جاهدة للمواطنين، كما والمعيشي

بين الحسابات أو تصفية ساحة صراع يكون أن العراق

االحتدام أو وإيران أمريكا والسيما الخارجية القوى

السنوية الذكرى في  األخير التصعيد بعد بينهما فيما

وما قاسم سليماني ومهدي المهندس وغيرهما الغتيال

بالثأر من أمريكا، فظة ايرانية ذلك من تهديدات رافق

تنهمك التي األخرى الملفات من العديد جانب الى هذا

إقليم مع الخالف  قضايا ملف الكاظمي، حكومة بها

يأس كانت مثار التي األخيرة بعد اللقاءات كوردستان،

مهمة هو الكاظمي أمام أن األصعب إال بين الجانبين،

الجيش قوات مع دمجها أو النظامية غير الميليشيا حل

ممن البعض جانب من بالتهديد الرفض حيث القت

بدًا الكاظمي لم ير حيث اإليراني، الدعم على يستند

البرلمانية لالنتخابات واالعداد للتحضير العمل من

تأجيل أو كمخرج وساق قدم على تجري التي المبكرة

العالقة. العراقية القضايا لكل

اجلانب اآلخر من وضع حد لالنتهاكات الصارخة واملطلوب .. املفاوضات مواصلة عزمنا على نؤكد
الجانب من اإلقليم يعانيه ما رغم كوردستان، إقليم

العامة الموازنة ملف والسيما واالقتصادي المالي

أن إال متتالية، مالية لدورات عنه المحجوبة لإلقليم

ومع الشأن، هذا في الذاتي الجانب على يعتمد اإلقليم

قضايا عموم مع بحكمة اإلقليم قيادة تتعاطى  ذلك

عن الموازنة موضوع فضال ومنها بغداد مع الخالف

المناطق  " المسمى العراقي الدستور 140 من المادة

التي األساسية القضايا من وغيرها " عليها المتنازع

الثالث الرئاسات أن إال العاجلة،  الحلول تقتضي 

حكمة الرئيس الى باإلضافة ( برلمان حكومة، (إقليم،

مختلف تماسك لتعزيز تسعى بارزاني مسعود والزعيم

ما كل  مواجهة في السياسية وأحزابها اإلقليم قوى

في يساهم وبما وأمنه واستقراره اإلقليم مصالح يهدد

الكاظمي مصطفى السيد حكومة مع التعاون االيجابي

ومن كوردستان،  وإقليم العراق مصالح يخدم وبما 

استعداداته يأخذ  اآلخر هو اإلقليم أن  ذكره الجدير

جانب إلى المبكرة االنتخابات  عملية في للمشاركة 

يبدو  – اإلقليم فإن العموم  وعلى  المركز، حكومة

توفير طريق على قدمًا المضي  على  عازم  أنه  –

والعراقيل الصعاب رغم ذاتيًا وتقدمه تطوره عوامل

هذا الشأن. في

مستمرة والجهود المساعي ستظل كوردستان، غرب

ومكاتبه الكردي  الوطني  المجلس  عبر  سواء

الديمقراطي الحزب " حزبنا خالل من أو ومؤسساته،

بغية للعمل مباشر،  بشكل " سوريا – الكوردستاني 

سبي، كري عفرين، مناطق في شعبنا معاناة من الحد

ترتكبها التي المستمرة االنتهاكات جراء كانييه، سري

حيث المناطق، تلك على المسيطرة الظالم قوى 

إصالحات شـأنها تحقيق من باتخاذ اجراءات الوعود

هذا الشأن. في

من موقفه الدوام أن حزبنا على آخر، يعلن جانب من

السياسي وموقفه الكردي الصف وحدة هدف تحقيق

الكردي الوطني المجلس  موقف البتة عن يختلف ال

رفاقنا أعلن وقد  تماما، معه  يتطابق بل  سوريا، في

المفاوضات مواصلة  على عزمهم عن  مرة غير

هذا في الكردية  الوطنية الوحدة أحزاب جانب  مع

ورئيس حزبنا  سكرتير صرح وآخرهم الشأن، 

و المال سعود األخ الكردي الوطني المجلس 

 /  12 / 17 يوم الكردي العلم يوم مناسبة في

المفاوضات  الستئناف جاهز المجلس بأن 2020

المثير أن إال االمريكي، عودة وفد الراعي فور

مع المنسجم غير الجانب اآلخر موقف هو للقلق

بعض تصريحات في ذلك يتجلى التوجه، هذا

معاداة في أطرافهم بعض وممارسات قياداتهم

المفاوضات، تلك بهدف نسف وأحزابه المجلس

مواصلة عزمنا على أخرى مرة نؤكد جانبنا ومن

اآلخر الجانب من المطلوب لكن المفاوضات،

جانبهم، الصارخة من االنتهاكات لهذه حد وضع

مظلوم السيد  على األساس بالدرجة يقع واللوم

عبدي.

هذا على جديًا للوقوف الراعي األمريكي وندعو

.. المثير للقلق واالشمئزاز األمر

بألف  والجميع عام 2021 كل عام حلول ومع

خير.

السياسي المكتب

– سوريا الكوردستاني للحزب الديمقراطي

2021 / 1 / 8 قامشلو

تقرير في عفرين في  اإلنسان حقوق منظمة كشفت

السجون عدد الثاني 2021, 10 كانون يوم نشر لها

بكوردستان عفرين  منطقة في السرية والمعتقالت 

سجني عدا سريًا, إن العدد عشرين سجنًا أكدت سوريا,

ماراته وراجو.

المدينة ضمن مركز معتقالت إن عشرة للمنظمة وفقًا

لها. تتبع وقرى نواٍح في تتوزع المتبقية والعشرة

بتاريخ سابقًا أشرنا اإلنسان: حقوق منظمة وقالت 

التي  التعسفي االعتقال مراكز إلى  2019/12/07

من كل في  المدنية و العسكرية الشرطة تديرها 

االعتقال إلى مراكز سنتطرق معراته، لكننا و راجو

و التشريعية ال تخضع للقوانين التي السري التعسفي

الميلشيات لقادة تتبع إنما و الشكلي، اإلداري القضاء

دون منطقة عفرين في القرى من في عدد المسلحة

. األمنية للضرورات أخرى معتقالت ذكر

كالتالي: هي المنظمة كشفتها التي السرية السجون

ميلشيا  يديره : عفرين مدينة _ سجن المواصالت _ 1

السوري األمن عناصر بإشراف من الشامية الجبهة 

المعتقلين فيه يتعرض السوري، النظام عن المنشقين

من األولي و التحقيق و الشديد التعذيب أساليب لكافة

. ( المعصرة ) سجو سجن إلى تحويلهم ثم

ميلشيا  يديره  : عفرين  مدينة   _ البراد  سجن _  2

المختطفين المواطنين على يحتوي و الشامية الجبهة

النساء خاصة المحيطة القرى و عفرين مدينة في

التعذيب أساليب شتى إلى فيه السجناء يتعرض ، منهم

. و النفسي الجسدي

: تعتبر  عفرين الكرامة _ مدينة سجن مدرسة _ 3

عفرين، يدير مدينة مدارس أقدم من مدرسة الكرامة

إلى المعتقلون يتعرض  الشام، فيلق ميلشيا  المعتقل

خاص جناح على يحتوي و  التعذيب،  أساليب شتى

. بالنساء

المبنى  في المحكمة _ مدينة عفرين : يقع سجن _ 4

الخاصة المعتقالت من يعتبر و للمحكمة، القديم 

التابعة لمنطقة النواحي مختلف من بالنساء المختطفات

و الشامية الجبهة ميلشيا عناصر المعتقل يدير عفرين،

. التركية االستخبارات عناصر

عناصر  يديره   : عفرين  مدينة   _ ترندة  سجن  _  5

السرية، المعتقالت أخطر هو و التركية االستخبارات

. النفسي و الجسدي التعذيب أساليب كافة فيه يمارس

ميلشيا  يديره : عفرين مدينة _ عفرين أزهار سجن _ 6

االستخبارات عناصر من بإشراف  الشرقية أحرار

و عفرين أهالي مدينة من أغلب المعتقلين ، التركية

عفرين يف وحشي تعذيب سرية و معتقالت األسد... نظام على خطى

. بالمدينة المحيطة القرى

عفرين:  مدينة _ العربي سجن مدرسة االتحاد _ 7

جناح على  يحتوي و الشامية الجبهة ميلشـيا يديره 

مقر إلى بعد فيما  تحويله  تم  ، بالنسـاء  خاص

عسـكري.

أحد  في يقع : عفرين مدينة _ سجن األشرفية _ 8

) مسلحة مجموعة يديره  المهجورة القديمة  المنازل

يحتوي ، إدريس أبو المدعو بقيادة ( لصوص عصابة

يصل الذين للمعتقلين اثنان منها غرف أربعة على

. 50 _ 60 فردًا يقارب ما عددهم

ميلشيا  يديره : عفرين مدينة _ المحمودية سجن _ 9

هناك و المعتقلين،  من العشرات  فيه و الحمزات 

. بالنساء خاصتين غرفتين

 : عفرين  مدينة _ الفيالت شارع سجن _ 10

ميلشـيا يديره و المهجورة المنازل أحد في يقع

أحرارالشرقية.

عفرين :  مدينة _ الغباري أمير مدرسة 11 _ سجن

عدد مع بالتنسيق التركية االستخبارات عناصر يديره

فيه الحاالت التحقيق يتم المسلحة، قادة الميلشيات من

. السابقة المتعلقة باإلدارة

أيضًا  يعرف : عفرين مدينة _ الباسوطة سجن _ 12

ميلشيا قادة السجن يشرف على و القلعة سجن باسم

أهالي من المختطفون هم المعتقلين أغلب الحمزات،

. الميلشيا لسيطرة الخاضعة القرى

يديره   : شران ناحية  _ شران خريبة سجن  _  13

إلى بعد فيما تحويله تم مراد سابقًا ، ثم السلطان ميلشيا

. و المدنية العسكرية يديره الشرطة سجن

عناصر  بإشراف  السجن هذا كفرجنة: سجن  _ 14

أحمد أبو المدعو بقيادة الشامية الجبهة ميلشيا

رقيب أو حسيب  دون التعذيب يمارس حيث  نور،

الكوردستانية عفرين يف مستمرة مازالت االنتهاكات
عدم بسبب الُكرد المدنيين تصفية يتم حيث للمختطفين،

التعجيزية شروطهم وتلبية المالية اإلمكانيات توفر

بين ما قد تتراوح ضخمة مالية مطالبتهم مبالغ نتيجة

السجن  بأن علمًا  أمريكي، دوالر ألف  25  _  15

و ، عامين من أكثر منذ مختطفين أفراد على يحتوي

الشرطتين و القضاء إلى تسليمهم ترفض الوقت بنفس

مع ، باألصل تنكر وجودهم و العسكرية ، و المدنية

اإلدارة رئيس “ إبراهيم أبو “ المدعو العميد بأن العلم

أية ورود حال في  و الشامية الجبهة لميلشيا  منتمي

المحامون عندما يراجع يقوم بإخفائه ، و بحقهم شكوى

موكليهم ) المختطفين مصير عن اإلدارة و االستقصاء

االستخبارات جهاز بيد الموضوع بأن الجواب يكون (

. في األمور التدخل نستطيع و ال التركية

يقع  السجن : بلبل ناحية _ شنغيلة قرية سجن _ 15

يديره ميلشيا عطش ، محمد منزل المواطن جميل في

( شنغيلة بالمنطقة قرى عدة على الحمزات المسيطرين

بلبل لناحية التابعة  ( بيكه _ علي كارو _ زعرة _

و  مترًا 15 طوله يتجاوز مستطيل  بشكل  السجن ،

و  إسطبل) _ زريبة كانت سابقًا  ) أمتار 5 عرضه

الطرق كافة باستخدام بشكل وحشي  التعذيب يتم فيه

الكهربائي الصعق ) السوري النظام يستخدمها التي

يدي الحديد بين و وضع قضيب الدوالب _ بالنكو _

بالسجائر الحرق   _ األظافر لقلع البنس _ المختطف

عاهات حدوث إلى يؤدي  مما ( الرباعي  الكبل _

. الحواس و الشلل مستديمة و فقدان

:يشرف  راجو  ناحية  _ أكبس  ميدان سجن  _  16

عناصر بإشراف من الشام فيلق السجن عناصر على

من بالقرب بنائه تم حيث  ، التركية  االستخبارات

 400  _  350 قرابة إلى  يتسع و ، التركية الحدود 

تهوية بفتحات مغلقة غرف  عشرة  من مؤلفة معتقل

التعذيب أساليب كافة فيه يستخدم و ، داخلية صغيرة

التحقيقات األولية إجراء بعد المعتقلين ينقل الممكنة و

. التركية داخل األراضي إلى

بالمحطة  سمي راجو: ناحية _ المحطة سجن _ 17

ميلشيا عليه يشرف  القطار  محطة  ضمن  يقع كونه

و الناحية أهالي من معتقليه أغلب ، الشرقية أحرار

يعرف و لناحية معبطلي، القرى التابعة أهالي بعض

المشرفين إلى سوءًا نسبة األكثر المعتقالت أحد بأنه

. إدارته على

صغير  معتقل : راجو ناحية _ كوران سجن _ 18

عليه القرية يشرف أطراف على أحد المنازل في يقع

و القرية أهالي المعتقلين من الشام، أغلب فيلق ميلشيا

. المحيطة القرى

أبو  بسجن يسمى : شيه ناحية _ شيه سجن _ 19

مختلف فيه يمارس ، الفصيل قائد نسبة السم عمشه

التعذيب صنوف

ميلشيا  يديرها : شيه ناحية _ قرمتلق سجن _ 20

محمد المدعو بقيادة العمشات شاه سليمان السلطان

و ، األمني المقر ضمن يقع عمشة أبو الملقب الجاسم

منهم بإطالق من األشخاص ضمن المعتقل عدد قتل قد

. التعذيب نتيجة آخرين و النارية العيارات

مصير إن  عفرين في اإلنسان حقوق  منظمة وتقول

تركيا  سيطرة منذ مجهوًال كوردي  مدني  600

 18 بتاريخ عفرين منطقة على المسلحة والفصائل

.2018 آذار

اإلعالمية آرك مؤسسة
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يمكن  وال  بها،  يفتخر  ومقدسات  رموز  شعب  لكل 

البيشمركة  يعتبر  الكوردي  الشعب  كذلك  بها،  المساس 

كلما ذكر  مقدساته،  أهم  والفخار ومن  العز  من رموز 

اسم بيشمركة تدخل الفرح في قلب  كل كوردي، عندها 

ترتفع المعنويات واإلرادة.

عندما يقوم أحد ما بشتم البيشمركة، ترى الغضب يعم 

الشارع الكوردي، وعند إهانة البيشمركة وكأنك أهنت 

كرامة وعزة الكورد، وكل كوردي شريف ال يقبل ألحد 

بالمساس برموزه ومقدساته.

عندما يشتم الغريب البيشمركة بألفاظ ومصطلحات نابية 

قد تكون أهون من أن يقوم من هم من جلدتنا بشتهم، 

يعتبر  الكورد  على  محسوب  وهو  يشتم  من  كل  ألن 

عميال وخائنا ومرتزقا، وهو يعتبر أداة لجهات معادية 

ينفذ أجنداتهم.

قوات بيشمركة روژتأسست عام ٢٠١٢، كـ مؤسسة 

أبناء  أحضانها  في  محددة، ضّمت  وأهداف  هيكلية  لها 

كوردستان سوريا الذين إنشقوا عن جيش النظام السوري 

وكذلك من رفضوا التجنيد اإلجباري لـ ب ي د، تدربوا 

على يد خبراء أمريكيين وبريطانيين وفرنسيين وألمان، 

وبحوزتهم أحدث األسلحة الخفيفة والثقيلة، هذه القوات 

هدفها الدفاع عن أراضي كوردستان سوريا، ولم تتلطخ 

إرهابيو  هاجم  وعندما  لكنها  السوري،  الدم  في  يدها 

داعش إقليم كوردستان، كان من واجبها محاربة داعش، 

سقط خالل المعارك مع داعش العشرات من الشهداء.

من  البعض  يخرج  بأن  األخيرة  اآلونة  في  حصل 

الفضائية،  القنوات  على  كوردا  أنفسهم  يعتبرون  هم 

ويخرجون من أفواههم سموم ضد قوات بيشمركة روز، 

أيام  منذ عدة  بكلمات مكروهة كما حصل  ويصرحون 

على قناة روداوو، بتلك التصريحات جعل من الشارع 

الكوردي بركانا غاضبا، لعدم قبوله إهانة أحد رموزه 

المقدسة.  

وعن ذلك أصدر المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان 

«في  البيان:  في  جاء  خليل،  آلدار  على  ردًا  بيان، 

آلدار  تحدث   ،٢٠٢١ الثاني  كانون   ١٢ الثالثاء،  يوم 

االتحاد  لحزب  المشتركة  الرئاسة  هيئة  عضو  خليل، 

الديمقراطي PYD خالل لقاء صحفي عن الحوار بين 

المجلس الوطني الكوردي في سوريا وPYD، ووصف 

ويعرف  التركية.  للدولة  بالعميلة  روژ  بيشمركة  قوات 

منذ  روژ،  بيشمركة  أبطال  أن  المعرفة  حق  المذكور 

تشكيل تلك القوات إلى اليوم، كانوا في الخنادق األمامية 

للدفاع عن أرض كوردستان، وقدموا عشرات الشهداء 

والجرحى في الحرب ضد إرهابيي داعش، وال يمكن 

ألي وطني ذي ضمير أن يتناسى ذلك».

هذه  وإطالق  التصريحات  هذه  مثل  «إن  البيان:  تابع 

التهم إنما يضر وحدة الصف، والهدف الرئيس منه هو 

تخريب الحوار الجاري بين األطراف الكوردية، ومعلوم 

من هو الذي يتبادر إلى أذهان الناس فور الحديث عن 

العمالة. إن األفعال والتاريخ واألحداث تشهد من الذي 

كان عميًال لهذا وذاك.

على  روژ  بيشمركة  لقيادة  الرسمي  الناطق  ورّد  كما 

اإلتحاد  لحزب  الرئاسية  الهيئة  عضو  تصريحات 

الديمقراطي (PYD) آلدار خليل، وقد أتت هذه الردود، 

بعدما أطلق القيادي في رئاسة اإلتحاد الديمقراطي اللجام 

بيشمركة  ليسوا  بأنهم  روژ  بيشمركة  واتهم  فمه،  عن 

له  حوار  أثناء  وذلك  التركية،  للدولة  مرتزقة  هم  بل 

مع صحيفة أوزكور بوليتيكا-القسم الكوردي. حيث أّكد 

الناطق الرسمي لقوات بيشمركة  المقدم شرفان ديركي 

روژ في تصريح إعالمي: «في الوقت الذي ينتظر شعبنا 

بفارغ الصبر انهاء األزمات والكوارث التي عصفت به، 

وبنوا آمالهم على عودة بيشمركة روژ، يظهر المدعو 

آلدار خليل ليلقي بتصريحات ال أساس لها من الصحة 

القومية والوطنية،  القيم والمبادئ  البعد عن  وبعيدة كّل 

من  وغيرها  بـ(المرتزقة)  روژ  بيشمركة  يّتهم  حيث 

األلقاب، وهذا بحّد ذاته الحقارة بعينها واستهتار بإرادة 

الشعب الكوردي ومنجزاته ومكتسباته التي حّققها على 

مدى سنوات».

آلدار  للمدعو  حديثه  ديركي  الرسمي  المتحّدث  ووّجه 

خليل بأن: «المرتزقة هو من باع نفسه أمام حفنة من 

النقود، وتسّبب بتهجير شعبه وتشريده من على أرضه! 

المرتزقة هم من تسّبب باحتالل أقاليمنا ومناطقنا من قبل 

الضرائب  يفرضون  من  هم  المرتزقة  التركي!  الجيش 

على الناس ويحّرمونهم من التمّتع بمواردهم والتقّبع في 

يختطفون  الذين  هم  المرتزقة  والفاقة!  الفقر  حضيض 

أطفال الكورد لتنفيذ أجنداتهم العسكرتارية وقضوا على 

هم  المرتزقة  البريئة!  الطفولية  وأحالمهم  حقوقهم  كّل 

من سلبوا إرادة الشعب وجّردوهم عن العزة والكرامة، 

التفرقة  وبّث  الكراهية  نشر  يحاولون  المرتزقة هم من 

وقادتهم،  الكورد  رموز  ويخّونون  الشعب  أبناء  بين 

المرتزقة هم أمثالك الذين يتاجرون بالشعارات الجوفاء 

الكاذبة للرقص على جروح وآالم الشعب المضطهد».

وأضاف ديركي: «باتت الحقيقة واضحة لعامة الشعب 

الوطني  المشروع  يمّثل  روژ  بيشمركة  أن  الكوردي 

الشعب  لدى  ومباركًا  موقعًا مشرفًا  احتّل  وقد  القومي، 

بعينه  المرتزقة  فهو  عليه  يعتدي  ومن  الكوردي، 

والمأجور من قبل أعداء الكورد، أو أنه مريض نفسيًا 

إبعاده عن  الضروري  والخبث ومن  بالقذارة  مليء  أو 

العقلية  باألمراض  خاص  لمستشفى  وإدخاله  المجتمع، 

والنفسية!».

ديركي:  روژ  بيشمركة  قوات  باسم  المتحّدث  أّكد  كما 

«أن ما صدر عن آلدار خليل ليس من قبيل التصادف إذ 

يعتبر الشخص المدعو آلدار خليل أعظم تاجر للحروب 

في غرب كوردستان».

بيانا حول هذه  كما وأصدر المجلس الوطني الكوردي 

الوقت  «في  البيان:  في  جاء  حيث  الباطلة،  االتهامات 

الذي يترقب فيه ابناء الشعب الكردي   بفارغ الصبر 

التوصل إلتفاق يوحد الموقف والصف الكردي، يخرج 

بتصريحات  واالخرى  الفينة  بين   pyd قيادات  بعض 

بهدف  نسف المفاوضات، ويأتي ذلك  استكماًال لتهديد 

عوائل البيشمركة وحرق مكاتب المجلس الوطني الكردي 

واحزابه  بكوردستان سوريا والتصعيد االعالمي بحق 

المجلس الوطني الكردي». 

 pynkتابع البيان: «ان تصريح رئيس الوفد المفاوض ل

الذي وصف بيشمركة روژبالمرتزقة ما هو اال محاولة 

المفاوضات  في  انجازه  تم  مما  للتنصل  منه  جديدة 

الكردي  الصف  وافشال عملية وحدة  امريكية   برعاية 

التي  ستتيح لبيشمركة روژأن يأخذوا موقعهم الطبيعي 

عارمة،  شعبية   لرغبة  مناطقه  في   أهلهم  حماية  في 

واستخفاف منه بما تعهد به قيادة قسد وضمانها بإلزام 

pyd باحترام المفاوضات ونتائجها». 

هي  روژ  بيشمركة  لقوات  اإلساءة  «أن   البيان:  وأكد 

إهانة وإساءة، لكل عائلة كردية ضحى أبناؤها  بدمائهم   

دفاعًا عن أرض كوردستان وشعبها».

الجانب  في  الممثلين  المفاوضات  راعيي  البيان  ودعا 

لهذه  نهائي  حد  وضع  على   » قسد:  وقيادة  االمريكي 

يؤمن  ال  شخص  كل  وإبعاد  واالساءات،  التجاوزات 

  pynk قيادة  على  يتوجب  و  الصف،  وحدة  بمبادرة 

توضيح موقفها من تصريحات رئيس وفدها المفاوض 

واالعتذار من البيشمركة االبطال وعوائلهم، وغير ذلك 

يعني استمرارهم في انتهاج تلك السياسات التي ينتهجها 

pyd  والتي اضرت بشعبنا وقضيته. وفي الوقت الذي 

نشجب فيه تلك التصريحات  نؤكد ألبناء و بنات شعبنا 

نذروا  الذين  روژ  بيشمركة  من  ابناءهم  بأن  الكردي 

انفسهم للدفاع عن شعبهم  ورفضوا أن يوجهوا بنادقهم 

لصدور إخوتهم السوريين كموقف وطني مشرف،  لن 

يقبلوا إال أن يكونوا حماة شعبهم وقضيته وهذه االتهامات 

التزامنا  على  نؤكد  كما  اصحابها،  على  مرودة  بحقهم 

باستمرار المفاوضات وفق األسس المتفق عليها، على 

ارضية اتفاقية دهوك». 

كما غطت ردود كثيفة على المواقع التواصل اإلجتماعي 

وعلى الفضائيات ضد اإلهانات والشتائم.

كما وقال السياسي، شاهين أحمد في مقالة له: إن هذه 

سابقة  تصريحات  على  تأكيدًا  تأتي  التي  التصريحات 

فوزة  لتصريحات  ومكملة  االتجاه،  نفس  في  للمذكور 

اليوسف ورفيقته إلهام أحمد التي قالت " أن اإلدارة في 

شمال شرق سوريا ليست كوردية، ولن نسمح للمجلس 

إنتخابات  دون  من  فيها  بالمشاركة  الكوردي  الوطني 

الجهات  نفس  من  الصادر  القرار  بعد  وكذلك   ." عامة 

بخصوص إجراء انتخابات عامة في مناطق ما تسمى 

أن  من  بالرغم  وحلفائه،   pyd لحزب  الذاتية  باإلدارة 

المتفق عليه بين ENKS و PYNK هو إجراء إنتخابات 

عامة بعد سنة من التوقيع على االتفاق الشامل !. وكذلك 

فإن هذه التصريحات تأتي بعد قيام ماتسمى بـ منظمة 

جوانن شورشكر مؤخرًا بحملة حرق وإطالق نار على 

وأحزابه،  الكوردي  الوطني  المجلس  ومقرات  مكاتب 

وكذلك عودة ظاهرة خطف القصر والتجنيد اإلجباري، 

وتهديد عوائل بشمركة روج، وتصعيد الحملة اإلعالمية 

وقياداته  الكوردي  الوطني  المجلس  ضد  التضليلية 

...إلخ».

رأى أحمد: «بأن استمرارية هكذا تصريحات مشبوهة 

الجناح  أن  تأكيد على  التوقيت هو  والمسؤولة في هذا 

لحزب  قنديل  قيادة  بمركز  عضويًا  والمرتبط  المغامر 

مفاصل  على  المسيطر  هو   pkk الكوردستاني  العمال 

ومختلف   pyd الديمقراطي  االتحاد  لحزب  القرار 

كوردستان  في  الذاتية  بإدارته  ماتسمى  مؤسسات 

سوريا، وأن هذا الجناح سيحاول بشتى الوسائل عرقلة 

الصف،  وحدة  لتحقيق  الهادفة  الكوردية  المفاوضات 

السوريين  الكورد  من  العقالء  لشريحة  نقول  وبالتالي 

األوان  آن   pkk منظومة  صفوف  ضمن  بهم  المغرر 

أن تتحركوا وتتخذوا الموقف الجريء من هذه األعمال 

التي يدلي بها  المشينة والتصريحات المشبوهة الهدامة 

أدوات قنديل، وأخذ المبادرة من أيدي هؤالء المسيئين، 

الصبر  بفارغ  ينتظر  الكردي  شعبنا  أبناء  أن  وخاصة 

التوصل إلتفاق وحدة الصف وتجنيب ماتبقى من مناطق 

كوردستان سوريا من تكرار المآسي التي حصلت في 

عفرين وكري سبي / تل أبيض وسري كاني / رأس 

العين». 

وحدة  مبادرة   – المبادرة  صاحب  «بأن  أحمد:  وأكد 

الصف الكوردي – السيد مظلوم عبدي مطالب بوضع 

عن  وإبعاده  خليل،  آلدار  أمثال  المسيئين  لهؤالء  حد 

مسار المفاوضات نهائيًا. كما نؤكد بأن قوات پيشمرگة 

كوردستان سوريا  لشگري روج  ال تحتاج إلى شهادة 

هكذا  من  أسمى  وهي  وأمثاله،  آلدار  من  سلوك  حسن 

يتحقق  ولن  مشبوهة.  ومحاوالت  مسمومة  تصريحات 

خالل  من  وأمثاله  خليل  آلدار  المدعو  إليه  مايهدف 

الخاسرة،  ومراهناتهم  المكررة،  المسمومة  تصريحاتهم 

الذي  المستنقع  ذات  إلى  االنجرار  الحكمة  من  وليس 

الوطني  المجلس  وأن  وأمثاله،  المذكور  فيه  يعيش 

الكوردي ENKS يحمل مشروع قومي كوردي واضح 

ينطلق من وجود جزء من الشعب الكوردي، وجزء من 

والسياسية  اإلدارية  الحدود  داخل  التاريخية  كوردستان 

قومية  ثوابت  وفق  ويناضل  ويعمل  السورية،  للدولة 

المختلفة  السوري  الشعب  مكونات  ممثلي  مع  ووطنية 

وبكل هدوء ومسؤولية بعيدًا عن ردود األفعال في إطار 

إلعادة  الشامل،  التغييري  السوري  الوطني  المشروع 

إنتاج جمهورية سورية إتحادية ونظام ديمقراطي على 

مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري القومية 

هذه  من  الهدف  أن  تمامًا  وندرك  والمذهبية.  والدينية 

إعادة  هو  التوقيت  هذا  وفي  الالمسؤولة،  التصريحات 

االمور إلى المربع األول، إلفشال الحوارات الكوردية، 

ألن نجاحها يعني نهاية آلدار وأمثاله، وبالتالي دوام هكذا 

باتت واضحة ألبناء شعبنا كي  الغاية منها  تصريحات 

تبقى  ما  وبقاء  واالستنزاف،  والصراع  التشتت  يستمر 

من مناطق كوردستان سوريا على صفيح ساخن، وأمام 

وأمثاله  آلدار  لـ  ونؤكد  المفتوحة.  الحروب  من  حالة 

بأنه لن يكون أي اتفاق إال بعد أن تأخذ قوات يشمركة 

وممتلكاته  شعبنا  حماية  في  الطبيعي  موقعهم  روج 

كل  مطلب  هو  وهذا   ، سوريا  كوردستان  أرض  على 

اإلساءة  إن  السوريين.  والوطنيين  الكورد  من  الشرفاء 

لقوات " بيشمركة روژ" المشهود لها بالشجاعة والنزاهة 

واإلحترافية ليست مرفوضة ومدانة فحسب بل هي إهانة 

وإساءة لدماء شهداء شعبنا».

وفي الختام، قال أحمد: األمريكي مطالب بأن يضع حد 

المجلس  وأمثاله، وأن  آلدار  لـ  قسد  قائد  بالتعاون مع 

إلى  تنجر  لن  بشمركة روج  وقوات  الكوردي  الوطني 

الصدام المسلح مع أشقائه من الكورد، وال مع شركائه 

من الوطنيين السوريين».

وقد قال الكاتب، شادي حاجي: «إن تصريح آلدار خليل 

والسلوكي  الخلقي  الجانب  عن   غريبًا  ليس  الصفيق 

والقضايا  بيشمركة روچ  السابقة من  ومواقفه  لشخصه 

الكردية القومية الرئيسية ومن المجلس الوطني الكردي 

الكردية  المفاوضات  قبل  ال  يتغير  لم  فهو  سوريا،  في 

البدء  ينتظر  والجميع  اليوم،  المفاوضات وال  أثناء  وال 

المفاوضات أي ليس في موقفه أي  الثالثة من  بالجولة 

يعلنها  وهو  الصفاقة  في  السافر  الوضوح  سوى  جديد 

بوضوح وصراحة».

وتابع حاجي: «فتصريُحه لم يأِت لجهله بمعايير التعامل 

أو الوعي بالسلوك الدبلوماسي أو الرد أو أنه أخطأ في 

فّن السياسة وتقدير الظروف السياسية واألمنية والصحية 

والمعيشية والتهديدات التركية اليومية والمباشرة للشعب 

الحكومة  استالم  موعد  وقرب  ومناطقها  الكردي 

بمتابعة  والبدء  لمهامها  بايدن  جو  برئاسة  األمريكية 

توقفت  التي  النقطة  من  الكردية  الكردية  المفاوضات 

عندها نتيجة انتخابات الرئاسية األمريكية بل جاء عن 

سبق اصرار وتصميم وتخطيط نابعًا عن إيمانه بالفكر 

وبتوجيه  ك  ك  ب  ال  لحزب  وااليديولوجي  السياسي 

وال  ينطقون،  ال  فأمثاله  أسياده،  من  ومدروس  ممنهج 

ينفذون إال بأوامر الشك أن تصريحه جاء ليفّجر الوضع 

ويحدث فتنة، ويستفز الطرف المتفاوض اآلخر، ويعّطل 

أن  المعرفة  حق  يعرف  وهو  حين   الى  المفاوضات 

أسياده  وإرادة  بإرادته  تكن  لم  الجارية  المفاوضات 

وبنتائجها  بمتابعتها  وسيلتزمون   مجبرين  دخلوها  بل 

مرغمين طبعًا».

وأضاف حاجي: «لنكن صادقين مع أنفسنا ومع الشعب، 

توافق مع مصالحها  ما  وإذا  ذلك  األمريكيون  أراد  إذا 

في  االستراتيجيين  حلفائها  ومصالح  القومي   وأمنها 

على  ان  أرى  لذلك  اسرائيل  رأسها  وعلى  المنطقة 

مستوى  الى  االنجرار  عدم  الكردي  الوطني  المجلس 

هذه المهاترات والوقوع في الفخ والتفكير في القيام برد 

عملي حضاري دبلوماسي وذلك بالتواصل مع راعيي 

المفاوضات وبشكل خاص المبعوث األمريكي المشرف 

الى  معه  ل  والتوصُّ الكردية  الكردية  المفاوضات  على 

آليات جديدة عملية لوضع حد نهائي لمثل هذه المهاترات 

واستبداله  المفاوض  الوفد  من  الشخص  هذا  وإلبعاد 

بآخر وبرد توضيحي مقنع عبر بيان رسمي بعيًدا عن  

االنفعال والتهور واالندفاع».

لكتاب  الكلمات  بعض  نعرض  سوف  الختام  وفي 

وحقيقتها  البيشمركة  قوات  وصفوا  ممن  وسياسيين 

الالمعة في إنارة دروب األمن والسالم.

وقد قال الكاتب، جواد كاظم ملكشاهي في وصفه لقوات 

المقاومة  رمز  «البيشمركة  له:  مقالة  في  البيشمركة، 

الذات  ونكران  والبطولة  الشجاعة  وعنوان  والصمود 

الحقوق  اجل  من  والنضال  الوطن  حياض  عن  للذود 

القومية للشعب الكوردي ودفاعا عن الكرامة االنسانية.

مقدس  هدف  لها  كان  نشأتها  ومنذ  القوات  تلك  ان  اال 

آخر ناضلت من اجله وقدمت تضحيات جسامًا له ،اال 

وهو الدفاع عن جميع المكونات التي تعايشت معه منذ 

ودينية  قومية  اقليات  من  كوردستان  ارض  على  القدم 

التي  السلمي  التعايش  عملية  في  كمساهمة  مختلفة، 

اضحت احدى السمات البارزة للشعب الكوردي المحب 

للسالم والوئام».

مستوى  على  البيشمركة  «اصبح  ملكشاهي:  وأضاف 

العالمي، عنوانا للدفاع عن الكرامة االنسانية وسدا منيعا 

امام التحديات والمخاطر التي بدأت تهدد شعوب العالم 

وما الدعم والمساندة العالمية لتلك القوات في حربها ضد 

االرهاب اال دليل واضح على دورها االنساني، كل هذا 

لم يات من فراغ بل هو جزء من النهج االنساني السليم 

من  عقود  خالل  الخالد  البارزاني  رسمه  الذي  والقويم 

االنسان  حقوق  مبادئ  يخرق  لم  والذي  المسلح  الكفاح 

كانت  التي  القوات  ضد  والقتال  الحروب  اثناء  حتى 

والمدن  القرى  في  والمدنيين  البيشمركة  خنادق  تهاجم 

معا والتي ارتكبت مجازر وحشية ضدهم في االنفاالت 

المحرمة  الكيماوية  االسلحة  واسـتخدام  الصيت  سيئة 

دوليا».

البيشمركة:  عن  كوفلي  جعفر  عبداهللا  الكاتب،  ويقول 

«كل مجتمع من المجتمعات البشرية وعلى مر التاريخ 

يفتخر بما قدمه ابناؤه من خدمة جليلة لإلنسانية ويعلو 

بها هامته ويشعر بأنه قدم شيئًا ولو قليال الى الحضارة 

تلك  هي  نفتخر  ومازلنا  به  افتخرنا  ما  وأن  االنسانية، 

الشجاعة الفائقة التي يبديها أبناء شعبنا الكوردي الذين 

ناضلوا بكل بسالة ضد شتى المظالم وأنواع األضطهاد 

الذين يفدون بأغلى  إنهم (البيشمركة)  من أجل حقوقه، 

وطنهم  سبيل  في  الزكية  بدمائهم  ويضحون  مالديهم 

كل  نطقها  بمجرد  تنهار  التي  الكلمة  تلك  وشعبهم، 

الحصون والقالع ويهزم أقوى الجيوش وتدمر أحالمهم 

الواهية بتدنيس أرض كوردستان الطاهرة، هذا (مقاتل) 

الصعاب  وال  الملل  أو  الكلل  الذي اليعرف  البيشمركة 

ويضحي  ينتصر  و  ويدافع  ليقاتل  خلق  الخجل،  ال  و 

وينير درب شعبه نحو العال واالفاق الرحيبة، بكل قطرة 

كالفئران  وتصبح  والظالم  الشر  قوى  تهتز  عرقه  من 

الليل وبقطرة أخرى يصنع الحياة على  في جنح ظالم 

وجوه  على  االبتسامة  فانهم  والحنان.  والتفاؤل  المحبة 

االبرياء من االطفال واالمهات، واألمل كل األمل معقود 

أمنيات شعب صامد أبي،  أكتافهم ُتحمل  عليهم، وعلى 

فأنه (المقاتل الكوردي) صبور كصبر أيوب، ال وجود 

عيونه  في  ترى  حياته،  قاموس  في  والهزيمة  للتراجع 

إقامة الدولة الكوردية التي هي أمل وهدف كل كوردي، 

وعلى جبينه مكتوب إما الموت أو كوردستان بحروف 

مستقبل  بالنور  يرسم  وبخطاه  والماس،  الذهب  من 

ليس  وأمامه  واألمان  األمن  تجد  وفي ظله  األمة،  هذه 

بمستحيل».

ويضيف كوفلي: «(البيشمركياتي) مؤسسة تربوية جعل 

 – (االخالص  وشعارها  له  وفداًء  الوطن  خدمة  هدفها 

الفداء – التضحية حتى النصر) فانها مدرسة بل جامعة 

في أرقى مستويات العلم والمعرفة وبناء االنسانية التي 

التعرف الظلم و االضطهاد، و تخرج منها العديد من 

االسماء الذين كانوا والتزال (تلك االسماء) نجومًا المعة 

في سماء كوردستان ويفتخرون بإنتمائهم لهذه المدرسة 

العريقة بأصالتها ومنهجها».

الخاتمة:

فلنكن على يقين أن بيشمركة روژهم أمل الذي ينتظره 

الشعب الكوردي في كوردستان سوريا، وبما أنهم من 

عن  بالدفاع  المعنيين  فهم  السوريين،  الكورد  أبناء 

أرضهم وحمايته، وسيعودون عاجال أم آجال. 

بيشمركة روژ... رمز النضال والكفاح.. وعنوان األمن واالستقرار

البيشمركة كربياء أمتنا الكوردستانية
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عام ٢٠٢٠ وما آلت إليه األوضاع يف سـوريا عامة .. والوضع الكوردي خاصة !!
˝fl@ÂÌá€aç«

انتهى عام ٢٠٢٠، وبدأ العد في العام الجديد ٢٠٢١، 

والوضع السوري عامة والكوردي خاصة لم يخُط أي 

الوضع  العكس  على  بل  انفراج،  نحو بصيص  خطوة 

نحو تدهور مستمر ومزيد من الكوارث والويالت على 

الشعب السوري عامة والكوردي خاصة.

العالم  في  العالقة  القضايا  جميع  العالم  ترك  عاٌم   -

عامة ومنطقة الشرق األوسط خاصة، وانصب اهتمامه 

اللقاح،  إلنتاج  الدول  بين  والسباق  كورونا  بفيروس 

بالربح  متعلق  الحقيقة  في  ولكن  انساني،  الظاهر  من 

والمال.

- الوضع السوري عامة والكوردي خاصة تتجه نحو 

مأساة كارثية نتيجة ارتفاع صرف الدوالر وإلقاء بظالله 

على واقع الشعب الذي هو في األصل في مأساة، زاد 

عليها مأساة ومأساة.

- النظام في وضع ُيحافظ على سلطته رغم العقوبات 

قوت  نفسه على  ُيعافي  النظام  القاسية، ألن  األمريكية 

الشعب.

تخبط  في  سوريا  كوردستان  في  الكوردية  السياسة   -

مستمر نتيجة أن هناك من يحاول خلط األوراق وعرقلة 

سير الحوارات الكوردية- الكوردية.

- انتهت والية الرئيس األمريكي المثير للجدل دوالند 

ترامب وبدء مرحلة جديدة مع إنتخاب الرئيس األمريكي 

الجديد جو بايدن.

- عاٌم لم ُيبشر بالخير بالنسبة لحلحلة الوضع السوري 

عامة والكوردي خاصة.

ما  كل  تفسرون  وكيف  ٢٠٢٠؟  لعام  تقييمكم  ما   -١

جرى في هذا العام؟ ولماذا؟

٢- هل الوضع الكوردي في عام ٢٠٢٠ في تقدم نحو 

اإلنفراج وخاصة وأن المفاوضات الكوردية قد حققت 

أشواطًا جيدة وبرعاية أمريكية أم ال؟ ولماذا؟

٣- هل هناك بوادر بأن العام القادم سيكون أفضل مع 

سابقه؟  كـ  سيبقى  أم  جديدة،  أمريكية  إدارة  انتخاب 

ولماذا؟

٤- ما تحليلكم للعام القادم حول الوضع السوري عامة 

والكوردي خاصة؟

الشعب  تطلعات  تحقق  الكاملة  الكوردية  اإلتفاقية 

الكوردي

لصحيفة  رشيد  رجب  محمد  المهندس،  العميد  تحدث 

السورية  الثورة  كانت  «إذا  بالقول:  «كوردستان»، 

من  كذلك  فهي  والضحايا،  األسباب  حيث  من  استثناء 

حيث النتائج أيضًا، إذ لم ينتصر أحد طرفي الصراع 

على اآلخر، المنتصر الوحيد هو داعموهما، والخاسر 

األكيد الشعب السوري، بينما الخاسر األكبر كان الشعب 

الكوردي السوري على عكس التوقعات. ويعود ذلك إلى 

عدة أسباب أهّمها غياب اإلرادة الدولية بانتصار الثورة 

السورية نزوًال عند رغبة إسرائيل والدول التي سّمت 

نفسها زورًا أصدقاء الشعب السوري، ليس هذا فحسب 

بل ذهبت تلك الدول إلى أبعد من ذلك باستغالل معاناة 

الشعب السوري أبشع استغالل عندما التقت مصالحها 

مع مصالح الدول التي الداعمة للنظام - روسيا، إيران، 

اإلمارات -.  وليس أقل من ذلك تسليح الثورة بدون 

إلى تحّول أغلب  أّدى  ِمّما  للثوار،  قيادة موّحدة  وجود 

من حمل السالح إلى قّطاع طرق ومؤخرًا إلى مرتزقة 

كان  ولو  منها  ُيطلب  ما  وتنفذ  أسيادها،  بأوامر  تأتمر 

ضّد مصلحة الوطن والشعب، أّما الثوار الحقيقيون فقد 

ُأبِعدوا عن الساحة. 

يعيشها  التي  الكارثية  األوضاع  «إّن  رشيد:  يتابع 

لم  الكوردي في كوردستان سوريا منذ سنوات  الشعب 

تكن بسبب مشاركته في الثورة أو عدِمها، وإّنما تعود 

بالدرجة األولى إلى االنقسام الحاد في الصف الكوردي 

وتطّوره فيما بعد إلى قطيعة بين طرفيه -اإلدارة الذاتية 

معه  تعّذر  الذي  األمر  الكوردي-،  الوطني  والمجلس 

ظهور أي مشروع خاص بالشعب الكوردي رغم أهميته 

الكبيرة، أو توحيد الرؤية حول مستقبله، ِمّما يدُّل على 

أو مع  المعارضة  الوقوف مع  في  تكن  لم  المشكلة  أّن 

النظام، بقدر ما كانت في مصادرة قرار الشعب من ِقَبل 

اإلدارة الذاتية وتجاهل مصالحه، والذهاب إلى أبعد من 

ذلك بخلق ظروف أمنّية ومعيشّية ُتجبره على الهجرة، ثّم 

الدخول في تحالفات وهمّية ألحقْت أشّد الضرر بالقضية 

الكوردية، أّدت إلى هدر دماء شباب الكورد في معارك 

فليكن  ُيراق  الكوردي أن  للدم  بّد  فإذا كان ال  هامشية، 

مشاريع  أجل  من  وليس  المشروعة،  حقوقه  سبيل  في 

م معادلة؟  تفهُّ يمكن  النفط. كيف  آبار  اآلخرين وحماية 

طرفها األول أّن تسيطر على ثلث مساحة سوريا، بعد 

اإلرهابي،  داعش  تنظيم  من  شاسعة  مساحات  تحرير 

أجمع،  العالم  باعتراف  به  النكراء  الهزيمة  وإلحاق 

الثاني أْن ال تكون طرفًا في مفاوضات الحل  وطرفها 

النهائي للمسألة السورية، وأّن ال يكون لك حضور في 

لجنة وضع ودراسة الدستور السوري الجديد. وبالمقابل 

بالمجلس  الممثَّل  اآلخر  الكوردي  الطرف  يحّقق  لم 

الوطني الكوردي أي مكسب للشعب الكوردي بانضمامه 

النظر في مسألة  إعادة  ذلك  أال يستحق  االئتالف،  إلى 

الثورة عن  االنضمام والبقاء فيه؟ خاصة بعد انحراف 

مسارها، وتوجيه البوصلة نحو الِعداء للشعب الكوردي 

للتناغم مع الموقف التركي، واحتالل أرضه وممارسة 

أبشع أنواع االنتهاكات بحقِّ أبنائه إلجبارهم على النزوح 

األطماع  لتحقيق  تمهيدًا  المجهول،  نحو  مناطقهم  من 

ها. من البديهي أْن يكون االنضمام إلى  التركية في ضمِّ

أي تحالف أو جسم سياسي والبقاء فيه مرهونًا بتحقيق 

األهداف التي من أجلها كان االنضمام. ألْم ينصح الزعيم 

بداية  منذ  الكوردية  األحزاب  قيادات  بارزاني  مسعود 

الثورة بالوقوف مع الطرف الذي يعترف بحقوق الشعب 

ُيّتفق  ما  لتنفيذ  الضمانات  ويقدِّم  المشروعة،  الكوردي 

عليه؟ فالّثابت الوحيد في السياسة هو التغيير الدائم حيث 

تكون المصالح».

إّال  تكن  لم  العام ٢٠٢٠م  أحداث  «إّن  رشيد:  يضيف 

امتدادًا ألحداث األعوام السابقة، االستثناء على مستوى 

الكوردي  الصعيد  وعلى  كورونا،  فيروس  كان  العالم 

الصف  لتوحيد  الفرنسية  األمريكية  المبادرة  كانت 

ومازال  كان  الكوردي  فالشعب  السوري،  الكوردي 

يعلِّق آماًال كبيرة على المحادثات الجارية بين الطرفين 

طرفي  يحمِّل  ِمّما  فرنسية.  أمريكية  برعاية  الكوريين 

إلى  التّوصل  بضرورة  تاريخية  مسؤولية  التفاوض 

تطلعات  يلّبي  كوردي  بمشروع  ُتتّوج  شاملة  إتفاقية 

بعين  السورية  الخصوصية  ويأخذ  الكوردي  الشعب 

االعتبار، وبخالف ذلك تكون اتفاقية ناقصة تلّبي فقط 

ناقصة  تكون  واالتفاقية  األمريكية ومصالحها.  الرغبة 

الذاتية  اإلدارة  في  المشاركة  على  اقتصرت  حال  في 

وتجاهلت غرب الفرات. 

يردف رشيد: «إّن توحيد الصف الكوردي بقدر ماهو 

ضرورة  الوقت  بنفس  هو  أمريكية  ومصلحة  رغبة 

كوردية. إّال أنني لست متفائًال وال أتوّقع الخروج باتفاقية 

تّم االتفاق -وأتمنى أن  تلّبي تطلعات الشعب، هذا إن 

ز شكوكي وشكوك اآلخرين هو  أكون مخطئًا، ما ُيعزِّ

طرفي  بين  الُمبرمة  السابقة  باالتفاقيات  االلتزام  عدم 

إلى  يعود  السبب  أّن  أعتقد  مقرراته؟  وتنفيذ  التفاوض 

فقدان الثقة بين الطرفين والناتج عن كون اإلدارة الذاتية 

تتلّقى أوامرها من حزب العمال "الكوردستاني" الذي ال 

يؤمن أصًال بحق الشعب الكوردي في تقرير مصيره. 

إّن عدم اإلتفاق يعني شيء واحد فقط هو أّن األحزاب 

نكون  وعندئذ  والوطن،  الشعب  من  أهم  نفسها  تعتبر 

أمام كارثة حقيقة قد تؤدي إلى ضياع القضية الكوردية 

برمتها».

يختم رشيد: «إّن بداية العام الجديد مثلها مثل أي وقت 

آخر من العام، ال تدعو إلى التفاؤل كثيرًا، وال تحمل 

للتفاؤل  يدعو  ما  العالم،  وقضايا  لمشاكل  حلوًال  معها 

البوادر الواضحة والمقدمات الصحيحة فقط، وال أظنُّها 

أن  أعتقد  ال  كما  المنظور،  المدى  وفي  اآلن  موجودة 

السياسة  في  كبيرًا  تغييرًا  ٢٠٢١م  الحالي  العام  يشهد 

بايدن  جو  الرئيس  عهد  بداية  مع  األمريكية  الخارجية 

فيما يتعلق بالوضع السوري بشكل عام والكوردي بشكل 

خاص. من خالل التجارب السابقة في المنطقة يّتِضح 

لنا أّن اإلدارة األمريكية تركِّز على إدارة األزمات أكثر 

ِمّما يعني غياب اإلرادة األمريكية وبالتالي  من حلِّها، 

الدولية للحل، وإن ُوِجَد الحل ليس من الضروري أن 

الحل  نحو  الحقيقي  التغيير  ونرغب.  نتوّقع  كما  يكون 

الخارج،  من  وليس  أنفسهم  القضايا  أصحاب  من  يبدأ 

وهذا ال يعني إهمال دور الدول العظمى.

الحل السياسي مايزال بعيدا نوعا ما

لصحيفة  عكيد  حواس  التفاوض،  هيئة  عضو  تحدث 

«كوردستان»، بالقول: « كان العام ٢٠٢٠ عاما حافال 

باألحداث، وكان ابرزها تفشي فيروس كورونا، فرض 

من  مناطق  استهدفت  التي  الحرائق  قيصر،  عقوبات 

المتصارعة  الدول  بين  النفوذ  مناطق  تغيير  سوريا، 

في سوريا من خالل أدوات محلية تم اإلعتماد عليها، 

العقوبات على تركيا وما حدث في كرباغ، الموضوع 

سليماني،  قاسم  مقتل  لبنان،  في  الحرائق  الليبي، 

وضع  بغداد،  في  الدبلوماسية  البعثات  مقار  استهداف 

العربي  عالقات  اليمني،  الوضع  المتأزم،  العراق 

برأيي كل هذه االحداث مترابطة وتتعلق  اإلسرائيلية، 

بصراع مجموعة من القوى التي تتحكم في مصيرعدد 

البلدان،  بأياد محلية من تلك  من دول الشرق األوسط 

التي  السنوات  لمجريات  امتداد  هي  العشرين  أحداث  

العام  منذ  حدث  وما  كورونا،  مرض  باستثناء  قبلها، 

إيران  الثالث،  الدول  بين  لإلتفاقات  ونتيجة   ٢٠١٦

التي  السورية  االرض  على  الفاعلة  وروسيا  وتركيا 

الدولية،  والتدخالت  االستانة،  في  اجتماعاتها  عقدت 

االنسحاب األمريكي من المنطقة واالتفاقات التي حدثت 

كانت  هذه  كل  الدولي ٢٢٥٤،  بالقرار  االلتزام  وعدم 

والكوردي  عامة  السوري  الشعب  ثمنها  دفع  كوارث 

الدولي  المناطق، المجتمع  العديد من  بشكل خاص في 

يتحمل مسؤولية ما يحدث في سوريا ألن ذلك يتم بسبب 

ولالسف  وأجنداتها،  مصالحها  وتناقض  صراعاتها 

هذا  فاتورة  يدفع  من  هو  المنكوب  السوري  الشعب 

الصراع، وخصوصًا الشعب الكوردي الذي هجر من 

مناطقه، حيث تم تقاسم مناطق النفوذ بين الدول الفاعلة 

في الشأن السوري نتيجة التفاقات بينها، وبالتالي كان 

العام ٢٠٢٠ عامًا كارثيًا على المنطقة عمومًا والشعب 

الديموغرافي  التغيير  حيث  من  خصوصًا  الكوردي 

االسف  ومع  القسري  والتهجير  المدنيين  واستهداف 

مازالت هذه األحداث مستمرة حتى تاريخ اليوم».

يتابع عكيد: «كان الحدث األهم الذي يبعث األمل في 

الكوردية- المفاوضات  موضوع  هو  الكورد  نفوس 

التي  الدولية  للجهود  استمرارًا  كانت  التي  الكوردية 

بدأت في ٢٠١٩، فكان هناك المبادرة الفرنسية التي تم 

تطويرها بإشراف مباشر من الرئيس الفرنسي على هذه 

المفاوضات وتم عقد جولة مباشرة وعدة جوالت غير 

مباشرة في باريس، ومن ثم استكملت هذه المفاوضات 

بهذه  الكوردي  الشارع  ورحب  أمريكي  بإشراف 

المفاوضات، سواًء األطراف المتحاورة أو التي كانت 

خارج الحوار، وهي بقناعتنا خطوة مهمة وإيجابية ألنها 

العالم مثل  تتم تحت إشراف دولة ذات نفوذ كبير في 

مجموعة  ودعم  وباهتمام  األمريكية  المتحدة  الواليات 

من دول االتحاد األوروبي وتأييد من إقليم كوردستان 

وفخامة الرئيس مسعود بارزاني، وبمساندة من القوى 

التقدم  من  وبالرغم  السورية،  والديمقراطية  الوطنية 

هناك  أن  إال  القضايا،  من  الكثير  في  تم  الذي  الكبير 

إلى معالجة فعلية  التي هي بحاجة  القضايا  الكثير من 

وجذرية لها في المحادثات التي تتم بين المجلس الوطني 

أمريكي  بإشراف  الوطنية  الوحدة  وأحزاب  الكوردي 

الكوردية  للمناطق  حقيقية  مشتركة  إدارة  الى  وصوال 

المناطق  في  أهلنا  معاناة  ينهي  وإيجاد مخرج  المتبقية 

مختلف  بإرتكاب  تقوم  قوات  سيطرة  من  تعاني  التي 

اإلنتهاكات بحقهم هناك».

يعتقد عكيد: «أنه سيكون هناك تغيير بطريقة التعامل 

مع ملفات الشرق األوسط بشكل عام والملف السوري 

بالسياسة  تتعلق  ثوابت  هناك  ولكن  خاص،  بشكل 

ال  والتي  األوسط  الشرق  في  األمريكية  االستراتيجية 

تتغير بتغير اإلدارات، وبشكل عام سيكون شكل التعامل 

إستكماال لعمل اإلدارات السابقة مثل موضوع محاربة 

داعش ودفع األحداث باتجاه استكمال العملية السياسية 

وتطبيق قانون قيصر، وبالنسبة للملف اإليراني سيكون 

وجهة  ألن  معه،  التعامل  في  مختلف  اسلوب  هناك 

هذا  في  الجمهوريين  عن  تختلف  الديمقراطيين  نظر 

الموضوع، وربما يكون طريقتها في التعامل مع بقاء 

القوات األمريكية في المنطقة مختلفًا عن اإلدارة السابقة 

التي كانت ترجح االنسحاب».

يرى عكيد: «أنه سيكون هناك دفع باتجاه توفير نوع 

للنفوذ األمريكي  الخاضعة  المناطق  من االستقرار في 

التقدم  بإتجاه  ضغط  هناك  وسيكون  التعبير،  صح  ان 

في العملية السياسية، وبالمقابل هناك دول أخرى لديها 

أجنداتها ولم تصل إلى توافقات فيما بينها بعد، وعموما 

يجب أن نكون مستعدين للسيناريوهات المختلفة ونعمل 

على توفير االستقرار في منطقة النفوذ األمريكي لتكون 

منطلقًا لالستقرار في جميع األراضي السورية».

بعيدا نوعا  السياسي مايزال  الحل  يأسف عكيد:  «أن 

فيما  تزال على خالف  المتصارعة ال  الدول  ما، ألن 

بينها وبدون توافقها ال يمكن للشعب السوري ان يصل 

الى حلول لهذا الوضع المتأزم، والوضع الكوردي جزء 

من هذه الحالة، ويجب ان نسعى جاهدين لبناء عالقات 

مع القوى الفاعلة في المنطقة لنكون جاهزين للمراحل 

المقبلة».

لتسريع  الجهود  تكثيف  الواجب  «من  عكيد:  يختم 

الى  بحاجة  فالكورد  كوردية،  تفاهمات  الى  الوصول 

آليات  إيجاد  إلى  يفضي  وتفاعل  موحدة  سياسية  رؤية 

عفرين  في  شعبنا  لمعاناة  مخارج  ورؤية  لالستقرار 

وسري كانيي وكرى سبي والوصول الى طرق تضمن 

وبناء  مناطقهم  إلى  والمهجرين  لالجئين  آمنة  عودة 

إدارات حقيقية في هذه المناطق من سكانها والبحث عن 

آليات دعم االستقرار في تلك المناطق وتقوية الملفات 

المختلفة للوصول إلى تعاون  التفاوضية مع األطراف 

حقيقي بين مكونات المجتمع، وقد خطونا خطوات جادة 

مختلف  مع  حوارية  جلسات  وأقمنا  االتجاه،  هذا  في 

مثل  للتعاون  آليات  الى  والمكونات ووصلنا  األطراف 

السوري  الغد  وتيار  اآلشورية  المنظمة  مع  حوارنا 

تمخض  التي  والفرات  الجزيرة  في  العربي  والمجلس 

يجمع  سياسي  كجسم  والحرية  السالم  جبهة  بناء  عنها 

أطياف مختلفة من مكونات المنطقة، والهدف منه تنشيط 

السوري  الشعب  من  ممكنة  أوسع شريحة  مع  الحوار 

ليكون طريقا لبناء سوريا تعددية ال مركزية ذات نظام 

ديمقراطي برلماني يعترف بحقوق كل المكونات سواء 

وحلوًال  مخارج  وتجد  والمذهبية،  الدينية  او  القومية 

لمآسي وويالت العقود الماضية وتعويض المتضررين 

ضمان  يمكن  ال  وبرأيي  الكوردي،  الشعب  وخاصة 

ببناء  أمام عودة االستبداد إال  الحقوق وإغالق الطرق 

سوريا اتحادية ديمقراطية لها برلمان ذو غرفتين يضمن 

عدم عودة الدكتاتورية والتوزيع العادل للثروات وبناء 

السوري  الشعب  مكونات  مختلف  بين  حقيقية  شراكة 

انطالقا من اإللتزام بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية 

واإلعتراف بحقوق جميع السوريين».

عام ٢٠٢٠ هو األسوء على البشرية جمعاء

«كوردستان»،  لصحيفة  حسين  فدوى  الكاتبة،  تحدثت 

بالقول: «اتفق العالم أجمع وألول مرة على أمر ما وهو 

أن العام ٢٠٢٠ هو األسوأ على البشرية جمعاء. كان 

عاما شديد الوقع من كافة الجوانب واألصعدة، استمر 

رافقها حروب وحرائق،  والتشرد،  والقتل  الدمار  فيها 

واالسوأ انتشار وباء كورونا، الذي غّيب حركة الحياة 

خلف كمامة حصدت الكثير من األرواح، وشكلت تهديدًا 

وأسواق  إقتصادات  فيها  إنهارت  الجميع،  لدى  ورعبًا 

عالمية، وتداعت دول، لترزخ شعوبها تحت خط الفقر، 

وطرحه  اللقاح  إليجاد  العظمى  الدول  من  وتسابق 

كتجارة رابحة يتهافت المستهلك للحصول عليها، ليزداد 

الفقيرة والشرق  بالعالم عامة والدول  الدول  تحكم هذه 

األوسطية خاصة، ومنها سورية التي تعتبر جزءًا من 

هذه  مع  المتحالفة  بأنظمته  المبتلي  البائس  الشرق  هذا 

الدول في النيل من حياة شعوبها». 

عدة  سنوات  منذ  يعانون  «السوريون  حسين:  تتابع 

قتل  في  النظام  مع  متحالفًا  الوباء  هذا  ليأتي  األمّرْين 

كان  الذي  قصير  قانون  جانب  إلى  وتجويعه،  الشعب 

الغالء  ليزداد  السوري،  الشعب  نعش  في  آخر  إسفينا 

والفقر والعوز. ولم تتخلف المنطقة الكوردي في سوريا 

نتج  وما  األزمة  هذه  ارتدادات  في  األجزاء  باقي  عن 

عنها، وما حدث ويحدث ليس آنيًا وال وليد الصدفة، بل 

هو نتيجة تراكمية للسياسات الخاطئة، والتحالفات الغير 

ضمان،  دون  الكوردي  المقاتل  بـ  والزج  مشروطة، 

بيادق في معارك خاسرة، ليعود محمًال على األكتاف. 

إزداد تآكل جسد الجغرافية الكوردية، وسقوط المدن تلو 

أبيض  العين وتل  لعفرين ورأس  األخرى من كوباني 

واآلن عين عيسى وما يحدث فيها وتسابق القوى الغازية 

للسيطرة عليها والمقايضة بها. باإلضافة إلزدياد الفجوة 

والشرخ اإلجتماعي وظهور طبقتين اجتماعيتين، طبقة 

المعدومين.  الفقراء  وطبقة  والفاسدين،  األزمة  أثرياء 

وهي في توسع مستمر مع إنهيار العملة السورية». 

بأس  ال  شوط  قطع  رغم  «سياسيًا،  حسين:  تضيف 

حرق  أن  إال  الكوردية  الكوردية-  المحادثات  في  به 

الكوردية،  الرموز  وصور  الكوردي،  والعلم  المكاتب 

القصر وخطف األطفال  واستمرار االعتقاالت وتجنيد 

الزال مستمرًا، وتبادل كيل االتهامات بين الطرفين مع 

بالعكس  بل  يدور،  ما  لكل  رسمي  ناطق  وجود  عدم 

تزيد  وعشوائية،  مدروسة  غير  تصريحات  شهدنا 

المتأمل  الكوردي  الشارع  لدى  وإحباطًا  سوءًا  األمر 

وما سيحدث  الجديد  العام  في  األيام  قادمات  في  خيرًا 

فيه سُيبنى على ما تم في العام الفائت، ولن يأتي من 

فراغ. وهنا البد من الوقوف بجدية على معاناة الشعب 

الكوردي من جراء هذا التشتت وإتمام االتفاق الذي إن 

يحققه  ما  من  واالستفادة  أمريكي،  بضغط  سيكون  تم 

في  األمريكية  المصالح  مع  تقاطع  من  التقارب  هذا 

المنطقة لتحقيق مكاسب تسجل للقضية الكوردية خاصة 

مع فوز جو بايدن في االنتخابات األمريكية، واقتراب 

العالم  عانى  أن  بعد  األمريكية،  الرئاسة  توليه  موعد 

أجمع من مزاجية دونالد ترامب الرئيس السابق. فوز 

الكوردي  الشارع  لدى  وتفاؤًال  فرحًا  القى  بايدن  جو 

استنادا إلى موقفه، وآرائه وتصريحات له تدعم القضية 

الكوردية باعتباره صديقًا للشعب الكوردي، لكن حتى 

هذا ال يعول عليه، فهو بالنهاية ينفذ السياسة األمريكية 

المرسومة بما يحقق المصالح األمريكية وأمنها القومي، 

وتصريحاته وهو خارج السلطة لن تكون هي ذاتها وهو 

يترأس قمة الهرم. جيمس جفري الذي صرح بعد تركه 

السلطة بضرورة إقامة حكم ذاتي في المناطق الكوردية 

ودعمهم، والحفاظ على قوات قسد وخصوصيتها، كان 

هو نفسه عراب  صفقة بيع عفرين وكري سبي وسري 

لهم  الساحة  وترك  واالنسحاب  التركي  للمتحل  كانيه 

ليفعلوا ما فعلوه من قتل وتشريد وسلب ونهب وتغيير 

ديمغرافي للمنطقة».

على  ستعتمد  والبعيد  القريب  المدى  في  المنطقة 

االستراتيجية األمريكية

تحدث الكاتب عبداللطيف موسى لصحيفة «كوردستان»، 

لنفس  امتدادًا  كان   (٢٠٢٠) المنصرم  «العام  بالقول: 

الشعب  منها  عانى  التي  والخطط  والطرق  األساليب 

السوري. بل عمل على تسخير اإلمكانيات لتحقيق والدفع 

بالمشاريع التي ال تخدم الواقع السوري. عام استمرت 

والنظريات  الكلمات  كافة  تعجز  والتي  المعاناة  فيه 

اإلنسانية عن وصفها. القتل والتصفية والتشريد الداخلي 

والهجرة الخارجية وتفكيك بنية المجتمع السوري وهدم 

كل مالمح الدولة، وتهجير العقول والخبرات السورية 

مالمح  فيه  زادت  عام  العالم.  كل  منها  أستفادت  التي 

التقسيم على األرض عبر اتفاقيات أمنية تحت مسميات 

الشرقي  بجانيه  الفرات  التوتر.  خفض  منها  مختلفة، 

والغربي ومناطق نفوذ تركية وازدياد دخولها واحتاللها 

أراضي سورية. بالطبع كانت المصالح اإلقليمية السبب 

األساسي في ما يعانيه الشعب السوري في ظل غياب 

لالزمة  حل  إليجاد  والحقيقية  الصادقة  الدولية  اإلرادة 

السورية ضاربًا شتى المواثيق الدولية عرض الحائط، 

وأزمة كورونا التي ترك الشعب السوري وحيدًا يفتك 

به». 

يتابع موسى: «عندما نقوم باستعراض الوضع السوري 

بالتأكيد نفسه الواقع الكوردي بما يشهده الوجود التاريخي 

الكوردي في سوريا من امتداد جغرافي وثقافة التعايش 

والتنوع األثني والمدني. ولكن ما يميز الشعب الكوردي 

الكوردي  الصف  وحدة  لمفاوضات  األمريكية  الرعاية 

تقسيمها  تم  بأنها  أسلفنا  التي  المنطقة  جغرافية  بحكم 

عليها  يعول  التي  المفاوضات  تلك  النفوذ.  مناطق  الى 

مهمة،  أشواطًا  قطعت  والتي  الكوردي  الشعب  الكثير 

واألهم ما فيها بأنها خلقت أرضية الثقة والحوار، طبعا 

ثقة  الدولي، والتي كلي  الراعي  نتيجة ظروف  توقفت 

بأنه سيتم استئنافها بقوة، والسيما في ظل الدعم المباشر 

خدمة  إنجاحها  في  بارزاني  مسعود  الرئيس  واصرار 

للشعب الكوردي، وامتدادًا لواجبه القومي تجاه أجزاء 

تسريب  تفائلي  يدعم  الذي  األمر  األربعة.  كوردستان 

أنباء من صحيفة الشرق األوسط عن عزم أمريكي في 

تنفيذ مشروع الرئيس بارزاني في المنطقة».

يضيف موسى: «بما أن المناطق الكوردية واقعة ضمن 

التطرق إلى  القوات األمريكية، البد من  نفوذ عمليات 

للشعب  كبيرة  أهمية  ارتداداتها ذات  المسألة كون  هذه 

متوقفة  الكوردية  الكوردية  المفاوضات  الكوردي. 

لإلدارة  االنتقالية  والفترة  األمريكية،  الظروف  بسبب 

استالم  مع  المفاوضات  تلك  استئناف  سيتم  الجديدة. 

الخارجية  فريق  واكتمال  الجديدة،  األمريكية  اإلدارة 

األمريكية سوف تكلل هذه المفاوضات بالنجاح لعوامل 

بإيقاف  المنطقة  في  األمريكية  المصالح  أهمها  عديدة. 

المتكررة  بايدن  وخطابات  واإليراني،  الروسي  التمدد 

في حملته االنتخابية في دعم المنطقة وتصحيح أخطاء 

حلول،  بدون  وتركها  المنطقة  جر  في  ترامب  إدارة 

بارزاني  الرئيس مسعود  الدعم واإلصرار من  واألهم 

إليجاد حل يخدم الشعب الكوردي في سورية. االحزاب 

الكوردية مطالبة بإنجاح هذه المفاوضات كونها القشة 

األخيرة التي يعقد عليها الشعب الكوردي اآلمال».

العموم  السوري على وجه  الوضع  يختم موسى: «ان 

والبعيد  القريب  المدى  على  بالخصوص  والكوردي 

اآلن  إلى  والتي  األمريكية،  األستراتيجية  سيعتمد على 

إلى  المنطقة  ستقود  الذي  الغموض  تشبه  ولألسف 

سوريا  في  الوضع  سيعتمد  الثانية  بالدرجة  المجهول. 

الدولية بين أمريكا وروسيا، وفي ظل  التسويات  على 

المشهد.  عن  الغائب  األوروبي  االتحاد  دور  غياب 

وكما سيعتمد الوضع على تجاذبات الصراع األمريكي 

اإليراني ومشروع اإليراني في المنطقة، والتي تشغل 

في  الوضع  سيعتمد  وكما  منها.  األكبر  الحيز  سورية 

إمتالك  في  الدولي  المجتمع  جدية  مدى  على  سورية 

اإلرادة الحقيقة إليجاد تسوية لألزمة في سورية. وإيجاد 

الكوردي  الشعب  مصالح  يخدم  بما  للوضع  تسوية 

المعقودة عليها، واإلستفادة من الدعم والرعاية المباشرة 

من شخص الرئيس مسعود بارزاني، إليجاد حل للشعب 

للمشاركة في  يتيح عودة بيشمركة روز  الكوردي بما 

خدمة أبناء الشعب الكوردي في كوردستان سورية».

الخاتمة:

الحوار  طرفي  من  تيطلب  هنا  الجديد،  العام  دخلنا 

الشعب  طموحات  لضمان  والثقة  الجدية  الكوردي 

الكوردي ضمن سوريا المستقبل.

عبداللطيف موسى فدوى حسين حواس عكيد العميد محمد رشيد

@Lxaã–„a@òÓói@ÏÆ@ÒÏ�Ç@c@ �¡≤@%@ÚñbÇ@ÜäÏÿ€aÎ@Úflb«@äÏè€a@…öÏ€aÎ@LRPRQ@áÌáßa@‚b»€a@¿@á»€a@cáiÎ@LRPRP@‚b«@ÛËn„a
ÚñbÇ@ÜäÏÿ€aÎ@Úflb«@äÏè€a@k»ì€a@Û‹«@p˝ÌÏ€aÎ@täaÏÿ€a@Âfl@áÌçflÎ@ã‡nèfl@äÏÁám@ÏÆ@…öÏ€a@êÿ»€a@Û‹«@›i
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رئيس احلكومة: أوفينا بكل واجباتنا الدستورية.. ويتعني على بغداد تأمني حقوقنا املالية ضمن موازنة ٢٠٢١
كانون   ١٢ الثالثاء  يوم  األعلى،  االقتصادي  المجلس  عقد 

إقليم  حكومة  رئيس  بإشراف  اجتماعًا  (يناير) ٢٠٢١،  الثاني 

كوردستان مسرور بارزاني.

وناقش االجتماع الخطوط العامة لمشروع موازنة اإلقليم لسنة 

إقليم  في  الجارية  اإلصالح  عملية  تقييم  كذلك جرى   ،٢٠٢١

كوردستان.

جناب،  شيخ  آوات  واالقتصاد  المالية  وزيري  من  كل  وقدم 

الراهن  المالي  الوضع  بشأن  تقريرًا  رشيد  دارا  والتخطيط 

واالستعدادات الجارية إزاء إعداد مشروع موازنة ٢٠٢١.

قصارى  بذلت  اإلقليم  أن حكومة  إلى  الحكومة  رئيس  وأشار 

غير  النفقات  وتقليل  اإليرادات  تنظيم  سبيل  في  جهدها 

الضرورية، باإلضافة إلى تنظيم عمل المالكات وحذف وإبعاد 

األسماء التي استفاد أصحابها من الموازنة العامة على نحو غير 

مشروع، سعيًا لتأمين الحقوق والمستحقات المالية للمستحقين 

ممن يتقاضون الرواتب، كما تم التأكيد على الحد من الروتين 

فيما يتعلق بالمعامالت المالية.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة إعداد موازنة مالية تأخذ 

وواقعية،  شفافة  يجعلها  وبما  كافة،  الخيارات  االعتبار  بنظر 

وتعتمد على لغة األرقام واإليرادات النفطية وغير النفطية والنفقات 

الفعلية، إلى جانب العجز المالي في ظل الوضع المالي الراهن في 

أن  بعد  البرلمان  إلى  المشروع  إحالة  قبل  وذلك  كوردستان،  إقليم 

يصّوت عليه مجلس الوزراء ليكون خطوة أخرى في تعزيز الشفافية 

للمالية العامة في اإلقليم.

وأكد رئيس الحكومة على أهمية حل المشاكل العالقة مع الحكومة 

االتحادية، وقال إن حكومة اإلقليم أوفت بكل واجباتها الدستورية، 

والمستحقات  الحقوق  تأمين  االتحادية  السلطات  على  يتعين  وعليه 

لسنة  االتحادية  العامة  الموازنة  مشروع  إطار  في  لإلقليم  المالية 

.٢٠٢١

التنسيق  دائرة  رئيس  عرض  االجتماع،  من  الثاني  المحور  وفي 

تطبيق  خطوات  فيه  تناول  تقريرًا  خسرو  الحكيم  عبد  والمتابعة 

المقرر  من  حيث  األعلى،  االقتصادي  للمجلس  السابقة  القرارات 

أن تعرض نتائج اجتماع اليوم حول الخطوط العامة لموازنة اإلقليم 

خالل اجتماع مجلس الوزراء يوم غد األربعاء.

كوردستان ٢٤

اصدرت وزارة داخلية اقليم كوردستان، يوم االثنين ١١-١-٢٠٢١، بيانا بخصوص 

تشكيل قوة أمنية مشتركة لمواجهة ظاهرة التهريب في المنافذ الحدودية.

وجاء في نص البيان:

اجتمع اليوم االثنين ٢٠٢١/١/١١ كل من وزير البيشمركة ووزير الداخلية في 

مدينة اربيل وذلك لمناقشة سبل تشكيل قوة امنية خاصة بمواجهة ظاهرة التهريب 

في المنافذ الحدودية في اقليم كوردستان.

واتفق الجانبان خالل االجتماع على آليات تشكيل القوة وتوزيع الواجبات ومن 

المقرر أن تبدأ الخطوات االولى لتشكيل تلك القوة في وقت قريب.

وزارة الداخلية

حكومة اقليم كوردستان

ÚÌÜÎá®a@âœb‰æa@¿@kÌãËn€a@ÚËuaÏæ@ÚÓ‰flc@ÒÏ”@›Óÿìm@Û‹«@›‡»„@ZÊbnéÜäÏ◊@ÚÓ‹ÇaÜ

بسيطا  تراجعا  الثاني ٢٠٢١)،  كانون   ١٤) الخميس  يوم  النفط،  أسعار  سجلت 

تراجع  رغم  العالم،  مستوى  على  كورونا  بفيروس  اإلصابة  حاالت  تزايد  مع 

مخزونات الخام األميركية لألسبوع الخامس على التوالي.

وتراجعت العقود اآلجلة لخام برنت ١٨ سنتا، أو ٠,٣٢٪، لتصل إلى ٥٥,٨٨ 

دوالرا للبرميل الواحد. كما تراجعت عقود غرب تكساس الوسيط األميركية ١١ 

سنًتا ، أو ٠,٢١٪، لتصل إلى ٥٢,٨٠ دوالرا للبرميل. وقال مسؤولون في وكالة 

لتحقيق  مسبوق  غير  تحدًيا  يواجهون  النفط  "منتجي  إن   ،(IEA) الدولية  الطاقة 

التوازن بين العرض والطلب ، حيث إن العوامل، بما في ذلك وتيرة واستجابة 

لقاحات COVID-١٩، تخيم على التوقعات".

وأظهرت بيانات جمركية، اليوم الخميس، أن "إجمالي واردات الصين من النفط 

الخام ارتفع بنسبة ٧,٣٪ في عام ٢٠٢٠ على الرغم من صدمة فيروس كورونا 

في وقت سابق من العام، مع وصول قياسي في الربعين الثاني والثالث مع توسع 

المصافي في عملياتها وانخفاض األسعار شجعت على التخزين".

كما أن حزمة اإلغاثة الضخمة من COVID-١٩، والتي من المقرر أن يكشف 

عنها الرئيس األمريكي المنتخب جو بايدن اليوم، أبقت الخسائر تحت السيطرة. 

زاغروس عربية 

�bÓæb«@b„ÎäÏ◊@p¸by@áÌaçm@…fl@¡–‰€a@äb»éc@¿@¡Óèi@…uaãm

اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان يوم األحد ١٠ يناير تسجيل ٦ وفيات و٦٨ اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خالل ٢٤ ساعة 

الماضية. author_image Kurdistan٢٤ اربيل  

يشهد اقليم كوردستان انخفاضا باصابات كورونا منذ اشهريشهد اقليم كوردستان انخفاضا باصابات كورونا منذ اشهراصابات كورونا 

اقليم كوردستان وزارة الصحة 

أربيل (كوردستان ٢٤)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان اليوم األحد تسجيل ٦ وفيات و٦٨ اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 

خالل ٢٤ ساعة الماضية.

وبهذه األعداد فإن إصابات كورونا تواصل االنخفاض في اقليم كوردستان.

وذكر تقرير للوزارة تسجيل ٣٧٥٧ فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات االقليم.

وتم تسجيل ٦٨ اصابة جديدة، ١١ منها في اربيل و٣٥ في السليمانية و٢٠ في دهوك و٢ في كرميان.

للشفاء،  حالة   ٩٦٨ وتماثلت 

و١٨٢  اربيل  في  منها   ٣٧٥

في السليمانية و٣٢٠ في دهوك 

في  و٤٨  كرميان  في  و٤٣ 

رابرين.

تقريرها  في  الوزارة  واكدت 

تسجيل ٦ حاالت وفاة، ٢ منها 

السليمانية  في  و٢  اربيل  في 

وحالة في دهوك وحالة وفاة في 

كرميان.

لإلصابات  الكلي  العدد  وبلغ 

منها  شفي  اصابة،   ١٠٤٤٠٢

اآلن  حتى  توفي  فيما   ٧٩٩٧٠

٣٤٢٤ شخصا.

كوردستان 24

ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”a@¿@üb–Ø¸a@›ñaÏm@b„ÎäÏ◊@pbibñg
أعلن رئيس هيئة االستثمار في إقليم كوردستان، يوم الثالثاء ٥/ كانون الثاني ٢٠٢١، بأن حجم االستثمارات في إقليم كوردستان وصل 

الى ٢,٦ مليار دوالر في العام الماضي، مشيرا الى تقديم مقترحات بـ ١٢ مليار دوالر النشاء مشاريع جديدة في اإلقليم.

وقال محمد شكري، في مؤتمر صحفي حضرته (باسنيوز): بأنه " في عام ٢٠٢٠، تم إدخال استثمارات تزيد عن ٢,٦ مليار دوالر إلى 

اإلقليم من خالل منح تراخيص لـ ٩٣ مشروع استثماري".

مبينًا، "باالضافة الى منح ٩٣ ترخيص، تم تقديم ٥٠٠ مشروع استثماري تخطت كلفته ١٢ مليار دوالر خالل العام الماضي".

واضاف شكري، "تتم مراجعة المشاريع االسكان وجهودنا مستمرة إلستئناف العمل بها وحل جميع المشاكل المتعلقة بهذا الشأن".

وكشف رئيس هيئة االستثمار، عن وجود مصانع كبيرة يصل عددها الى أكثر من ١٠٠ مصنع في إقليم كوردستان، مبينا أن "هذه المصانع 

مستمرة باالنتاج لمحافظات اإلقليم ومحافظات وسط وجنوب العراق".

باسنيوز

ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@R~V@∂g@›ñÎ@RPRP@¿@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@¿@paäb‡rné¸a@·vy

كورونا  فيروس  لمواجهة  العليا  اللجنة  قررت 

في إقليم كوردستان، األربعاء (١٣كانون الثاني 

اإلقليم  مدارس  في  الدراسة  استئناف   ،(٢٠٢١

اعتبارًا من األسبوع المقبل.

وقال مصدر مطلع في اللجنة، إن "اللجنة العليا 

لمواجهة كورونا قرر استئناف الدراسة بدءًا من 

األحد المقبل وسط إجراءات وقائية مشددة".

نقابة معلمي  وفي وقت سابق األربعاء، عبرت 

إقليم كوردستان عن أملها باتخاذ قرار يصب في 

صالح استئناف الدراسة باإلقليم وصرف رواتب 

المعلمين والمدرسين بشكل منتظم.

وصّوت مجلس وزارة التربية في حكومة إقليم 

كوردستان، االثنين، على خطة الوزارة الستئناف 

العام الدراسي الحالي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١.

بسـبب  كوردستان  إقليم  في  معلقة  والدراسة 

فيروس  تفشي  من  للوقاية  المفروضة  القيود 

كورونا.

ëäaáæa@∂g@l˝�€a@ÒÜÏ«@äã‘Ì@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g
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نوافذ 

ضرورات 
احلوار الكردي 

(مرة أخرى)

بين  بدأ  الذي  الحوار  اعتبار  يمكن  ال 

العام  بداية  في  الكردي  النزاع  طرفي 

المتحدة  الواليات  برعاية  المنصرم 

اعتبرها  إذا  إال  ضرورة،  األمريكية 

وبدون  ضرورة،  المتحاوران  الطرفان 

ذلك سيكون الحوار عبثًا يحلق في فضاء 

حقيقته  في  الجاري  والحوار  األمنيات، 

ليست أمنية فحسب، بل بات شأنًا يتوقف 

على نتائجه مصير الكرد وكّل المكّونات 

ذلك  يطال  وربما  سوريا  في  األخرى 

كوردستان  أجزاء  في  الكرد  مصير 

األخرى.

ليس  ذاته  بحّد  الحواَر  أّن  المعلوم  من 

غاية مجردة، بل هو وسيلة حيوية يسعى 

الى  للوصول  الحوار  قطبا  خاللها  من 

كّل  وتذليل  تجاوز  شأنها  من  تفاهمات 

مسيرة  رافقت  التي  والعراقيل  العقبات 

شاسعة  مناخات  وفرت  التي  األحداث 

للخالف، فما من خالف ظهر في معترك 

الصراع مهما كان شكل ونوع الخالف 

إال وكان الحوار مآله األخير.

يسير  الذي  الديمقراطي  االتحاد  فحزب 

على هدى وإيقاع الطبول في قنديل، ما 

السياسي  للمشهدين  زال يعدُّ نفسه سيدًا 

الفرات  شرق  مناطق  في  والعسكري 

دون منازع، ويتجاوز في سلوكياته كل 

األعراف والقيم بالرغم من االنكسارات 

المتتالية التي مني بها في عفرين وكري 

سبي وسري كانييه، هذه االنكسارات التي 

الكرد  وغير  الكرد  المدنيون  ثمنها  دفع 

من سكان هذه المناطق، ومن المتوقع أن 

أخرى  انكسارات  االنكسارات  هذه  يلي 

فيما إذا بقي  وحده يعيش وهم االنتصار 

الحرب  هذه  داعش،  على  الحرب  في 

سواء  حدٍّ  على  الجميع  خاضها  التي 

الميامين  البيشمركة  أبطال  ذلك  في  بما 

وغيرهم، وبناء على ذلك ال يجوز ألي 

طرف مهما عال شأنه أن ينصب نفسه 

هذا  ويطعن  والعباد،  البالد  على  سيدًا 

الجهد في غفلة منه.

الحزب  هذا  يحاول  السياق  هذا  في 

يقال  ما  أقل  شخوص  عبر  المستهتر 

من  النيل  مصداقيتهم  فقدوا  أنهم  عنهم 

هذه الجهود الجبارة التي بذلت في سبيل 

توحيد الخطاب الكردي، فتارة يلجؤون 

ترهيب  في  المشينة  سلوكيتهم  الى 

شعبنا  أبناء  من  ر  الُقصَّ واختطاف 

الكردي، وتارة أخرى يعودون الى حيث 

مقرات  وتدمير  إحراق  في  به  بدأوا  ما 

الكردي،  الوطني  المجلس  ومكاتب 

وتضييق الخناق على الحياة السياسية في 

المناطق التي ما زالوا يديرونها، ولعل 

ما تفتقت به قريحة المدعو الدار خليل 

في نعته لقوات بيشمركة روج بمفردات 

ال تليق بهم، هؤالء الذين نذروا أنفسهم 

في سبيل الدفاع عن مقدساتنا.

هذه  أن  الى  اإلشارة  من  بد  ال  وأخيرًا 

تعبيرًا  إال  تأتي  ال  المشينة  السلوكيات 

الذي  االستقرار  عدم  من  حالة  عن 

الحزب، وإال كيف سيكون  يعيشها هذا 

الوقت  الحوار وفي ذات  طرفًا في هذا 

طرفًا يحاول أن ينسف هذا الحوار.
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خطوة أخرى حنو تفتيت سـوريا

األيام  في  المتسارع  الدرزي  للطموح  يمكن  ال 

الماضية نحو تشكيل إدارة ذاتية على غرار الكورد 

التناقضات  وليد  يكون  أن  الشرقي  الشمال  في 

أقلية  نعلم  كما  فالدروز  فقط،  السورية  الداخلية 

تتبع  اآلالف  من  مئات  بضع  من  تتكون  مذهبية 

في  المعتقلين  األمريكيين  الرهائن  عائالت  جددت 

سجون النظام السوري، مطالبتها اإلدارة األمريكية، 

بالسعي لإلفراج عن أبنائهم، مشددة على ضرورة 

جو  المنتخب  األمريكي  الرئيس  إدارة  تقوم  أن 

بايدن، لمواصلة الجهود لتحريرهم.

وبحسب موقع "سي إن إن" األمريكي، عبر إبراهيم 

كم الماز، نجل الطبيب المفقود في سوريا، مجد كم 

الماز، عن أمله في أن يهتم بايدن بأسر المعتقلين 

وأن يحاول بقوة إعادتهم إلى أمريكا، في حين قال 

مارك وديبرا تايس، والدا الصحفي أوستن تايس، 

المفقود في سوريا منذ عام ٢٠١٢، إن طلبهما من 

النظر  بغض  هو،  كما  األمريكية سيظل  الحكومة 

عن المسؤول".

وفي السياق، أكد المتحدث باسم المرحلة االنتقالية 

إلدارة بايدن، نيد برايس، إن "إدارة بايدن ستعمل 

بال كلل إلطالق سراح المعتقلين"، وبحسب مؤسسة 

رهينة   ٤٢ عن  يقل  ال  ما  فإن  فولي"،  "جيمس 

دولة،   ١١ في  موجودون  علنًا،  معروفة  أمريكية 

من بينها سوريا وإيران وروسيا وفنزويال.

وسبق أن كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" 
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مرجعية عقل دينية موالية للنظام عمومًا عبر تاريخها، 

بجناح  عريقة  حزبية  سياسية  حركة  لديهم  ليست  كما 

عسكري على غرار الكورد في شمالي سوريا والعراق 

ولم يكن لديهم يومًا طموٌح كهذا أصًال.

حاولت تقّصي الموضوع، فهناك القليل من األدلة على 

الجنوب  في  وإسرائيل  روسيا  مساهمة  تثبت  اإلعالم 

السوري تسليم دفة األمور على شكل إدارة ذاتية لقوى 

إيران  ميليشيات  وطرد  هناك،  واجتماعية  سياسية 

والنظام منها بمساعدة من ميليشيات سورية معارضة 

الخامسة،  الفرقة  تسمى  ما  أو  العودة   أحمد  كميليشيا 

النظام والمتصالح الحقا  الثورة عن  المنشق في بداية 

مع روسيا.

الجنوب  محافظات  نعتقد  ما  على  المشروع  سيشمل   

يثبت  والقنيطرة، وما  السويداء ودرعا  السوري وهي 

بين  والقوية  المميزة  العالقات  هي  هذه  النظر  وجهة 

إسرائيل وروسيا التي تستجيب بحب لمخاوف إسرائيل 

األمنية والتي ستتوغل هذه المرة وأقصد إسرائيل بقوات 

برية وجنود على األرض في الجغرافية السورية لحماية 

ليرشهم  محدود،  عسكري  بشكل  كان  وإن  المشروع 

الدروز والحوارنة بدورهم بالرز ويقدموا لهم الزهور 

ترحيبا بهم وعرفانا لهم على تخليصهم من نظام األسد 

الذي كلما عارضوا الخدمة في ميليشياته قدمهم أضحية 

سهلة لداعش، وأعتقد أن هناك دورا مهما لملك األردن 

إسرائيل  مع  حميمة  بعالقة  يحظى  والذي  الموضوع 

والذي يطمح لعودة الالجئين إلى مناطقهم من مخيمات 

األردن، بينما سيسارع العرب المطبعون مع إسرائيل 

إلى تمويل المشروع ماليًا، وأما الغرب فسيوافق دونما 

مواربة، ألن المشروع  يهدف استراتيجيًا ضمان حماية 

أمن إسرائيل وحدوها من ميليشيات إيران الطائفية التي 

تجهر علنًا بنيتها إزالة دولة إسرائيل من الخارطة.

يعدُّ خطوة أخرى من وجهة نظرنا نحو  كل ما ورد 

استكمال تفتيت سوريا والتي سينجم عنها تناقص في 

ملحوظ،  بشكل  النظام  عليها  يسيطر  التي  المساحات 

وبعد إتمام هذه المشروع والذي بدأ بمخاوف إسرائيل 

األمنية مع تدخل الميليشيات اإليرانية في الجنوب منذ 

عدة سنوات ربما، وال نعرف بعد لحظة زمن إنجازه 

قد ال يطول لسبب مهم جدًا، وهو أن  النهائي والذي 

الغارات اإلسرائيلية الجوية الكثيفة والكثيرة جدًا على 

ميليشيات إيران الشيعية خالل السنوات التسع الماضية 

من  إيران  بطرد  يجب  كما  تمامًا  أهدافها  تحقق  لم 

سوريا أو على األقل إبعادها عن حدودها، حيث 

التدخل األرضي مخرجًا منطقيًا وبمساعدة  بات 

ستتشكل  وأخرى  منشقة  ميليشيات  من  قلت  كما 

الحقًا، لها في حين أن القوى البحرية األمريكية 

والتي دخلت الخليج مؤخرًا ستحارب إلى جانب 

إسرائيل في حال إن صعدت إيران.

ثالث  الجديد  متوّقع  هو  كما  المشروع  سيشمل 

السويداء  القنيطرة،  وهي  جنوبية  محافظات 

بقوى  محمية  جديدة  ذاتية  إدارات  ودرعا، 

عسكرية محلية كالفيلق الخامس الموالي لروسيا 

الرافضين  الدروز  من  قريبًا  ستتشكل  وأخرى 

خدمة النظام وغيرهم وبمساعدة دولية كما قلت، 

السوري خارج سيطرة  الجنوب  وبذلك سيصبح 

والسياسية  العسكرية  الوصاية  وتحت  النظام، 

سوريا،  لتفتيت  إتماما  والروسية  اإلسرائيلية 

سوريا نفسها معقل البعث وقلب العروبة النابض 

المتطلعة للوحدة العربية الكبرى، بينما سيشارك 

االنفصال  تهمة  خاصة  والدروز  الجنوب  أهل 

بدولة  وإلحاقه  الوطن  تراب  من  جزء  وسلخ 

أجنبية مع الكورد.

أمريكيين  مسؤولين  بين  اجتماع  عن  األمريكية، 

بدمشق، ضمن  السوري  النظام  في حكومة  ومسؤولين 

أنهم  ُيعتقد  أمريكيين  سراح  إلطالق  أمريكية  جهود 

محتجزون لدى النظام السوري.

وكان وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو، قال في 

آب الماضي، إن الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، بعث 

رسالة إلى رئيس النظام السوري، بشار األسد، "اقترح 

فيها إقامة حوار مباشر بشأن مصير تايس".

بلبنان  العام  لألمن  العام  المدير  كشف  كان  جهته،  من 

اللواء عباس إبراهيم، أنه توجه إلى دمشق بعد زيارته 

المواطن  عن  لإلفراج  مسعى  إطار  في  واشنطن، 

األميركي أوستن تايس المحتجز في سوريا.

زيارتي  "بعد  تلفزيوني:  حديث  في  إبراهيم  وقال 

في  والبحث  يومين،  لمدة  سوريا  لواشنطن زرت 

يتوقف،  ولن  يتوقف،  لم  تايس  أوستن  موضوع 

ووعدت والدته أن موضوع العقوبات لن يمنعني 

من إكمال ملف نجلها".

ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وّجه  أن  وسبق 

حول  شخصية  رسالة  األسد  بشار  المجرم  إلى 

ُخطف  الذي  تايس  أوستن  األميركي  الصحافي 

قبل ثماني سنوات في سوريا، وفق ما أعلن وزير 

الخارجية األميركي مايك بومبيو.

وكان تايس يعمل مصورا صحافيا لحساب وكالة 

و"واشنطن  نيوز"،  و"ماكالتشي  برس  فرانس 

المنظمات  من  وغيرها  إس"  بي  و"سي  بوست"، 

توقيفه عند حاجز  إثر  أثره  فقد  اإلخبارية، عندما 

قرب دمشق في ١٤ آب/أغسطس ٢٠١٢.

وبعد شهر، ظهر تايس الذي كان يبلغ ٣١ عاما عند 

احتجازه، في تسجيل فيديو وهو معصوب العينين 

محتجزًا لدى جماعة غير معروفة من المسلحين، 

ومن ذاك الحين لم ترد أي معلومات رسمية عما 

إذا كان حيا أو ميتا.

كتب الصناعي الموالي للنظام، عاطف طيفور، على صفحته في "فيسبوك"، رؤيته حول تعويم العملة، التي 

بات يطالب بها البعض مؤخرًا، وبالذات وزيرة االقتصاد السابقة لمياء عاصي، حيث قال إن "تعويم العملة 

له أثر اقتصادي كارثي ألي دولة، ومن يعتقد أن التعويم يلغي السوق السوداء فهو واهم، ألن السوق كله 

سوف يصبح أسودًا"، على حد قوله.

وأضاف طيفور أن التعويم له شروط ومتطلبات، ويحتاج بالمقابل لدعم خارجي واتفاقيات تبادل تجاري مع 

دول داعمة وقروض ضخمة من البنك الدولي مع تعقيداتها من الشروط التعجيزية، مشــيرًا إلى أن الوضع 

االســتثنائي لســوريا في ظل العقوبات والحصار االقتصادي، يمنع أي دعم دولي وتبادل تجاري معلن 

وقروض دولية، ولذلك ســيكون التعويم كارثي ويعتمد فقط على القدرة االقتصـادية للدولة حصرًا.

وبّين أن البعض يعتقد أن التعويم هو حل لتوفير العملة األجنبية ودعم التصدير، بينما بحسب رأيه أن سعر 

الصرف المنخفض لليرة السورية لبعض المواد الزراعية والصناعية المنتجة محليًا دون االستعانة باستيراد 

موادها األولية، هو من يدعم التصدير وليس التعويم.

وأوضح طيفور أنه في الظروف الطبيعية، يؤدي التعويم الى انخفاض قيمة العملة بشكل ضخم وإلى زيادة 

أمام  المحلية  المنتجات  انخفاض سـعر  إلى  تؤدي  التي  الخام  المواد  تكلفة  بانخفاض  مدعومة  الصادرات 

لمادة  الخارج  الخام من  المواد  الدولة معظم  الدولية، ولكن عندما تسـتورد  لها في األسـواق  المنافسـة 

صناعية معينة، كما هو الواقع في سوريا ومصر، فإن تخفيض قيمة العملة سيكون له أثر عكسـي على 

تكلفة المنتجات الُمصدرة وارتفاع أسـعارها في السـوق الدولية، وبالتالي ينخفض الطلب عليها وتتراجع 

قيمة الصادرات.

ورأى أن ضرر التعويم ال يقتصر فقط على سعر الصرف والتوازن التجاري وأسعار المواد الداخلية ولكنه 

أعمق بكثير وله انعكاس على أصول الدولة واستثماراتها، باإلضافة إلى أن التعويم له تأثير خطير على األمن 

أراض وعقارات  الدولة من  قيمة أصول  تخفيض  المباشرة في  والسيادي من خالل مسؤوليته  االقتصادي 

وشركات وموانئ ومطارات ومستشفيات ومعامل وجامعات والخ..، وقد تصبح هذه األصول حسب قوله شبه 

مجانية أمام المستثمر الخارجي ويشتريها بأرخص األسعار بعد االنفتاح الدولي.

زمان الوصل
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فرضت وزارة الخزانة األمريكية، أمس االثنين، غرامة مالية على بنك فرنسي، قالت إنه عالج مدفوعات لمؤسسات 

مالية سورية مدرجة على القائمة السوداء للوزارة، بحسب صحيفة ”وول ستريت جورنال“.

وبحسب الصحيفة، فوافق ”Union de Banques Arabes et Françaises SA“، وهو بنك مقره العاصمة 

الفرنسية باريس، ويسهل تمويل التجارة بين أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وآسيا، على دفع غرامة قدرها ٨,٦ 

مليون دوالر، لتسوية مسؤوليته المدنية المحتملة عن االنتهاكات الواضحة للعقوبات التي فرضتها واشنطن على 

نظام األسد.

وأشار ”مكتب مراقبة األصول األجنبية“ إلى أن معظم انتهاكات بنك ”UBAF“ حدثت في أواخر العام ٢٠١١، وذلك 

بعد صدور أمر تنفيذي أدى إلى توسيع الواليات المتحدة لنطاق العقوبات ضد نظام األسد.

البنك  وأعقب  سورية،  ومؤسسات  كيانات  عن  نيابة  الداخلية  التحويالت  بمعالجة  تتعلق  االنتهاكات  أن  وأوضح 

الفرنسي ذلك بتحويالت مالية مقابلة من خالل واشنطن، حيث بلغت مجموع المعالجات المالية والتحويالت ٢,٠٨ 

مليار دوالر، في ١٢٧ صفقة.

وكانت شركة ”BitGo“ األمريكية الرقمية، توصلت قبل أيام إلى اتفاق مع وزارة الخزانة األمريكية، لدفع أكثر من 

٩٨ ألف دوالر إلجرائها ١٨٣ صفقة انتهكت فيها العقوبات األمريكية على عدة دول من بينها سوريا.

@Ôè„ãœ@Ÿ‰i@Û‹«@ÚflaãÀ@üã–m@Òáznæa@pbÌ¸Ï€a
bÌäÏé@¿@pbèé˚fl@Û‹«@pbiÏ‘»€a@ŸËn„a

عبداحلميد حسني

رصد المرصد السوري لحقوق اإلنسان، مساء يوم السبت ٢/ كانون الثاني ٢٠٢١، دخول رتل عسكري 

تركي إلى األراضي السورية من معبر كفرلوسين شمالي إدلب، ويتألف الرتل من ٢٠ آلية تحمل معدات 

عسكرية ولوجستية، وتوجه إلى النقاط العسكرية التركية المنتشرة بريف إدلب.

ومع استمرار تدفق األرتال التركية، فإن عدد اآلليات التي دخلت األراضي السورية منذ بدء وقف إطالق 

النار الجديد بلغ ٧٨١٥ آلية، باإلضافة آلالف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات واآلليات العسكرية التي وصلت منطقة ”خفض التصعيد“ خالل الفترة الممتدة 

من الثاني من شهر فبراير/شباط ٢٠٢٠ وحتى اآلن، إلى أكثر من ١١١٥٠ شاحنة وآلية عسكرية تركية 

دخلت األراضي السورية، تحمل دبابات وناقالت جند ومدرعات و“كبائن حراسة“ متنقلة مضادة للرصاص 

ورادارات عسكرية.
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كوردستان حوار8 العدد (٦٤٨)  ١٥ /١/ ٢٠٢١م - ٢٧٢٠ ك

حاوره: عمر كوجري

محاور عديدة حاولت صحيفتكم «كوردستان» رصدها 

وإلقاء الضوء عليها مع الكاتب والصحفي والمعارض 

على  المفلح،  غسان  درعا  ابن  المعروف  السوري 

كمثقف  الكرد  من  والموقف  السوري،  الحدث  مستوى 

رغم  بالحرية  بفوزهم  السوريين  تأخر  وسبب  عربي، 

التي وجدناها مهمة  الدماء، وغيرها من االسئلة  أنهار 

في هذا التوقيت السوري الصعب.

فيما يلي نص الحوار مع األستاذ غسان المفلح:

منه،  بد  ال  لكن  موجع،  السجن  عالم  عن  *الحديث 

هل مازلت مقيمًا في ذلك السجن؟ لو تحدثنا قليًال عن 

عالم السجن.

السجن السياسي لفترة قصيرة في سوريا، يبقى حاضرًا 

نتيجة لظروفه واسبابه. فما بالك عندما يكون لمدة ١٢ 

عاما؟ ١٢ عامًا ونيف وانت في شبابك تبدأ معتقًال ثم 

أال  المعقول  غير  من  العمر.  خريف  في  وأنت  تخرج 

يبقى السجن فيك ومعك. اعتقلت في حلب، التزال تلك 

ألنني  انما  اعتقال،  كلحظة  فقط  ليس  حاضرة  اللحظة 

علي،  القبض  القت  التي  الدورية  من  الهروب  حاولت 

للكلمة على اسفلت  حيث تم "تعفيسي" بالمعنى الحرفي 

عناصر  خمس  من  أكثر  امية.  مقهى  امام  الشارع 

يضربون، يركلون بأقدامهم جسدي الملقى على اسفلت 

الشارع. الناس تتفرج كأننا في عرض هيوليوودي لفيلم 

عنقي.  فوق  حذاءه  وضع  أحدهم  ثيابي  مزقوا  رعب. 

قميصي  ببقايا  عيني  وغطوا  السيارة،  في  رموني  ثم 

بعدما مزقوه، الذي كان هدية من والدي. نعم ان السجن 

حاولت  مهما  مجبرا.  عوالمه  في  تندرج  يجعلك  سياق 

تبقى  بآخر  او  لكنك بشكل  العوالم.  ان تخرج من هذه 

بقية حياتك  السجن عنوانا تحمله  اسيرها. اإلفالت من 

الذي  السجان  هذا  للسجان.  العقاب  من  اإلفالت  يشبه 

ال  صعبا،  السجن  من  افالتك  يجعل  العالم،  به  يحتفي 

كلها  احداثه  السجن  تفاصيل  مستحيال.  يكون  يكاد  بل 

تصيغ روحك. لطالما حاولت التخلص منه لكنني حتى 

عن  للحديث  تنتقل  عندما  بالك  فما  أستطع،  لم  اللحظة 

انسانيتك المهدورة، عن مصادرة السنوات األكثر عطاء 

في حياتك. لمجرد أنك قلت ال لألسد. هذه الال لها ثمن 

مهول في ظل هذا النصف قرن االسدي.  

ألجل  حريته  من  الكثير  دفع  الذي  الجيل  كنتم  أنتم   *

السوريين، هل كنت تتوقع أن يخرج السوريون للحرية 

بعد "تأديب وتكتيف" من النظام األسدي وحزب البعث 

وأجهزة االستخبارات لعقود؟ 

لو لم يكن لدينا هذا االمل.. الحلم، ربما ما كنا استمررنا 

بل  لنضالنا.  وجوديًا  محايثًا  كان  االمل  هذا  نقاوم. 

غير  والحلم  االمل  لكن  االمر.  أرى  هكذا  لكينونتنا. 

الحقيقة. عندما خرجت تظاهرات درعا، بكيت ورقص 

داخلي باللحظة نفسها. ثم تظاهرات حمص والقامشلي 

وحماة ودير الزور وغيرها. ال اخفيك سرا كنت ارتجف 

بدأت  بلدي.  في  يحدث  عما  مقال  كتابة  اريد  عندما 

معركتي الحقيقية مع الحقيقة، التي انتشرت في شوارع 

الثورة. كيف تقول الحقيقة وانت ال  إنها  مدننا وقرانا. 

تمتلك الكثير من عناصرها. أين كنا كقوى سياسية من 

االلتحاق  العام؟  بالشأن  كمهتمين  كمثقفين  الحدث؟  هذا 

بهذا الحدث نفسه كان إشكالية حقيقية. كيف نلتحق به 

او نلحق به معرفيا على األقل؟ كانت بالنسبة لي تشبه 

انني كنت  الثورة  اكتشفت مع  واقع،  انقطاع عن  حالة 

بالمعنى  بمعرفته  المزعوم  ادعائي  رغم  عنه.  منقطعا 

النسبي للعبارة. من جهتي لم أتوقع هذه الثورة. لكن كان 

موقف  معرفة  هو:  اقولها  مرة  ألول  لحظتها  هاجسي 

من  بعضا  تلمست  الثورة.  الحدث  هذا  من  االمريكان 

الموقف وسطرته في مقاالتي األولى عن الثورة خالل 

األشهر الثالثة األولى. وخلصت الى نتيجة كعنوان لمقال 

بإمكان القارئ الكريم العودة إليه" الثورة التي يراد الغدر 

األمريكي  الموقف  فهم  بعد حصيلة من محاولتي  بها". 

على مدار الستة األشهر األولى للثورة. ثم أعلنت موقفي 

داخل المجلس الوطني أنه ال سلما وال عسكرة سيسقط 

هذا  أيضا.  إسرائيلي  بالطبع  امريكي  قرار  دون  األسد 

عنها  والغضب عبرت  القهر  من  حالة  الى  اعادني  ما 

حتى  أوباما.  إدارة  على  الدائم  وهجومي  انتقادي  في 

انني ركزت على مصطلح السورنة الذي حاولت اشتقاقه 

وتزمين  التعفين  وان  والصوملة.  البلقنة  مصطلح  من 

الوضع القاهر واالبادي االسدي االحتاللي، سيكون قدر 

السوريين لعقود ربما. المفارقة هنا، ان االسدية تاريخيا 

اجل  من  تلون  مهما  للخارج  سورية  كل  لبيع  مستعدة 

اال تنتصر المعارضة او مطالب الشعب السوري وهذا 

ما حدث.

* بلغت األزمة السورية حوالي العقد من الزمن، وإلى 

اآلن الدماء تسيل في شوارع سوريا، لماذا؟

هذا ما يجب سؤال االمريكان عنه أوال وبقية االحتالالت 

التي احتلت ثورتنا، واحتلت البلد الحقا. كل القوى التي 

معها،  االسدي  واالحتالل  االحتالالت  هذه  عن  نتجت 

درجة  حتى  الوضع  تأبيد  في  مصلحة  لها  قوى  هي 

العفونة. هنا البد لنا من النظر الى المسألة من زاوية 

ان سورية منذ تأسيسها هي مدولنة. هذه الدولنة نفسها 

مرت بمراحل تأسيسا على يد اإلنكليز والفرنسيين، ثم 

هنالك  كان  أيضا  لكن  الحقا.  والسوفييت  أمريكا  أتت 

وبعد  عامة،  إسرائيل  تأسيس  بعد  إسرائيلي  منظور 

جزءًا  بات  الذي  المنظور  هذا  خاصة،  البعث  انقالب 

هذه  كل  سورية.  في  دور  إلسرائيل  الدولنة.  هذه  من 

الشعب  لها مصلحة باال يفوز  الدولية واإلقليمية  القوى 

السوري بكل مكوناته بحقوقه وحريته وكرامته. الحظ 

مثال ان أوباما بعض مجزرة الكيماوي بالعودة منتصف 

اب ٢٠١٢ أجرى صفقة مع الروس واألسد وإيران من 

اجل تسليم الكيماوي االسدي. 

المهزلة  التوريث..  عملية  تمت  عندما  الثاني  المثال 

اجتماعا  ليعقد  يده  اخذه جاك شيراك من  االبن،  لألسد 

ثنائيا مع مادلين اولبرايت وزيرة خارجية أمريكا. بغير 

ذلك ما هي الدولنة إذا؟

معارضة  صنع  قد  السوري  النظام  ان  الظاهر   *

الشعب  على  حقيقيًا  وباًال  كانت  بحيث  مقاسه،  على 

السوري المنكوب، من منح هذه المعارضة ختم تمثيل 

السوريين؟

يأخذنا  السورية  المعارضة  ملف  فتح  الواقع  في 

سياسية  اصطفافات  متعددة.  ابعاد  ذات  الصطفافات 

واثنية وطائفية. إضافة الى اصطفافات احتاللية متعددة 

المصالح والحضور. دون جدوى ألننا باألساس ننطلق 

من ان المعارضة يجب ان تكون عبارة عن اشخاص 

ذوي اخالق عالية رسولية، ألنها تحمل رسالة او من 

للشعب  والكرامة  الحرية  رسالة  تحمل  انها  المفترض 

آخر  بعد  أي  قبل  صحيح  غير  إنسانيا  هذا  السوري. 

عدا عن كونه يحجب حقائق على غاية من األهمية في 

فهم قضيتنا السورية. تسفيل المعارضة ككل او عملية 

بين  او  المعارضة،  هذه  أطراف  بين  المتبادل  التسفيل 

هكذا  المعارضة  صورة  من  الحط  ورموزها.  مثقفيها 

من  االسديون  به  يقوم  ما  أسهل  هو  وتفصيال  جملة 

المعارضة،  صفوف  داخل  الملثمون  واالسديون  جهة، 

إضافة الى ملثمين من كل التيارات أحيانا تكون مواقفهم 

نبقى  ال  كي  شريف.  غير  لتنافس  نتيجة  هي  نفسها 

ثورات  من  امثلة  اضرب  دعني  العموميات  إطار  في 

نتائجها  أولها  كانت  المصرية  الثورة  العربي.  الربيع 

مصر  قاد  مبارك  نظام  رموز  من  عسكريا  مجلسا  ان 

لمدة عامين تقريبا قبل ان تجري فيها االنتخابات، حتى 

في  عملوا  ممن  مرشح  ينجح  ان  كاد  االنتخابات  في 

نظام مبارك. لكن في االنتخابات الرئاسية فاز االخوان 

المسلمين بوصفهم قوة معارضة لنظام مبارك، معارضة 

كانت اشبه بالعلنية، وكذلك األمر في ليبيا وتونس.

ماأريد قوله ان سورية المدولنة وبقرار امريكي احتلت 

ثورتها واحتلت البلد برمتها. مما جعل ملف المعارضة 

المستخدمة  والمعايير  ملتبسا،  فيه  والتقييم  شائكا.  ملفا 

في الحكم على المعارضة، نتاج شرط الهزيمة الدولية 

أخرى  بلدان  في  االنتخابات  في  انتصروا  من  للثورة. 

ليسوا أفضل حاال من المعارضة السورية التي تصدرت 

المعارضة  المجموعة من  الثورة. أين هي  المشهد بعد 

التي تصدرت المشهد بعد الثورة اآلن؟ غالبيتها الساحقة 

تم ازاحتها دوليا وإقليميا اقصد احتالليا مباشر ام غير 

مباشر، ليس عن واجهة المشهد بل عن المشهد برمته. 

تشكيلة  تكون ضمن  كي  موسكو  منصة  الى  الوصول 

الرموز  كل  لتكنيس  يحتاج  كان  الرسمية!!  المعارضة 

السابقين. هذه المعارضة المتبقية في الصفوف الرسمية 

األسد.  نتاج  وليست  دوليا  الثورة  هزيمة  نتاج  هي 

مراجعة لتاريخ الثورة نجد ان التدخل الدولي واالقليمي 

حدث  قد  الثورة  مجريات  في  العنيف  وغير  العنيف 

منذ اليوم االول ورغم ذلك فشل هذا التدخل في اخماد 

الى رفع وتيرة تدخله  التدخل  الثورة، مما اضطر هذا 

إلى احتالل الثورة والبلد معا، وإنتاج حالة مزمنة من 

التعفين السياسي واالقتصادي وغيره.  

* منذ العام ٢٠١١ وحتى اآلن ثمة عشرات المؤتمرات 

الدولية بخصوص المشكل السوري، من يستطيع إعالن 

إطفاء هذه النار؟

ببساطة هو الواليات المتحدة االمريكية. سورية مدولنة 

أمريكيا كما اسلفت. أمريكا تواطأت مع روسيا وإيران 

وأحيانًا  لوحدها  أحيانا  وقررت  سورية.  في  وتركيا 

بالتشارك والتبادل المصلحي مع هذا االحتالل او ذاك. 

عقدت صفقة نووية مع إيران على حساب الدم السوري، 

وقبلها صفقة الكيماوي مع األسد وروسيا، تواطأت مع 

تواطأت  كما  حلب  وسقوط  االجرامي  بوتين  تدخل 

للثورة،  األول  اليوم  منذ  وإيران  اهللا  حزب  تدخل  مع 

وتواطأت مع احتالل تركيا لعفرين وتل ابيض وراس 

العين. بعد هذه الصورة ال يمكن فهم ما حدث في سورية 

بعد الثورة اال من خالل معرفة الموقف األمريكي. هذا 

ال يعني ان أمريكا كلية القدرة، لكنها سيدة الملف بالقوة 

ام بالتشارك الناعم ام بالتفاوض الخشن كما هو الحال 

االعتبار  بعين  اخذنا  إذا  ترامب  عهد  في  إيران  مع 

الحضور اإلسرائيلي في هذا الملف والذي كان بالمجمل 

حضورا اسديا بامتياز. 

يخص  فيما  طويل  زمن  ومنذ  متقدمة  مواقف  لك   *

غسان املفلح:

للشعب الكردي احلق يف تقرير مصرية يف سوريا.. والفيدرالية تناسب السوريني
المسألة الكردية في سوريا، لماذا يتوجس المثقف او 

في  الكردي  الموضوع  من  الرهبة  السوري  السياسي 

سوريا؟

ان  لموقفي  كان  ما  ليست سرا،  بقضية  اعترف  دعني 

يتطور في هذه القضية دون االحتكاك باألصدقاء االكراد 

يكتبون  لما  والمتابعات  البينية  والنقاشات  والحوارات 

السوري  المثقف  والكبيرة.  منها  الصغيرة  ولهمومهم 

القضية،  تفاصيل هذه  قبل ذلك ال يعرف  يتوجس ألنه 

ال يعني ان تقول مثقف انه ملم بكل تفصيل في سورية. 

عرف  على  المتراكمة  األيديولوجيات  ثانيا  أوال  هذا 

يوجد هنالك  بأنه ال  الجيو سياسي  الوضع  عام فرضه 

قضية كردية في سورية يوجد قضية حرية لكل الشعب 

نفسه  وجد  الكردية  بالقضية  اصطدم  عندما  السوري. 

في مأزق. منهم من طور موقفه ومنهم من بقي معاندا 

المزهرية. من جهة أخرى  للتاريخ، ومنهم اخذ وضع 

هذا الملمح ترافق مع شعارات االنفصالية وماشابه، ومع 

الخالف مع منظومة حزب العمال الكردستاني التركي 

الملف  في  التركي  الحضور  الى  إضافة  سورية.  في 

المسافة  هذه  المثقفين  بعض  لدى  خلق  هذا  السوري. 

ان  سنجد  قليال،  بالمشهد  تعمقنا  لو  لكن  الرهبة،  من 

الشعب  بل  الكردية  للقضية  السورية  النخب  ليس  تفهم 

السوري كله، هذا التفهم ال يعني الموافقة على طموحات 

الشعب الكردي، لكننا قطعنا شوطا ليس قليال في إمكانية 

وتأسيس  الكردية  القضية  حول  مجتمعي  حوار  نشوء 

حل مستدام. هذا أيضا ال يجب ان نحمل النخب العربية 

لقضيتها  واداراتها  الكردية  النخب  بل  فقط،  المسؤولية 

تتحمل مسؤولية أكبر.

إدارة كرد  وبين  لملفهم  العراق  إدارة كرد  بين  مقارنة 

سورية لقضيتهم.

* أكثر من نصف سوريا مهجرون إما داخل سوريا، 

أو في الشتات إلى الدول المجاورة والمهاجر االوربية، 

ماذا بشأنهم؟  

بين المخيمات والطوابير للحصول على ربطة خبز او 

للبلد،  الدولي  نتاج االحتالل االسدي  جرة غاز. هؤالء 

سورية  تاريخ  من  أصيًال  جزءًا  سيبقون  المهجرون 

ومستقبلها. ويجب العمل معهم على انشاء لوبيات داعمة 

لقضيتهم السورية في دول الغرب. لنالحظ ان الوضع 

المأساوي هو وضع الالجئين في لبنان فقط تقريبا. رغم 

مأساة،  يعد  الموت  من  والهروب  ذاته  بحد  اللجوء  ان 

لكن نسبيا ما يتعرض له الالجئ السوري في لبنان ال 

يتعرض له في منطقة او دولة أخرى. هؤالء يستحقون 

االهتمام الدولي ومن النخب المعارضة السورية.

* إضافة الى مئات اآلالف من القتلى، ثمة مثلهم معتقلون 

لآلن داخل سجون النظام السوري ومختلف التنظيمات 

المسلحة، كيف يمكن إنقاذ هؤالء السوريين؟ 

قضية المعتقلين المركزية في سجون األسد هي األساس، 

وهي العدد األكبر. ال يمكن حل قضيتهم اال بسقوط هذه 

االسدية او الضغط عليها دوليا من اجل حل هذا الملف. 

اما من تبقى في سورية من فصائل مسلحة فكلها لديها 

معتقلون. ويجب ان يتم االفراج عنهم فورا دون قيد او 

شرط. ووقف اعتقال أي صاحب رأي او مواطن دون 

السيادة  حلب  وريف  ادلب  في  عادلة.  مدنية  محاكمة 

لتركيا، في الجزيرة السورية السيادة ألمريكا في باقي 

السيادات  هذه  وروسيا.  وإيران  لألسد  السيادة  سورية 

تتحمل المسؤولية القانونية واألخالقية عن استمرار ملف 

المعتقلين دون حل.

في  الكردية  المسألة  تحل  أن  يمكن  كيف  برأيك،   *

سوريا؟ إطار فيدرالي، كونفيدرالي، ادارة ذاتية؟

مـا يحـق ألي شـعب فـي تقريـر مصيـره يحـق 

ودوران  لـف  بـدون  تمامـًا.  الكـردي  للشـعب 

ولعـب علـى المفاهيـم. عندمـا يكـون هـذا الحـق 

عنوانـًا، تصيـر القضايـا اإلشـكالية أكثـر قابلـًة 

لهـا  السـورية  الكرديـة  القضيـة  مثـًال  للحـل. 

خصوصيتهـا التـي تختلـف عنهـا إيـران وتركيـا 

سـوريًا  الخصوصيـة  هـذه  نقـاش  والعـراق. 

نضـع  عندمـا  وبنـاًء،  ومثمـًرًا  مفيـدًا  يكـون 

المكونـات  لـكل  المصيـر  تقريـر  فـي  الحـق 

المتواجـدة فـي منطقـة الجزيـرة. هنالـك تداخـل 

حيـث  المنطقـة،  غالبيـة  فـي  مكانـي  تاريخـي 

بنسـب  مختلطـة  برمتهـا  الرئيسـية  المـدن  أن 

مـن الصعـب فصلهـا عـن محيطها. لكن بالمقابل 

عندما  خالصة.  كردية  منطقة  هي  عفرين  مدينة  مثًال 

نرى أن من حق كل المكونـات تقريـر مصيرهـا، 

لنـا  األنسـب  هـو  الفيدرالـي  الطـرح  أن  نجـد 

كسـوريين. الفيدراليـة نظـام مـرن يمكـن تبيئتـه 

سـوريًا، حتـى وجـود دولـة كرديـة فـي بقيـة 

فيدرالي في سورية،  نظام  قيام  يمنع من  األجـزاء ال 

والديمقراطيـة  الحريـة  عناويـن  هنالـك  كان  إذا 

ودولـة القانـون تحكـم الجميـع للتطبيـق ويجـب 

أن تكـون، عندهـا يمكـن إيجـاد حـل دسـتوري 

سـوري مسـتدام.

ارجو ان يسمح لي في هذا السياق من توضيح قضية 

بسيطة تثير الكثير من اإلشكاالت، والتي تتعلق بالقول 

ان حال للقضية الكردية في سورية يتضمن ال مركزية 

سياسية. هذا كالم مضلل بكل ما تعني الكلمة من معنى. 

إما انفصال او اتصال، االتصال يكون على المستويين 

واحد.  لمركز  فيه  السيادة  والسياسي  الخارجي  األمني 

في  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  في  األصدقاء 

القديمة  المالحظة  هذه  سابقا  مالحظتي  تفهموا  العراق 

الجديدة، هي" إما اتصال بمعروف ان انفصال بإحسان". 

اما "ال مركزية سياسية" فهي بؤرة دائمة للتوتر السياسي 

ابعاد  حول  مستمرة  جدالية  مساحة  وخلق  المركز  مع 

هذه الالمركزية السياسية. واختصرتها بالقول: ال سلطة 

وهولير  العراق،  كوردستان  إقليم  على  لبغداد  سياسية 

بغداد،  في  السياسية  بالسلطة  بغداد  تشاركا  والسليمانية 

السياسية  السلطة  تشاركهما  ان  بغداد  على  وممنوع 

المسافة  في هذه  الحقوق تضيع  يجعل  مما  االقليم.  في 

واالستفتاء  كركوك  تجربتي  في  ولنا  دوما.  المتوترة 

مثالين على ما تخلقه الالمركزية السياسية من إشكاليات 

الحشد  األقرب هو دخول  والمثال  تفسيرية ومصلحية. 

الشعبي لبعض المناطق الكردية. مع ذلك ما يصلح في 

العراق ال يصلح في سورية. إال إذا وافقت كل المكونات 

الجزيرة على ال مركزية سياسية، عندها  السورية في 

يمكن لنا مناقشة االمر ألنه مطلب اهل المنطقة. ألوضح 

إدارات  لبقاء  الذاتية  واإلدارة  أمريكا  تسمح  الم  أكثر 

االسدية في المربعات األمنية في مدن الجزيرة؟ اعتقد 

ان هذه القطبة المخفية، هي موقف امريكي وموقف قيادة 

ال ب ك ك  في سورية من ان السيادة يجب ان تكون 

مربعات  يوجد  فهل  قادم.  سياسي  حل  أي  في  لدمشق 

الموقف ال  ان هذا  العراق؟ رغم  امنية في كوردستان 

ونفس  أمريكا  تسمح  الم  اخرى.  كردية  أطرافا  يعجب 

هل  المنطقة؟  في  روسية  قواعد  بإقامة  الكردية  القيادة 

الروسية تعمل من اجل المركزية سياسية في  القواعد 

الجزيرة؟

شمال   " كوردستان  غرب  من  المناطق  بعض  في   *

طرف  من  محكومة  ذاتية،  إدارة  ثمة  سوريا"  شرق 

سياسي بعينه، كيف ترى هذه التجربة؟

خلقت  االمريكي  الدخول  بعد  الواقع  في  التجربة  هذه 

إحساسا لدى كرد سورية، ان تجربة العراق يمكن ان 

الذات  تتكرر في سورية. كما خلقت إحساسا بحضور 

الكردية الحرة المقموعة اسديا في سورية كبقية الشعب 

السياسي  الهدف  ان  اتضح  ما  سرعان  لكن  السوري. 

األساسي للقائمين على اإلدارة الذاتية، هو بقاء كردستان 

في  المسلح  الكردي  للنضال  لوجستية  قاعدة  سورية 

تركيا. هذا الهدف يتطلب التالي: إما موافقة أمريكية او 

دعما من المركز في دمشق كما كانت الحالة قبل الثورة. 

تريد نضاال كرديا مسلحا  أمريكا ال  ان  لكن اإلشكالية 

دمشق  في  النظام  وال  تركيا،  نحو  سورية  من  ينطلق 

بات قادرا على دعم هذا الهدف. بهذه المناسبة وجهت 

نصيحة سابقا لقيادات البي كي كي، بالتخلي عن السالح 

بتجربة حزب  وااللتحاق  تركيا  داخل  النضال  في  كليا 

يسمح  مما  الكردستاني.  العمال  من  المدعوم  الشعوب 

بترك كرد سورية يقررون هم مصيرهم مع السوريين 

كله. مالحظة  السوري  الشعب  ومع  المنطقة  أبناء  من 

ليس مستقرا، في  الجزيرة  الوضع في  ان  أرى  أخيرة 

كثير من المجاالت يسير من سيء ألسوأ. اعتقد انتقادات 

الجانب  هذا  وتغطي  غطت  الكردي  الوطني  المجلس 

بدرجة كبيرة.

   

* كمثقف سوري، وكاتب صحفي ما رأيك بالحوارات 

واحزاب  الكردي  الوطني  المجلس  بين  حاليًا  الكردية 

ب  الديمقراطي  االتحاد  حزب  بقيادة  الوطنية  الوحدة 

ي د ؟ 

هنالك معضلة يجب فك االرتباط بين البي كي كي وكرد 

سورية، بدون حل هذه المعضلة ال أرى افقا للحوار، إال 

إذا أمريكا فرضت اجندة ما. مع ذلك انا مع استمرار 

ان  خاصة  الجدار  هذا  في  ما  ثغرة  يفتح  عله  الحوار 

أمريكا ترعاه. مالحظة أخرى المجلس الوطني الكردي 

موضوعية  سباب  ال  جدا  محدود  نشاطه  سورية،  في 

يجب  اقله  الكرد،  طموحات  مع  يتناسب  ال  وذاتية 

األسباب  كانت  إذا  الذاتية  نشاطه  تراجع  أسباب  تالفي 

الحوار كما قلت  الموضوعية خارج يده. مع استمرار 

عسى ولعل. لكن يجب ان ينضم إلى هذا الحوار إذا كنا 

نبحث عن حلول مستدامة، كل أبناء المنطقة.

بمرتزقة (سوريين)  مما يسمون  استعانت  تركيا    *

بالجيش الوطني احتلت في العام ٢٠١٨ عفرين، وفي 

العام ٢٠١٩ سري كانييه " رأس العين" و كري سبي" 

عين  الحتالل  مباشر  تهديد  هناك  ومؤخرًا  أبيض،  تل 

البلدة  عيسى، وروسيا على الخط إلقناع قسد بتسليم 

للنظام في دمشق، من يوقف تركيا عن عدوانها؟ 

أي  وفشل  جهة،  من  واضح  امريكي  موقف  يوقفها 

لكن  عيسى.  عين  عن  بديال  روسيا  وبين  بينها  صفقة 

روسيا واألسد نكاية بأمريكا يمكن ان يتركا عين عيسى 

لألتراك. طالما ال تطرح اإلدارة الذاتية هذا السؤال على 

أمريكا، اقصد سؤال عن مستقبل عين عيسى، ولو اني 

ارجح انها طرحت لكن الجواب لم يكن يرضيها لهذا ال 

تأتي على ذكر الموقف األمريكي من عين عيسى!

عن  وحيد  بكردي  ممثلة  السورية،  التفاوض  *هيئة 

المجلس الكردي، وهذا ال يتناسب مع نسبة الكرد في 

سوريا، برأيك لماذا؟ 

لف  بدون  الهيئة  في  الكردي  التمثيل  زيادة  يجب 

جهة،  من  المجلس  من  تقصير  هنالك  اعتقد  ودوران. 

على  المحسوبة  المعارضة  تيارات  بعض  من  وموقف 

تركيا ترى حدود التمثيل بشخص واحد فقط. لكن يجب 

تمثيل الكرد بما يستحقون. حتى انني لست ضد تمثيل 

مسد في الهيئة. 

* معظم المعارضة السورية تتسابق لرمي الكرد بحجارة 

التعصب القومي، ونعتهم بشتى النعوت المسيئة، ولم 

تسلم أسماء كبيرة من هذه " السقطة" ماالسبب؟ 

تنعت  ال  نفسها  األسماء  هذه  لك  وقلت  سبق  كما  هذه 

كان  معها. سواء  يختلف  تنعت كل من  بل  فقط  الكرد 

كرديا او عربيا. لكن في الواقع دعني أكون واضحا في 

هذه النقطة. العمال الكردستاني وقسد فيما بعد، تركوا 

وهذه  الثورة  بدء  منذ  لالسد  دعمهم  في  واضحة  اثارا 

تركت بصمتها السوداء على العالقة بين الطرفين. الحظ 

ان من يشتموا أحيانا يحترمون قيادة كردستان العراق!! 

السورية؟  النخب  بين  عددهم  كم  الشاتمين  هؤالء  لكن 

بين  العداء  بترسيخ  ساهم  الديمقراطي  االتحاد  حزب 

له  مسموح  النطالقها.  األول  اليوم  منذ  وبينه  الثورة 

ان يتحالف مع األسد وإيران وامريكا وروسيا وممنوع 

أمريكا!!  مع  حتى  او  تركيا  مع  التحالف  البقية  على 

مدان كل من شتم ونعت الكرد بصفات سيئة. كما يدان 

الحوار  آخر.  سورية  مكون  أي  او  العرب  نعت  من 

كل  من  كسوريين  ألننا  جميعا  ينقذنا  والتواصل  وحده 

المكونات في مركب واحد وامام عدو رئيسي واحد هو 

نظام األسد. هو من استجلب كل هذه االحتالالت فقط 

من أجل اال تنتصر الثورة لمطالب شعبنا السوري كله 

في الحرية.

* كيف يمكن للمكونات في سوريا أن تتعايش من جديد 

بعد هذه الحرب المجنونة؟

ليسقط األسد وسترى السوريين يتعايشون في ظل دولة 

قانون وحريات ونظام ديمقراطي. سيجدون طريقهم نحو 

الحرية. كسوري في نهاية هذا الحوار المتعب حقيقة، 

البد من شكر قيادة إقليم كردستان على مخالفتها لقرار 

حكومة بغداد االيرانية!! واستقبلت الالجئين السوريين. 

لك  والشكر  فيها  العاملين  وكل  صحيفتكم  اشكر  كما 

صديقي عمر.
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األخيرة بالمرحلة يقوم الذي الشخص هو النشرة قارئ

قارئ يشارك أن األفضل ومن اإلخباري، العمل من

خالل من المرحلة لهذه السابقة المراحل في النشرة

االتجاه وهو ذلك، في  المشاركة أو  األخبار تحرير

المحرر يسمى  بما العالمية القنوات في المعروف 

فمهنة كبيرة، مسؤولية المذيع على تقع حيث المذيع،،

للمهنة التعلم وحب عشق ولكنها وظيفة ليست المذيع

عوامل هناك عدة أن كما موقف النفسي ألي واالستعداد

أهمها اإلخبارية بالنشرات المشاهد عالقة وراء تقف

النشرة. قارئ شخصية

: النشرة قارئ وخصائص سمات

في النشرة يقرؤون مراسلون القنوات بعض في يوجد

تغطية إلى تحتاج يكون لديهم قصص ال التي األوقات

الذي النص بنفسه يحرر نشرة قارئ وهناك إخبارية،

وهناك قراء المحرر المذيع عليه ويطلق سيقوم بقراءته

نشرة يقرؤون النشرة فقط.

من يدور ما يعرف الناجح هو الذي النشرة قارئ إن

األحداث مستجدات بكل دراية على ويكون بدقة، أحداث

يبدأ بأن ُينَصح  ال  أنه كما  سواء،  حد على وخلفياتها

أبسط بعمل يقوم  أن بل نشرة  كقارئ بالعمل  شخص

يتسم اإلعالمي الذي العمل مناخ يعتاد حتى البداية في

بالضغط.

وطول اإللقاء على التدريب إلى النشرة قارئ ويحتاج

إلى باإلضافة طويلة، ولمدة وجاد مكثف بشكل النفس

أن حيث ومعبر رزين إذاعي بصوت التمتع ضرورة

وقت في معينة رسالة لتوصيل تهدف النشرة قراءة

بشكل النشرة قارئ مهارات على ذلك ويعتمد قصير

أساسي.

بحاجة األخبار قراءة أخبار فقط. ألن قارئ ليس فالمذيع

قراءتها خالل من تكتسب المهارة وهذه مهارة إلى

تقديم كيفية يتعلم أن عليه  ولكن  والتكرار بالمران

واقتصادية وسياسية ثقافية من البرامج مختلف وإعداد

دائمًا. الذهن حاضر أن يكون عليه ثم ومن ومنوعات

لغات ويجيد يتقن  وأن نفسه يثقف أن المذيع  وعلى

السليم النطق تساعده على لغته العربية بجانب أجنبية

منه ينفر ال حتى صحيح بشكل األجنبية لألسماء 

المشاهدون. أو المستمعون

األستوديو إلى بالوصول النشرة قارئ يهتم أن ويجب

على بالتدريب له بفترة كافية تسمح الهواء موعد قبل

أن يرتدى مالبس المستحسن من إنه قراءة النص، كما

طبيعة مع  يتناسب مظهرًا يعطيه ذلك ألن رسمية،

إخفاء إمكانية المالبس هذه توفر مضمون النشرة، كما

بشكل بالميكروفون الخاصة والبطاريات الكابالت

األخبار أن الدراسات  من العديد أثبتت ولقد  أسهل،

ويكون ظريف بشكل يقدم أن يحتاج جافًا مضمونًا

بمصداقية يتمتع بشوش نشرة  بقارئ  باالستعانة ذلك

الصورة استخدام عنصر إلى باإلضافة الجمهور، لدى

جذاب. بشكل البصرية والمعينات

قارئ بها يتمتع أن يجب التي الهامة المهارات ومن

الكثير أن حيث بالعين، االتصال على القدرة  النشرة 

إلى النظر بدون األخبار يقرؤون النشرة  قراء من

هذه حل يتم المشاهد و ملل إلى مما يؤدى الكاميرات

في يفيد والذي بعد جهاز الملقن عن باستخدام المشكلة

منه النص قراءة يتم حيث بالعين االتصال على الحفاظ

نفسه. الوقت في للكاميرا والنظر

: النشرة قارئي عدد

الغربي األسلوب اإلخبارية على القنوات بعض وتعتمد

فنشرة الخاص، طاقمها نشرة لكل أن في يتمثل والذي

سبيل على التاسعة مختلف عن نشرة طاقم لها السادسة

لقراءة النشرة مذيعين إلى وجود ثالث باإلضافة المثال،

لقراءة والثاني  العامة األخبار لقراءة األول الواحدة

االقتصادية، األخبار لقراءة والثالث الرياضة أخبار

لقراءة المذيعين فقط من اثنين على قنوات تعتمد وهناك

على تعتمد القنوات التي بعض العامة، وهناك األخبار

القارئ األوحد.

الصحفية الحريات مرصد
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وظيفة عن عبارة ليس البشري الصوت أن شك ال

الكرام مرور عليها نمرَّ أن يمكن َدة ُمَجرَّ فسيولوجية

البشري؛ بالجسم الفسيولوجية الوظائف من كغيرها

داخل إرادًيا  ال تدور تلقائية وظيفة ليست ألنها

شخٍص من ُمَعقَّدة تختلف ِشْبْه إنها عملية بل الجسم،

موهبة فذَّة بكونه تحديًدا يتميز الصوت ألن آلخر؛

ينطلق أن بها تطويعها؛ حيث يمكنه يستطيع لمن

ولكن واإلعالم، والطرب الفن ضروب َشتَّى فى

منها وكٌل هذه عديدة حتى ضروب اإلعالم والفن

إتمامه يمكن ال بمتطلبات غيره عن يمتاز ويختلف

األنسب هو يكون قد الصوت أن حين في بها، إال

من الفنون. آخٍر بالنسبة لنوٍع

وكيفية البشري الصوت عن تحديًدا نتحدث وهنا

قراءة عند اإلذاعة والتلفاز وتحديًدا في استخدامه

الواجب المتطلبات  وما اإلخبارية، النشرات

ويؤديه يتقنه  حتى الدور  بهذا القائم  فى تواجدها 

األمثل. الوجه على

اإلخبارية النشرة قراءة متطلبات

في سريعة نقاًطا باختصار  سنستعرض  يلي فيما

يتطلع من كل على يجب وإرشادات نصائح صورة

ذاك حتى أو للنشرة، كقارٍئ مهنته في للنجاح

يسعى أن ينتقل الذي المجتهد الطالب أو الصحفي

المتاعب عن والبحث الجاللة كرسي صاحبة من

الوثير أن اإلذاعي أو المرئي اإلعالم كرسي إلى

يأمل.. ما ليحقق بحذافيرها يتَّبعها

رفيعة صوتية موهبة  أوًال  تتطلب النشرة قراءة 

والتصريحات األخبار قراءة على قادرة المستوى

من العديد وهناك ومنسق، واضح نقي بأسلوب المختلفة

تقسيم كيفية التي تعلم والفنية والدورات اللغوية التمارين

والجواب القرار وتنسيقها وإتقان عملية وسردها الجمل

جيًدا. عليه التعرف يجب ما وهو القراءة، عند

المجال لهذا لالنضمام يتطلع من كل يعلم  أن  يجب

لكنها عابرة، قراءة مجرد ليست النشرة قراءة بأن

قارؤوا بها يتميز التي الصوتية للموهبة باالضافة

على يكونوا وأن البد أيًضا فإنهم االخبارية، النشرات

المتعلقة بها من أحداث والخلفيات يدور ما بكل علٍم تام

يتعلق فيما سيَّما ال المحيطة، والمنطقة دولته فى وذلك

أو فني أو سياسي أو رياضي أخبار كقارئ بتخصصه

الخ. اقتصادي...

تطويرها، واإللمام باألحداث للموهبة وتمارين باالضافة

صحًيا أسلوًبا يتَّبع أن النشرة قارئ على فإنه الجارية،

على كثيًرا ويتدرب والطعام، الماء وتناول التنفس في

لمدة واالرتجال وجاد مكثف بشكل النفس وطول اإللقاء

إذاعي بصوت  التمتع ضرورة إلى باإلضافة طويلة،

لتوصيل تهدف النشرة قراءة أن حيث ومعبر رزين

مهارات ذلك على ويعتمد قصير وقت معينة في رسالة

أساسي. النشرة بشكل قارئ

باالضافة إللمامه نفسه ُيّثقِّف أن النشرة قارئ على يجب

اجنبية ويتقنها كذلك لغات أن يتعلم باألحداث الجارية،

جانب إلى منها والمتعارف  الشائع أو  اإلمكان قدر

مداخلة أية التعامل مع عند ذلك حتى يسعفه األم، لغته

وأماكن وعواصم أسماء شخصيات ومدن ذكر أو هاتفية
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امام يتردد وال نفسه من واثًقا يكون وحتى أجنبية،

السواء. على والمستمع المشاهد منه فينفر الكاميرا

الُمْقِبل أو  النشرة قارئ بها ُيْنَصح التى العوامل  من

لألستوديو يذهب نشرة أن قراءة كاميرا أو اختبار على

بالتدريب له تسمح مناسبة  بفترة المحدد  الموعد قبل

ثقة على مرة ليكون المطلوب تأديته أكثر من وقراءة

أخطاءه على ف وتعرَّ مرات عدة تدرب أن بعد بنفسه

العرض تالفيها فى على قادًرا يجعله ما واضح بشكل

النهائي.

الشفاه وحركة والتنفس الصوت لتمارين باإلضافة

أيًضا هناك فإن ذلك، إلى وما األحرف ونطق واللسان

وفي للكاميرا نظرتها وكيفية بالعين خاصة تمارين عدة

بجوار شاشات تمت كتابته على قراءة ما ذاته الوقت

كمن للمشاهد ظهوره يضمن بحيث فوقها أو الكاميرا

بين ما  متوتًرا كمن وليس الخبر ويرتجل إليه ينظر 

تم األخيرة اآلونة وفي العرض، وشاشات الكاميرا

لكنها الكاميرا واجهة تكون في حديثة شاشات استحداث

بالتصوير. تظهر ال بحيث شفافة

التي واالذاعات  االخبارية القنوات  من العديد هنالك

اإلخبارية النشرات قراءة فى الجماعي النظام استحدثت

قادر مذيع من أكثر َصت  خصَّ بأن  وذلك وتقديمها،

بحيث اخبارًيا، محتوى وتقديم النشرة قراءة على

منظم، ديكوري بشكل بعضهم جوار إلى الجميع يجلس

له ُحدَِّدت ما فقرات قراءة فى منهم كل ويتخصص

واعطاؤه قارئ كل راحة على كثيًرا يساعد وهذا ُمْسَبًقا

للتركيز. أكبر فرصة

المقابي عبداهللا د.

االختالف الثنين  ليس وضروري مهم دور لإلعالم

األخبار، ونقل األفكار لضخ مضخة اإلعالم لكون فيه،

أو تشويهها أو الحقائق لمعرفة وهو الواجهة المباشرة

بضرورة أعمق ومهمة آخر ثقل ولإلعالم تزويرها،

والفكر الوعي ونشر اإلنسانية، الصورة والهوية تحسين

أشكال وكافة والتطرف اإلرهاب ومحاربة البشري،

بالبشرية، يضر يمكن أن ما والعنصرية وكل التمييز

الرابعة)، (بالسلطة السياسيون وصفه كما فاإلعالم

قوى ومحدد العام، للرأي  قادة واإلعالم  فالصحافة 

المزيد إليجاد الفرص صانع وهو المجتمع، النهضة في

ُيغوي وكل ما التطرف مأزق من الُسبل للخروج من

ظاهرة عالمية هو التطرف أن المعلوم الشباب، ومن

وللتطرف عدة أشكال الماضية، القرون انتشرت عبر 

وغيرها، والحزبي والمذهبي والعرقي الديني منها

الوطنية اللحمة تعزيز مهمة من أكبر مهمة من وليس

دوره وتقنين اإلعالم قوة استخدام عبر الوطنية بالثوابت

ثقافته وتوطيدها ونشر األهلي السلم مهمة لتعزيز المهم

السلمية.

السلم قضية يضع الذي المحترف المهني اإلعالم

الصحفية واإلعالمية إداراته كل مقدمة االجتماعي في

للسلم الداعم اإلعالم  هو يكون أن شك ال المرئية

بالمنحنى إيجاًبا أو سلًبا اإلعالم هوية األهلي، وتنعكس

في السلبي أو  اإليجابي  النحو على به ينحني الذي

في سيما عبره، ال المطروحة القضايا التعاطي مع كافة

للبشرية قدمه  وما  المسؤول لإلعالم كبير دور وجود

اإلرهاب وتشجيع والمذهبية الطائفية للنعرات إثارة من

وال والصراع، والعنف واالحتراب الفتنة لنيران وإذكاء

وعرقيا طائفًيا المطحونة منطقتنا عن التغافل يمكننا

الثبات على للمحافظة الجهود  كل  يدعم ما وسياسًيا،

وتوجيهه اإلعالم استخدام  فبات له، والدعوة  السلمي 

يقولها كلمة فرب حتمية،  البشرية ضرورة يخدم لما

االقتتال نار في بشعبه تهوي باًال يلقي لها إعالمي ال

في دور له يكون مسؤول إعالم ورب والحروب،

األهلي. السلم تعزيز

التقليدي قسميه على كان وإن عليه كان عما اإلعالم تغَير

ومنذ فاإلعالم المجتمع، بإرادة القوة يضفي الجديد أو

ما العين ترتقب يجعل مما يزال وال القوة هو كان القدم

الجديد اإلعالم تلك، ولكن الجهة أو هذه سيصدر من

«وسوشيال مختلفة مواقع من عليه الطارئ والتغّير

تقارن ال  سرعة تأثيره  قوة من يجعل متقدمة  ميديا»

كل في اجتماع دائرة أن هنالك التقليدي، إال باإلعالم

بقوة المتمثلة المشترك الرابط هي أقسام اإلعالم قسم من

وهو المجتمعات، لدى  والمنهج الفكر تغيير  في التأثر

للمتخصصين بات  اإلعالم موضع نظر من يجعل ما

على المستوى تأثيره مقياس لوضع به يفتحونها نوافذ

كما والعالمي، والدولي والمجتمعي والجماعي الفردي

وقبول الحوار ثقافة في تعزيز مباشرا دورا لإلعالم أن

اآلخر، وسماع  الجاد الحوار وبناء وإشاعة اآلخر، 

وتشدَد صراخ حوار ال حضاري الحوار منطلق من

وانفالت.

كثيرة أدوات اإلعالم ملعب يملك أنه األولى حقيقتان،

عالية، بحرفية تمرير المعلومات تستطيع النظر تحاور

حتى الوجهات  تقريب في  المنشود  الهدف تحقق 

إذا إال ذلك من اإلعالمي يتمكن لن ولكن المتخالفة،

في دائًما فالكرة إيجابي، بشكل موقعه استغالل أحسن

وهذا اإلعالمي، هو الوحيد والالعب اإلعالم  ملعب

للتفاهم أرضية  إليجاد مشتركة أحقية دائًما، يعطيه ما

العام، الرأي أوساط بين والتعاون والتحاور والتشاور

اإلعالمي، غير حتى اليوم اإلعالم يمارس أنه الثانية

أن فيمكن  المختلفة،  االجتماعي التواصل وسائل عبر

أخذ المجتمع  على  يترتب عاما إعالنا اإلعالم يكون

اإلعالم هذا يكون قد ومنه منه، والمعلومات الفرضيات

والالعب ألّن الناقل والمجتمع، األهلي السلم على خطرا

أجندات لديها  مجموعة أو موثوق، غير شخص  فيه

يظهر الخارج  من فعًال الالعب يكون وقد خاصة،

العام بشكله اإلعالم بات ولذلك الداخل، في أنه نفسه 

المعلومات زيادة  من المتعايش  والمجتمع  السلم  يهدد

مواقف المغلوطة، وانتشار جميع ما يحرم المجتمع من

برأيها تعبر ان المجتمعات من واالتفاق، ويحرم االلتقاء

متواترة األخبار تكون  حينما بالخصوص  الحقيقي 

من التواتر اليوم بات ولذلك المصداقية، من وخالية

عليه كان ما بعكس الحجية، في الشرعية غير األدوات

شرعي مصطلح  فالتواتر السابق، الزمن في الحال 

في الحجة بمثابة وهو للقطع شرعي كاستدالل يفيد

الماضي في  يستخدم كان اإلعالم أن  وكما الشروط،

للخبرية، كتأكيد يسـتخدم اليوم هو شرعية، كحجة

عصيًّا بات والحديث  الحاضر  اإلعالم  أن والفارق

أشد األعداء لتوجيه ومسـتثمًرا من قبل السـالم على

اآلخر. على الضربات

المصادر وتنقيح إلى ترشيد اإلعالم بحاجة الواقع أننا

من عديد ظهرت أن بعد الخبر، منها نستقي التي

وزادت المساوئ، من كثير  وانتشرت  المخالفات،

بناء اإلنسان لصالح ليس الظروف الحروب، وتعقدت

من عدد بأكبر السلبي المستثمر تزويد لصالح بل

ذلك كان وأيًّا مشروعه، تخدم التي االمتيازات

وهدم البشري، للهدم مشروع  فهو  بالظاهر المشروع

المعززة القيم من اإلنسان وسلخ التعاوني،  النسيج

الشائعات، لنقل بؤرة اإلعالم فصار والتناصح، للتآخي

والتمذهب والتطرف اآلخر،  ونبذ للفرقة ومصنع

وليس والتكبر، والرفض والصراخ، والشكوى والتذمر،

يشارك سوي إعالم بناء طرق نتناول إال أن حل من

التواصل أزر من والسالم، ويشد الحوار أدبيات العالم

نبًذا اإليجابية والمعطيات بالطيبات ويحيط البشري،

الفضيلة لنشر وتطلعا والتخريب، والتطرف لإلرهاب

اإلعالمية المباحث فجميع واالستقرار، وإشاعة األمن

إصالح على مشتملة تكن لم  ما  التوعوية والمبادئ

وتحديد السالم، إلى دائًما ودفعه روحه وتقوية اإلنسان،

الكوني لإلبداع والمسّلمة المسالمة السلمية هويته

المعطاء، البشرية، والروح اإلنسانية والريادة العصرية

بما يتقدم أو يقدم ولن  منصفا، إعالما  هذا يكون لن

تنقيح يجب المنطلق هذا ومن والمجتمعات، الحياة يخدم

بما يناسب اإلعالم وتشفير اإلعالمي، وتصحيح الوضع

ويجب مسالم، إلنسان التطويرية والمرحلة ويتناسب

للمجتمعات خادمة لتكون اإلعالمية المناهج تعديد

للدمار يوجه ما لكل األول الرادع لتكون  البشرية،

الحروب. وتفعيل

بتقدم وسائل ليس التقدم إعالمي، لكل األبوية نصيحتي

وغير المباشرة السرية النقل برامج واستحداث اإلعالم،

أو اإلعالم اإليجابي، ميثاق صناعة هو بل المباشرة،

أن يريد إعالمي كل منهجه ينتهج كي السالم، إعالم

لمجموعة ويمكن اإلنسانية، لخدمة اإلعالم يتقدم برسالة

ويتفقون السالمي، اإلعالم لميثاق يؤسسوا أن اإلعالميين

األول المنبر ليكون ونشره، لظهوره موعد تحديد على

متخصص، ويكون هذا إعالمي كل عليه يرتقي الذي

السالمية، اإلعالمية والمنهجية للرؤية اإلعالم خاضعا

بناء إعالم بين والتفريق بالوعي، المجتمع يبدأ حتى

وضالالت، شائعات وإعالم وإعالم سالم هادم، وإعالم

كل هوية  تحدد  غليظة مواثيق إيجاد من مناص  فال 

والصفة الشرعية الصيغة إلعطائه اإلعالم، إلى منتسب

به. وللوثوق اإلعالم، وممارسة الخبر التمثيلية لنقل
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. زهير عابد د

إلى تحوله  مع هائلة قوة بحق اإلعالم أصبح

وانتقال االتصاالت ثورة  ومع عامة,  رقابة سلطة

فأصبح والحضارات, األفكار وتفاعل  المعلومات

والمعلومات االتصاالت ثورة عصر العصر هو هذا

تعرف ال التي الشعوب فإن بالتالي واألفكار,

وال بايجابية, معها تتفاعل وال الثورة هذه أهمية

مسار عن نفسها تعزل سوف بعمق, معها تتفاعل

إن كونية، أصبح أشبه ما يكون بقرية الذي العالم

حديثُا نسبيُا, يعتبر البيئة بقضايا اإلعالمي االهتمام

السلبية اآلثار اكتشاف بعد إال ويتصاعد يتسع لم إذ

المعاصرة التطبيقات عن والناجمة للبيئة, المدمرة

اإلعالم وسائل قيام يستلزم مما المتقدمة, للتكنولوجيا

االهتمام وخلق البيئة. مشكالت الضوء على بتسليط

نشر في لإلعالم البيئي المهم فالدور البيئة، بقضايا

وسائل خالل من البيئي بالوعي والرقي البيئة الثقافة

المرئية, والمسموعة المقروءة, المختلفة اإلعالم

توضيح أساسيات أجل االلكترونية, من والصحافة

إلى مكوناتها تتعرض وما  البيئية  التوعية عمل

التلوث.

المبذولة الجهود  تلك العالقة هذه ضمن ويدخل

من الطبيعية الموارد على والحفاظ البيئة لحماية

تمدد اجتماعية  منظومة خالل من التلوث أخطار

إدارة مع على ينعكس أثره المجتمع بما قيم وأهداف

البيئي ظاهرة التلوث حيث أصبح  الطبيعية، البيئة 

شملت إنها حتى واكبت التقدم العلمي عالمية اجتماعية

نوعية اختالف مع ولكن والمتقدمة, النامية الدول 

في النووي, بالتلوث تلوثت المتقدمة فالدول التلوث,

األنظمة إدارة إلى سوء يرجع النامية التلوث الدول حين

التنمية, خطط وضع عند البيئة عنصر وإغفال البيئية,

العوامل عن الناتج والتدهور الصناعي, النشاط وزيادة

التكنولوجي التقدم االقتصادية واالجتماعية، كما احدث

عنه ونتج البيئة عناصر في كثيرة تغيرات المستمر

حد سواء على والنامي المتقدم العالم في مشاكل بيئية

وتدهور والتصحر, المناخية, بالمتغيرات اإلخالل مثل:

تعتبر ولهذا البيولوجي؛ بالتنوع واإلخالل المياه, مصادر

مع التعامل في أهم العناصر الفعالة من البيئية التوعية

من مجتمع أي تواجه التي المختلفة البيئة المشكالت

من المفاهيم البيئة إال بنشر ذلك يتأتي وال المجتمعات,

في المؤثرة اإلعالم  ووسائل والمدرسة األسرة خالل

وما األفراد لدى البيئة عن الصحيحة المفاهيم غرس 

كوارث إلى تؤدي أضرار ومشاكل، قد من عنها ينجم

بطريق لمشاركة حافزًا وتعتبر واقتصادية, صحية

لتحقيق القضايا. هذه حل في مباشر غير أو مباشر

اإلعالم لوسائل ونشط فعال دور من البد الهدف هذا

تكثيف البرامج خالل من وذلك البيئية, بقضايا لالهتمام

فئة أي دون إهمال المجتمع فئات إلى جميع اإلعالمية

المحلية البيئية المناسبات إحياء خالل ومن فئاته, من

لجعل البيئي الوعي تنمية لتحقيق والدولية واإلقليمية

البيئية ومخاطرها المشاكل بوجود المواطنين يشعرون

بيئتهم. في وتأثيرها وإضرارها

اإلعالم وسائل في العلمي البحث أدوات واستخدام

اتجاهات لمعرفة الرأي استطالعات وإجراء

الوعي وبرامج البيئية, قضايا حول الجمهور

المعزز باالتصال يسمي ما  وتشجيع االجتماعية

بعرض البيئة ثقافة نشر بهدف البيئية، للتوعية

في قوالب البيئة المضامين وتحليل وتبسيط وتفسير

ونشر البيئة الثقافة أهداف لخدمة مهنية إعالمية

بيئية مفاهيم على المجتمع  وتنشئة  المعلومات،

في وتسهم أجيالهم، ومستقبل بيئتهم تخدم سليمة

البيئة، على المحافظة االيجابية نحو االتجاهات تنمية

مفاهيم إلى السلبية والسلوكيات المفاهيم وتغير

البرامج إعداد البيئة ومكوناتها، كذلك تجاه ايجابية

الثقافة لدعم البيئي والتلوث البيئة حول الواضحة

الوطنية والهيئات المؤسسات مع بالتعاون البيئية

تعاونًا وضرورة البيئة, شؤون عن المسؤولية

والهيئات اإلعالمية المؤسسات بين وعميقًا شامًال 

تحقيق تستطيع ال بدونها حيث عن البيئة, المسؤولية

يعمل كما مهامه. أداء اإلعالم يستطع أهدافها ولن

إبراز المجال تهدف إلى نشرات توعية اإلعالم على

في الدولة به تقوم  ما على وتسليط الضوء البيئي

والتقارير الموثق الخبر خالل من  البيئي المجال

العالقة ذات والمعلومات المعبرة والصور المعتمدة

الجمهور مع التفاعلية البرامج وتقديم النشرة، بهدف

مسجلة وبرامج جرأة, بكل البيئة قضايا تناقش

الرسمية البيئية األنشطة كافة وتغطية وثائقية وأفالم

الرسمية. والغير
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حوار: ليلى عثمان

رغبة منا في تعريف الجيل الشاب الكردي على تجارب 

كتبوا في ظل ظروف  الكرد ممن  الكتاب  سابقيهم من 

كان  متواضعة،  وبإمكانيات  والخوف،  الصعوبة  بالغة 

بدرخان  روان  الشاعر  ونتاجات  حياة  نضع  أن  لنا 

صيحفة  وخصوصا  الكردي،  اإلعالم  ضوء  تحت 

المواهب  وإظهار  إبراز  في  تنشط  التي  كوردستان"   "

الكردية من مختلف المشارب والمدارس الفنية وفي شتى 

ضروب االبداع.

وفيما يلي نص الحوار مع السيد بدرخان

بحسب  والشعراء  المثقفين  حياة  في  العلم  دور  ماهو 

منظار  الشاعر روان بدرخان .

بناء  في  األساسية  القاعدة  هو  العلم  بان  جازما  اعتقد 

الشخصية الثقافية 

إلى  الذاتية  بوسائلهم  سعوا  الذين  هؤالء  من  أحد  وأنا 

المعرفة .

*متى بدأت الكتابة وبأية لغة؟

بدأت بكتابة الشعر العربي منذ  كنت في الصف السادس 

روان بدرخان : أكتب للوطن.. وهو معشوقي األبدي
اما كتاباتي  بدايات خجولة وغير ناضجة،  لكنها كانت 

األستاذ  باء  الف  فيها  الفضل  كان  فقد  الكردية  باللغة 

عثمان صبري وذلك في مرحلتي االعدادية .

ولكني  فيه  تجارب  ولي  بالرسم  مهتما  كنت  وللتذكير 

اهملتها بسبب قناعات كانت سائدة حينها في منطقتنا

*من الذي دفعك للكتابة وبمن اقتديت بكتاباتك؟  

حقيقة هذا له شقين األول هو إن من شجعني على الكتابة 

وهو  السادس  الصف  في  أستاذي  هو  العربية  باللغة 

فايز موسى مصلح من قرية (معربة)  الفاضل  األستاذ 

شجعني  فلقد  الثاني  الشق  أما   . الشام  لبصرى  التابعة 

عمر  اهللا)  (رحمه  الكبير  الكردي  الشاعر  الكتابة  على 

لعلي (رينجبر) وكان له الفضل في ذلك. اما من اقتديت 

بهم في كتاباتي بالعربية فهما الشاعر الكبير بدر شاكر 

القدير  األستاذ  الشام  وشاعر  الرافدين)  (شاعر  السياب 

نزار قباني ولهما الفضل .

ما هي نتاجاتك؟ وهل طبعتها؟ 

نتاجات لم تتجاوز الرقم (ستة) .

الكوردية تحت  باللغة  فلقد طبعت لي مجموعة شعرية 

طباعتها  على  أشرف  وقد   (  Jìn ù jiyan) عنوان 

وقتذاك األستاذ الشاعر عمر كوجري في العام ٢٠٠١ 

اما ما لم تطبع فهي كالتالي: 

١ _ مجموعة قصائد بالعربية.

٢ _ مجموعة قصائد بالكوردية. 

٣ _ مجموعة قصص قصيرة .

٤ _ مقابالت صحفية بالعربية .

٥ _ ترجمة المقابالت للكوردية. 

هي هذه نتاجاتي .

ما هي العوائق التي صادفتك في طريق الكتابة؟ .

ما اعاقني حقا هي المادة بإمكانيات البسيطة. باإلضافة 

إلى أسباب لم تعد قائمة االن .

ماهي مضامين كتاباتك الشعرية؟

أحيانا  أسميه  وقد  معشوقي  هو  فالوطن  للوطن  أكتب 

بما يطيب لي من أسماء. وألبناء الوطن دون تسميتهم 

وللغزل نصيب فيما أكتب. كما للحب والحياة . 

ماهي نصيحتك للجيل الجديد من الشعراء والكتاب ؟ .

بالعلم  يتزودوا  ان  اوال  الشباب  جيل  إلى  نصيحتي 

والمعرفة ما أمكن 

ويمتهنوا البحث ويتمهلوا في نشر كتاباتهم ومراجعتها 

مرارا قبل نشرها 

ما هي تأثيرات البيئة على كتاباتك ؟

انا أؤمن بأن المعاناة هي أم االبداع  وعليه فإنني اعتبر 

نفسي مدينا لها .

والكاتب  اإلنسان  بدرخان  روان  هو  من  أخيرًا 

والشاعر؟  

ولدت في قرية (روباريا)  التابعة لمدينة (ديريك) في 

للقرية  إماما  يعمل  كان  أب  من  ١٩٥٠م  العام  ربيع 

وينحدر أصوله من األمير شرف الثاني أمير وصاحب 

قلعة (هورخ ) وهو الجد الرابع لألمير بدرخان. 

ابي هو المأل رمضان الهورخي (مال رمضان روشن 

 (

في طفولتي انتقلنا بين قرى عديدة (جلو صفان) (علي 

أربعة  في  االبتدائية  درست  شرف)  (جم  كاميش) 

مدارس هي (ديرونة) (كرباالت) كاسان) واخيرا (جم 

شـرف).

واخيرا  (ديريك)  العظمة   يوسف  ثانوية  الى  انتقلت 

للتجارة والمحاسبة وحصلت  انتسبت إلى معهد الشرق 

العمل  اهتمامي  كان جل  تجارية،  على شهادة محاسبة 

حياة  في  األهم  بأنها  باعتقادي  الثقافية  لبناء شخصيتي 

اإلنسان. 

شاركت في العديد من األمسيات والمهرجانات الشعرية 

التي كانت تقام في دمشق وقامشلو.
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خوناف محمد

عن  للرحيل  المثقوبة  حقيبتي  وضبت  عندما 

وطني

لففت مفتاح داري وأسماء أوالدي بوشاح أمي 

القديم

طمرت  تلك الصرة على جانب طريق قريتي 

الترابي 

المترامي  األصفر  الخردل  أزهار  حيث 

بفوضى أنيقة

خيوط أمل العودة ربطتها بحجر كلسي 

نسيت أن أحكم العقدة بعقدة ثانية  

 التنور مازال يلسع الخبز بألسنته 

تباشير  أول  مع  ناسًا  تتنفس  القرية  وحافلة 

الصباح

محمد شيخو يغني لنرجسه الذابل

 هكذا تركت كل شيء مواربًا باب الحنين

 ثم رحلت حيث الالعودة قدري 

هكذا قرروا هم ...

* * * * * * * *

أخبرتني طيور اللقلق أن الوطن ضاع

على تلك البقعة الجغرافية الملتهبة

أسود  اسفلتًا  ألبسوه  الترابي  الطريق  وذاك 

كقلوبهم

المفتاح  مع  هناك  راقدًا  بقي  أمي  ووشاح 

وأزهار الخردل

تفتت الحجر الكلسي بدموع األرامل والثكالى 

أما خيوط أمل العودة فتبعثرت وضاعت

وروح جدتي خمدت تحت رماد التنور 

حافلة القرية لم تعد تتنفس

منها  والخارج  الداخل  الهواء  بصرير  إال 

وأناشيد القتل

مات محمد شيخو ثانيًة مع نرجسه

حتى مآذن الجوامع ابتلعها ضجيج الطائرات

* * * * * * * *

ترحالي  في  معي  وطني  أخذت  ليتني  يا 

القسري! 

يا ليتني وضعته في حقيبتي المثقوبة!

بحجم التخاذل واأللم 

ليتساقط منه القليل كلما تحركت 

هنا  شيخو  ونسرين  نرجس  عبق  ويتناثر 

وهناك

لكني لم أفعل...

لكني لم أفعل...
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التواصل  صفحات  على  المزروع  االستغراب 

االجتماعي من موضوع الثري الذي كان يتقهقه وهو 

يستأنس بخوف مدينة كاملة ليس إال فقدانًا لجملة تقول 

تاجٍر  من  مسلوٌب  عنه  تبحثون  الذي  الوطن  أّن   )

كردي قبل أعداء الُكرد )!

االنتقادات التي تتقدم لجهات مختصة بمحاسبة الخطأ 

في  األولى  المشاركة  (أّنها  لحقيقة  فقدانًا  إال  ليست 

جريمة ال تستطيع محاسبتها )

والحقائق التي تتم تغليفها ليست إال فقدانًا لواقٍع يقول 

( أنهم ينظرون إلى المواطن الذي فقد بيته ، أوالده 

ووطنه نظرة الالانسانية ).

يتفاجئ  حين  استغرابًا  البشع  واقعهم  ُيزيد  ما  ولكن 

والسياسة  األمر  بحقيقة  سنوات  سبع  بعد  الُكردي 

تتوقعنه  الذي  ما  فمثًال  الكردية  مناطقنا  في  المتبعة 

من حكومة تحلل الالقانون لراعيها وتحّرم حتى حق 

الحياة لشعبها ؟

ابنه  ألبس  والذي  صفحاتكم  في  عنه  تحدثتم  َمْن 

وزوجته لباس السفاحين العثمانيين الذين قتلوا وشردوا 

أهالينا وأحرقوا جسد محمد باألسلحة المحرمة دوليًا 

السر  في  يكمُن  والفارق  كثيرة  ألعداد  واحٌد  رقٌم   ,

والعالنية،

الحرب تخّلف أشياء أخطر من القتل والدمار ، إنهم 

تجار الحروب الذين يتاجرون بدماء الناس باألرض 

وحتى بتهجير الشعب من أجل الوصول إلى مبتغاهم 

المحصور في جمع أكبر ثروة ممكنة.

ذا  كنت  إن  سوريا  كردستان  من  ككردي  فأنت  إذًا 

األمام  في  قف  وأموال،  ومصالح  كثيرة  عالقات 

وغض  اصمت  تملك  ال  كنت  وإن  جهلك  رغم 

 في جميع حاالتك 
ّ
أعينك عن الحقيقة فأنت منسي

يتذكرونه  احتياطيا  رقما  سـوى  لست  أنت 

عندما يقدمون سجالتهم إلى جهة معتمدة أو في 

انتخاباتهم وأحيانًا حين يمرون أمام بابك ليقولوا 

إنه منزل فالن دون أن يبدو اهتماما ماذا يخفي 

الباب ورائه .

خذ  سورية  كردستان  من  ككردي  أنت 

 ، دوما  أوالدك  احضن   ، وطنًا  المنفى  من 

ليس  واليوم  بيتًا  لك  كان  يوم  ذات  أن  أخبرهم 

سوى تلك الخيمة التي تشهُد وحدتك،

وأنت ككردي من كردستان سوريا تذكر أّن المدينة 

التي ُتخبيء تحت أرضها ألف شهيد متاجٌر بها 

وتجارها هم أنفسهم َمْن أرغموك بالتهجير وأبقوك 

عددًا رقميًا في احصاءات الالجئين  .
الرا أيوب
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كلُّ القصائِد ناقصٌة .. باهٌت بريُقها 

لم تستِق من ضوِء عيوني 

ُل أغنيًة للصباحاِت  أنا الفجُر الُمحمَّ

عطٌر مترامٍ   في السهوِل في الحدائِق 

لحضوري سحٌر وَخطوَي ِضراٌم

ُيْشِعُل األمَل

يغدو اليأُس

أبلَه متروكًا 

تدوُر حولي النجوُم بلهفٍة

ُرفاِت تستودُع الضياَء على الشُّ

 الحياُة.. أنا الفرُح في دفتِر األياِم
َ
تليُق بي

حقيبُة الحياِة ..  نبُع المحـبَِّة

اِت ليُل العشِق.. رنَّـُة المَسرَّ

أنا األصُل.. واإلمارُة 

لن أكترَث للغدِر .. للُجـرِح.. لأللـِم 

ما توقَّـَف الينبوُع من َحَجٍر

أنا الِفْطَرُة

 طعُم الحياِة 
َّ
في َكَفي

ـدوة يوِنـس
َ
ن

على حافة الموت تسير بنا سفينة الحياة،  لنبقى نسير 

في رحلة تيه مع األيام، في غصة األلم تتوجع نالين 

على مولودها الجديد! 

الزمن متاهة الحياة والوقت غياب الضمير، والفصل 

ال  الصغيرة  والعائلة  تموز،  والشهر  ملتهب  جهنم 

تتعدى الوالدين مع عصفورين صغيرين.

السنتين  تبلغ  التي  الطفل الرضيع والطفلة الصغيرة 

زوجها  على  نالين  ترد  عمرها،  من  السنة  ونصف 

آمد:

شراب  حتى  الحرارة،  من  كثيرا  يتعذب  طفلنا 

السيتامول لم يخفض حرارته، يرد آمد ألم تعطه نقاط 

تيمبرا؟ لقد أحضرتها البارحة، حسب ما وصفها لنا 

الطبيب. أعطيه إياها لعلها تخفض حرارته. 

واعطيته  تيمبرا،  نقاط  ناولته  لقد  آشنا،  ابو  يا  نعم 

بيبي كالم، لكي ينام، ولكن ال نوم، وال انخفاض في 

الحرارة، فنحن كدنا نحترق من هذا الجو الجهنمي، 

الطفلين صعبة جدا، ال ماء وال كهرباء..  إن حالة 

والمولدة الكهربائية معطلة منذ أسبوع، نعم، يا نالين 
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لقد يئست اليوم، وأنا أقف في الطابور، أمام الفرن. 

ثالث  من  أكثر  وقوفي  بعد  دوري  جاء  لقد  أتعرفين، 

ساعات، وعندما وصلت إلى النافذة، وناولت العامل ثمن 

الخبز الذي يوزعه لم يمسك النقود من يدي، بل أغلق 

النافذة في وجهي، وقال لقد انتهى الخبز. 

لم يبق لدينا طحين لنخبز 

حينها شعرت وكأن جميع أبواب الحياة انغلقت أمامي، 

في تلك اللحظة. توجهت للشوارع وأنا أمر على جميع 

على  أحصل  أن  وبصعوبة  استطعت  أن  إلى  األفران 

عدة  أرغفة. 

آه، يا آمد، فإذا  كنا نحن عائلة صغيرة ونعاني هكذا، 

فما حال األسر الكبيرة  لتأمين لقمة عيشهم؟ 

حرارة  ارتفاع  مع  الصغير  طفلهم  على  الحرارة  تشتد 

الجو  الحارقة دون وجود الكهرباء، وتشغيل المكيف،  

لتنتعش أرواحهم التي تغلي داخل أجسادهم 

يحاول آمد أن يضع الكمامات على جسم صغيره، حسب 

ارشاد الطبيب له. نالين  ناوليني قليال من الماء البارد. 

إن حرارة الولد مرتفعة جدا. 

ترد نالين من أين لنا بالماء البارد؟ انظري في البراء، 

يا  آه  البارد،  الماء  من  قليل  فيه  يكون  ان  يمكن  فإنه 

آمد، ال وجد قطرة ماء للشرب في البراد، باألصل، لم 

نر الكهرباء منذ ثالثة أيام، فكيف لنا بالماء البارد، ال 

نعم  فحرارته مرتفعة،  للمشفى،  أخذه  أمامنا سوى  حل 

يتوجه  كثيرا.   حالته  على  أخاف  فأنا  لنأخذه،  آمد  يا 

آمد إلى المشفى بعد سوء حالة مولوده الجديد، ليكشف 

عليه الطبيب، ويفاجئهم  بأن صغيرهم قد أصابه مرض 

السحايا، وسيبقى مشلوال مدى العمر... 

الحرارة كانت فوق طاقة  جسمه،  فهو ضعيف البنية 

نفسها  تشبع  ال  ألنها  يشبعه  لم  أمه  حليب  والتغذية، 

حليبها  لتدعم  الفيتامينات  على  تحتوي  التي  باألغذية 

نالين عند سماعها  تنشل روح  الصغير،  الذي يرضعه 

بالحياة،  آمالها  تموت جميع  في حسرة  وتتألم  للخبر،  

إلى  األوجاع   جميع  حمل  كصاعقة،  كان  الخبر 

نفســها الكئيبة في تـحطم روح آمد، أمام القدر 

المصدوم. 

تحمل نالين ابنها نصف الميت، ويعودان مكسوري 

اإلرادة  ومحطمي النفس. 

نفسها  خيال  في  لتتأمل  السرير،  في  ابنها  تضع 

ألن  مشلوال،  ابني  سيعيش  التائه،  مستقبله 

بعد  المشـي  يحاول  وهو  األولى  خطواته  أرى 

شـهور؟ 

وركبتيه؟  يديه  على  يمشي  وهو  نفسي  تفرح  ألن 

ابني الجميل المالئكي

آه  المدمر؟  مستقبلك  وخطايا  خطاياك  يحمل  من 

بأيدينا،  خذ  نفسي!  في  موجوعة  حسرة  من  ياهللا 

يا رباه، وخذلنا حقنا من الظالمين الذين يتحكمون 

بمصيرنا  ولقمة عيشنا وشرابنا، ومن كانوا سببا 

في مأساتنا؟

على  تتألم  الحسرات،   من  تتوجع  نالين  وتبقى 

كيف  المؤلم،  الواقع  ضحية  كان  الذي  صغيرها 

ستحدثه عندما يكبر؟ ويسألهم عن سبب شلله، كيف 

سيسير حياته  أو سيبقى مقعدا طوال عمره؟ تنظر 

الحركة،  وعديم  المكتئب  طفلها  عيني  إلى  نالين 

وتناجيه نعم يا ولداه ستبقى شاهدا على مأساة شعب 

حرم في يوم ما من أبسط مقومات  العيش بكرامة، 

ستبقى شاهدا على  معاناة شعب كانت مأساته أكبر 

من جميع الحروب التي حلت على العالم، ستبقى 

شاهدا على زمن لم يكن فيه، ماء  وال كهرباء وال 

ستتردد  مقولة  على  شاهدا  ستبقى  خبز  وال  غاز 

وأنت  مت  أو  عزيزا  كثيرًا، عش  مسامعك  على 

كريم...

ويمسح  نالين  من  المجروحة  بروحه  آمد  يقترب 

عن وجهها الدموع التي تبلل وجنتيها ليغوص في 

بكاء عميق.

يسرى زبري إمساعيل
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الحاضنة،  هو  المجتمع  باعتبار  وثيقة  تكاملية  عالقة  تجمعهما  والفرد  المجتمع 

والفرد هو اللِبنة األساسية في بناء المجتمع، واالرتقاء به عندما يتحّرر من قيود 

مّر  وقلبه على  التي جثمت على عقله  القيود  والفقر وغيرها من  والجهل  الوهم 

العصور.  

من الطبيعي أْن يهتم اإلنسان الفرد في المقام األول بشؤونه ومتطلبات أفراد أسرته، 

ال ضير في ذلك! ولكن إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة المجتمع ال بّد من تقديم 

مصلحة المجتمع على مصلحته دون أن يفقد حقه. 

من هنا تأتي أهمية اإليثار والتفاعل مع المجتمع واالهتمام بشؤونه وخدمته قدر 

المستطاع لتحقيق المصلحة المشتركة له وللمجتمع على حٍد سواء، فالمجتمع ينمو 

ويقوى بمقدار ما يقدِّم له أفراُده، وبنفس الوقت صالحه يعود بالخير على جميع 

رة عن األخرى المتخلِّفة هو  أفراِده.  ولعّل أهم ما تتمّيز به المجتمعات المتحضِّ

وجود المجتمع المدني ومدى نشاطه وكيفية تعامل السلطات معه.  يعود مصطلح 

المجتمع المدني -الغائب عن حياة شعوب منطقتنا- إلى أيام األغريق والرومان، 

هور مرة أخرى في القرن السابع عشر من قبل الفيلسوف  ثّم اختفى ليعود إلى الظُّ

به خالل  الخاّصة  التساُمح  لوك حيث ذكره في رسالة  اإلنكليزي جون  والمفِكر 

الفترة التي تَلْت اندالع الثورة اإلنجليزّية في العام ١٦٨٨م. ولقد اهتم به فيما بعد 

ين في ِعلم االجتماع أمثال جان جاك روسو  عدد من العلماء والفالسفة الُمختصِّ

القرن  نهايات  مع  كان  المدني  للمجتمع  األقوى  الّظهور  أّن  إّال  هيغل،  وجورج 

العشرين في بولندا التي تجّرأت على خلع قلنسوة النظام الشمولي واستبدالها ِبتاج 

النظام الديمقراطي عام ١٩٨٨ بقيادة ليخ فاوينسا.  

ال نبالغ إذا وصفنا المجتمع المدني باألسرة الكبيرة والحنونة على أفرادها، باإلضافة 

إلى كونه أحد األوجه المشرقة للديمقراطية، ِمّما يحتِّم عليه القبول بحق االختالف 

بين أفراده حتى يكون لنشاطه قيمة تتماشى مع المصالح الُعليا للمجتمع، وكما ُيقال 

اإلختالف في الرأي ال ُيفسد للودِّ قضية. 

ة اجتهادات كثيرة في تعريف المجتمع المدني ُتعبِّر عن تطوره والجدل الدائر  َثمَّ

حول طبيعته وأشكاله وأدواره، ولكن يمكننا القول بأّنه مساحة من الحرية يمارس 

ممارستها-  للدولة -دون  العامة  السياسات  على  التأثير  في  اإلبداع  األفراد  فيها 

الدولة،  تفرضها  التي  القيود  بعيدًا عن  المجتمع  لخدمة  أو  معينة،  لنصرة قضية 

وذلك من خالل كيانات تنشأ داخل المجتمع، تكون ُمستِقّلة عن الحكومة والقطاع 

الخاص، غير هادفة للربح -أي أنَّ أرباحها ال تعود على القائمين عليها، بل تعود 

على الكيان نفسه وأنشطته-، غير ُمسّيسة وال تسعى للوصول إلى السلطة رغم أّنها 

تشّكل أداة ضغط عليها، وبمثابة حلقة الوصل بينها وبين المجتمع لتشعر بمعاناته 

وتّلبي مطالبه الُمِحّقة. وال يعني ذلك بأي شكل من األشكال أّن المجتمع المدني 

خصٌم للدولة يحاول النيل من هيبتها، بل على العكس تمامًا فإّن أي مكسب للمجتمع 

الوضع  استقرار  على  يحافظ  أنه  حيث  من  للدولة،  مكسب  نفسه  الوقت  في  هو 

الداخلي بعيدًا عن االضطرابات التي ال ُتحمد ُعقباها.  قد ينشأ بين الحين واآلخر 

صراع بين المجتمع المدني والسلطات ُيعبَّر عنه بمظاهرات سلمية أو اضرابات 

ذات مطالب ُمِحّقة، وبما أّن السياسة الداخلية في الدول ذات األنظمة الديمقراطية 

تخلوا تمامًا من الحلول الحّدية -إّما أنا أو أنت- فمن البديهي أن ُيدار الصراع 

بِحكمة ومسؤولية بحيث يبقى ضمن حدوده وال يتطور إلى المواجهة. وهنا تكُمن 

أهمّية المجتمع المدني في الحفاظ على التوازن بين كياناته من جهة وسلطة الدولة 

وحفظ  اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز  في  معًا  يساهمان  بحيث  أخرى،  جهة  من 

كرامته من خالل نشر قيم التسامح وقبول اآلخر المختلف، ونبذ العنف والتمييز 

المجانية  الخدمات  وتقديم  المجتمع وتوعيته  تنمية  في  والمشاركة  أشكاله،  بجميع 

ألبنائه. هذا فضًال عن شعور اإلنسان الفرد بقيمته كعنصر فّعال في المجتمع الذي 

ينتمي إليه. وبالمقابل يتحّتم على الدولة إيجاد إطار قانوني لتمكين عمل المجتمع 

المدني، والتحّلي بثقافة قبول دعمه، وأكثر من ذلك تسمح بعض الدول للمجتمع 

المدني بدراسة مشاريع القوانين وإبداء الرأي حولها -إن أراد-  قبل عرضها على 

ُممّثلي الشعب إلقرارها. 

ناته وخاّصة في األزمات،  من أهم خصائص المجتمع المدني التضامن بين مكوِّ

واالمتناع عن ممارسة السياسة، واالكتفاء بمختلف أنواع األنشطة التطوعّية التي 

تنظمها الجماعة حول مصالح وقيم وأهداف مشتركة استنادًا إلى اعتبارات أخالقية 

أو ثقافية أو علمية أو دينية أو خيرية، واألهم من ذلك هو الحفاظ على شرعيته 

ومصداقيته واإلعالن عن مصادر تمويله وكيفية صرف األموال بكل شفافية.

من  ُتدار  وإّنما  الحكومات،  تديرها  ال  التي  الكيانات  من  المدني  المجتمع  يتكّون 

العمال،  (اتحاد  االتحادات  مثل  رسمية،  غير  أو  رسمية  بصفة  األشخاص  قبل 

اهتمامات ومصالح  تعبر عن  التي  والنقابات  النسائي،...)  االتحاد  الطلبة،  اتحاد 

أعضائه (نقابة الصحفيين، نقابة المحامين، نقابة األطباء، نقابة المهندسين، نقابة 

المعلمين، .....) والمنظمات (حقوق اإلنسان، حقوق المرأة، حقوق األقليات،.....) 

والجمعيات (الخيرية، رجال األعمال، رعاية األيتام واألرامل، الرفق بالحيوان، 

حماية البيئة من التلوث،....) واألندية الرياضية واالجتماعية بمختلف أنواعهما. 

نات  ويبقى السؤال األهم: أين نحن من المجتمع المدني؟ رب قائل: إّن جميع مكوِّ

المجتمع المدني المذكورة سابقًا من مؤسسات ونقابات ومنظمات واتحادات موجودة 

لدينا. نعم! إنها موجودة ولكّنها ال تنتمي إلى المجتمع المدني بشيء ِسوى االسم، 

ألنها غير مستِقّلة عن السلطات. إّنها ليست أكثر من ُصَور كريكاتورية على شكل 

مجتمع عسكري ترتبط بالسلطات وتأتمر بأوامرها.
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في  العالم  أكبر شعوب  هو  الكوردي  الشعب 

المنطقة والعالم والذي يربو عدد سكانه نحو 

أكثر من ستين مليونا وبدون دولة. 

لماذا؟  وما هي األسباب التي دفعت بالقضية 

الكوردية قضية أكثر تعقيدًا في منطقة الشرق 

أم  داخلية  التعقيد  هذا  أسباب  هل  األوسط؟ 

خارجية؟

هل أن الكورد لم  يستوعبوا  السياسة  كما  

من  حريتها  نالت  التي  الشعوب  استوعبتها 

أم  المستعِمرة؟  اإلستعمار على اختالف دول 

مشروعهم  إنجاز  من  يتمكنوا  لم  الكورد  أن 

القومي في إنجاز الدولة الكوردية المستقلة؟ 

أم أن هناك ظلم دولي في معاقبة  الكورد في 

عدم قيام الدولة الكوردية ؟.

لماذا  لم  تتفق  كل  من  فرنسا  وبريطانيا 

بضم  جميع أجزاء كوردستان بدولة واحدة ، 

بل قاموا بضمها إلى أربع دول مختلفة قوميا 

وثقافيا؟

مقدمتها  وفي  الدولي  المجتمع  من  المطلوب 

دول صناع  القرار أن  يعيدوا  النظر  في 

هذه  القضية  الهامة  في  المنطقة ذات التعقيد 

وبجوانبه المختلفة.

مهاباد   جمهورية   سقوط  في  المساهمة  بعد 

والتي  كانت بمؤامرة  من  اإلتحاد  السوفيتي  

بهذه  الكورد،  على   واإلنكليز   السابق  

الكوردية   الحركة   طورت  قد   المؤامرة  

بانطالقة   توجت  والتي  الثوري  نضالها  

الثورة الكوردية في كوردستان العراق بقيادة 

الزعيم  الخالد  مصطفى   البارزاني   بعد  

السابق،  السوفييتي   اإلتحاد  من   عودته  

الثوري  للنضال   جديدة   وإرسائه  ألسس  

الكوردي، ركز  من خالله  على  ضرورة  

حل القضية الكوردية في العراق على أساس 

الحكم الذاتي، هذه الثورة التي أجبرت النظام 

العراقي إلى التفاوض مع قيادة  الثورة، وكان  

آذار  إتفاقية  تتويج   التفاوض  ثمار هذا   من 

عام ١٩٧٠ ، والتي  أصبحت ضحية مؤامرة 

من نوع جديدة على القضية الكوردية من قبل 

إيران  في  والشاهنشاهي  العراقي  النظامين 

عبر إتفاقية الجزائر الخيانية  والمشؤومة، في 

خضم  مسار الثورة  تمكن  الزعيم مصطفى   

في   مضيئة   محطات  إلضفاء    البارزاني 

النضال  الكوردي  التحرري.

البارزاني  مصطفى  الخالد  الزعيم  وبرحيل 
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شكري بكر 

للقضية  مناوئة  محطات  عام ١٩٧٩ ظهرت 

الكوردية، كان من أهمها:

قيام  ما  سميت  بالثورة  اإليرانية  بقيادة  آية  

اهللا  الخميني.

إعالن حزب العمال "الكوردستاني" الذي جاء 

استجابة لتطلعات األنظمة الغاصبة لكوردستان  

المشروعة  الكوردية  للقضية  محاربته  خالل 

والعادلة وفي كافة  أجزاء  كوردستان. حيث 

جعل من نفسه  بديال  للحركة  الكوردسانية، 

وذلك  بإعالن  الحرب على  كافة  األطراف  

الكوردستانية. وقيامه  بتشكيل  أحزاب موالية 

كوردستان. من   االخرى  األجزاء  في  له 

ولم يتوقف عند هذا الحد بل وجعل نضاالت 

الشمالية  كوردستان  في  الكوردية   الحركة  

بدءا من حركة خويبون إلى ثورة  شيخ سعيد  

بيران وكافة االنتفاضات والثورات  الكوردية 

موروثا لنضاالت خاضه في معارك  جانبية، 

شعبنا  وبنات   أبناء   دماء   بذلك   مستغال  

الكوردي.  

استمرت هذه الحال حتى نشوب حرب الخليج 

الدولي    المجتمع    فيه   أعلن  التي  الثانية 

حسين  صدام    نظام    على    الحرب   

أشكال  كافة  تقديم  خالل  من  الدكتاتوري، 

الدعم  المادي والمعنوي والسياسي للمعارضة 

العراقية التي تمكنت من إنشاء معارضة لها 

في الخارج والذي  أدى  إلى   سقوطه وإقامة   

البديل  التعددي وكتابة دستور جديد للبالد. 

دخلت   الثانية   الخليج   حرب  حلول  مع 

األخيرة  اآلونة  في  عيسى  عين  بلدة  تشهد 

على  القصف  أمني حيث  استقرار  عدم  حالة 

ضغوطات  مع  أسابيع  منذ  تهدأ  لم  األرض 

كبيرة من جميع األطراف الدولية حول مصير 

هذه المنطقة االستراتيجية وما تحمله من موقع 

جيوسياسي بين تلك األطراف المتنازعة على 

الساحة السورية، وهذا يعد تكملة لألحداث التي 

بدخول  بدأت  الحدودي  الشريط  على  جرت 

سيطرة  ثم  ومن  لجرابلس  التركي  الجيش 

التابعة  المسلحة  والجماعات  التركي  الجيش 

بداية عام ٢٠١٨   لها على مدينة عفرين في 

تلتها األحداث لتي شهدتها مدينتا سري كانييه 

وكري سبي عام ٢٠١٩، واألحداث المأسوية 

هذه  إلى  الكوردية  المدن  هذه  بها  تمر  التي 

على  الدولية  االتفاقات  مسلسل  فإن  اللحظة 

السياسات  بسبب  مستمر  الكوردية  المناطق 

لهذه  الحاكمة  اإلدارة  تتبعها  التي  الخاطئة 

المناطق، جعلت هذه المناطق سلعة رخيصة 

عدة  بعد  الدولية  السياسية  البازارات  في 

اتفاقات تمت بين تركيا واالمريكان من جهة 

وتركيا والروس من جهة اخرى.

تأتي أهمية بلدة عين عيسى اإلستراتيجية من 

الرقة  (كوباني  المثلث  ضمن  وقوعها  خالل 

الكبيرة  السدود  فيها  تتواجد  التي  والجزيرة) 

لدى  وسياسية  عسكرية  بمكانة  تحظى  وكما 

باإلضافة  (قسد)  الديمقراطية  سوريا  قوات 

 (  ٤- (ام  الطريق  الطول  على  تمتد  لكونها 

الواصل بين مدينتي قامشلو وكوباني وجميع 

فبالتالي  االخرى،  الكوردية  والمدن  بلدات 

فإن أي تحول في الخارطة الميدانية في هذه 

المنطقة الحساسة سوف يكون سببًا في وقوع 

حيث  كامل  حصار  ضمن  كوباني  منطقة 

من  ينعشها  الذي  الحيوي  الوحيد  المنفذ  تعد 

جميع النواحي ولربما هي السبب لسقوط هذه 

المنطقة في النهاية المطاف بيد تركيا لذا فإن 

الموقع الجيوسياسي لبلدة عين عيسى هي أخر 

محطة للوجود الكوردي وقضيتهم. لهذا فهي 

وأمام  صعبة  وخيارات  تحديات  على  مقبلة 

سيناريوهات عديدة:

السيناريو االول 

للنظام  المدينة  بتسليم  روسي  ضغط  هنالك 

السوري من دون حرب، وهو مطلب موسكو 

حيث أقامت عدة نقاط عسكرية مؤقتة إال أن 

هذه المفاوضات فشلت بعدم تسليم البلدة لعدم 

رغبة تتجنب قوات سوريا الديمقراطية خسارة 
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جديدة لموقع استراتيجي آخر. وهذا االحتمال 

بسيطرة  يمانعون  ال  الذين  األتراك  يرضي 

النظام السوري والقوات الروسية على حدودها 

مستغلين  االتجاه  بهذا  الجميع  يضغطون  بل 

غياب الدور األميركي بسبب انشغالها بنتائج 

اإلنتخابات الرئاسية التي جرت في ٣ نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي لكن الموقف االمريكي 

واضح  برفضهم تسليم  أية مدينة أو بلدة أو 

حتى قرية الى النظام السوري بل على العكس 

اقتصادية بين قسد  إلى قطع عالقات  يسعون 

هذا  في  الضغط  ويحاولون  السوري  والنظام 

سلمي  حل  اليجاد  سعيهم  خالل  من  االتجاه 

وفق القرار الدولي (٢٢٥٤)  

السيناريو الثاني 

والنظام  قسد  بين  االتفاق  عدم  حال  في 

الضوء  روسيا  إعطاء  يبرر  مما  السوري 

والجماعات  قواتها  بشن  لالتراك  األخضر 

المدينة  الهجوم على هذه  التابعة لها  المسلحة 

إلى  ولكن  إدلب،  مصير  حول  التفاوض  بعد 

اآلن اليوجد أي تحرك عسكري تركي عملي 

على الحدود وال تجري كما العادة بتحضيرات 

لوجستية قبل الهجوم المحتمل علىأ مدينة، كما 

الواليات  أيضًا برفض  السيناريو  يتقاطع هذا 

قسد  قوات  بوجود  خاصة  االمريكية  المتحدة 

في منطقة تعد إلى هذه اللحظة تحت الرادار 

االمريكي، لكن ما شهدته أحداث اكتوبر سنة 

يمكن  االمريكية  للقوات  انسحاب  بعد   ٢٠١٩

تكرار حدوثها في أي لحظة. وتدخل البلدة في 

البازارت السياسية ويتعطل الرادار االمريكي 

الحربية  للطائرات  الكشف  عن  تتوقف  أو 

التركية كما فعلت سابقًا وتكون مصير المدينة 

على غرار أخواتها في عفرين وسري كانييه 

وكري سبي.

السيناريو االخير 

الواليات  مثل  الحلفاء  إليه  يسعى  ما  وهو 

االوروبية  الدول  وبعض  االمريكية  المتحدة 

على  الدبلوماسية  الجهود  تكثيف  خالل  من 

الدولية  االطراف  جميع  مع  االصعدة  جميع 

ومع دول الجيران، لهذا على جانبنا الكوردي 

تغيير سياساته بما ينسجم مع مصالح القومية 

في كوردستان سوريا واالبتعاد عن السياسات 

الجبهة  وتوحيد  نفعًا  تجد  لم  التي  الخاطئة 

التي  المعارضة  قوى  مع  والتعاون  الكوردية 

تؤمن بقضية شعبنا وحقوقه لهذا يعد السيناريو 

االهم التي يمكن من خاللها كسب المزيد من 

ونيل  لنا  تبقى  ما  على  والحفاظ  االصدقاء 

ويالت  عن  واالبتعاد  لشعبنا  القومية  الحقوق 

والتشرد  الدمار  غير  تنتج  لم  التي  الحرب 

والعكس هو الصحيح.

لكن  واستراتيجي  هام  عيسى  عين  موقع 

المصير  على  تتوقف  كوباني  منطقة  مصير 

هذه البلدة وان اي تغيير في الخارطة الميدانية 

فان المنطقة كوردية ستواجه مستقبًال مجهوًال 

ويبقى  االمريكي  الرادار  تعطل  او  توقف  ان 

المقبلة  السيناريوهات  من  اي  االهم  السؤال 

ستواجهنا في القادم االيام؟ 

الحركة  الكوردية مرحلة جديدة من النضال 

األساس  هذا  على  وبناء  المستمر،  الكوردي 

قد قام المجتمع  الدولي باإلنفتاح على اإلقليم 

بات  حيث  اإلقليم.  مع  متينة  عالقات  وبناء 

أصبح  كوردستان  إقليم  أن  القول  نستطيع 

في  جديدة  تحالفات   لبناء  أساسية  ركيزة 

على  الحفاظ  أساسها  ودوليًا  إقليميًا  المنطقة 

والمجتمعين  اإلقليم  بين  المشتركة  المصالح 

على  االعتماد  خالل  من  والدولي  اإلقليمي 

اإلقليم في نحو تحقيق المزيد من مناطق النفوذ 

أشكال  كل  وبتقديم  اإلمتيازات،  من  ولمزيد 

الدعم والمساندة لحكومة اإلقليم  من  سياسية  

واقتصادية إلى تدريب قوات  البيشمركة  على 

والثقيلة،  منها  الخفيفة  األسلحة  أنواع   كافة  

بحيث جعل من البيشمركة قوة يمكن اإلعتماد 

عليه في  دحر اإلرهاب  الداعشي.  

الكورد  أصبحوا قوة ال يستهان بها، لفاعليتها 

باألمريكان  دفع  مما  ولجرأتها،  ولجديتها 

إلى مد يدها إلى كورد  سوريا. وتوج  هذا  

الكوردي  الكوردي  للحوار  برعايتها   جليا  

في وحدة الصف الكوردي، وتشكيل مرجعية 

التي   دهوك   إتفاقية   من   انطالقا   كوردية 

نصت  على  إدارة  مشتركة سياسيا وعسكريا 

وإقتصاديا وأمنيا في إقليم كوردستان سوريا.

وال  يزال  الموقف الدولي  عامة  واألمريكي  

خاصة  يتطور مع  قضية  الشعب  الكوردي 

الشرق  منطقة  في عموم  والمشروعة  العادلة 

االوسط .

أحمد الهدو

الشعوب  أخوة  نظرية  اصحاب  ان  يبدو 

باتوا اليوم أكثر تخبطا مما كانوا عليه قبل 

اصرارًا  اكثر  واصبحوا  مضت  سنوات 

بالكورد  األذى  من  المزيد  إلحاق  على 

كوردستان  إقليم  خصوصا  كانوا  أينما 

العراق عبر تدخالتها العسكرية من جبال 

قنديل وصوال إلى سنجار وبذل قصارى 

الجهد لزعزعة االستقرار وإيجاد الذرائع 

وقصفه  اإلقليم  لغزو  لتركيا  والحجج 

البري  واإلجتياح  تارًة  الثقلية  باألسلحة 

تارًة اخرى.

مواطني  واستقرار  مكتسبات  عارضين 

اإلقليم لخطر حقيقي مؤرق يهدد المصلحة 

حزب  كان  فإذا  العليا،  الكوردية  القومية 

القومية  بالحقوق  ويطالب  يّدعي  العمال 

للشعب الكوردي في تركيا وينتهج الكفاح 

المسلح ضد أنقرة سبيال لذلك منذ أربعين 

عاما مضت.

على  تحققت  التي  اإلنجازات  هي  فما 

هذه  كل  بعد  النتائج  هي  وما  األرض؟ 

السنوات يا ترى على أرض الواقع.

١-إحراق ما يربو على أربعة آالف قرية 

في كوردستان الشمالية وتهجير سكانها.

_@ÂÌa@∂a@Ô†aã‘∫á€a@Üb•¸a
٢-تسليط واطالق يد الجيش التركي في منطقة 

الكوردية  الغالبية  ذات  تركيا  شرق  جنوب 

يعيثون فسادا أينما حّلوا.

من  الكورد  لدى  عام  استياء  حالة  ٣-خلق 

تعرضوا  ما  جراء  الكوردايتي  وربما  الثورة 

له بسبب حزب العمال.

حول  الكورد  من  هائلة  أعداد  ٤-إلتفاف 

األحزاب التركية كحزب العدالة والتنمية بغية 

عدم تعرضهم للتهجير والمالحقة.

على  يجري  مما  الرضا  عدم  حالة  ٥-خلق 

وعالميا  أوروبيا  كوردستان  شمال  أرض 

الحزب  على  اإلرهاب  صفة  وفرض 

وممارساته بأدلة دامغة.

٦-لم يحرر الحزب وكفاحة المسلح المزعوم 

شبرا واحدا من جغرافية كوردستان الشمالية.

إقليم  أراضي  على  المعسكرات  إقامة   -٧

كوردستان العراق مما يعرض سالمة اإلقليم 

فترة  بين  التركي  الجيش  اقتحامات  لخطر 

وأخرى.

٨- الزج بالحزب وعناصره في بوتقة األزمة 

آالف  بأرواح  والتضحية  مؤخرا  السورية 

الشباب الكورد الذين استشهدوا في حرب ال 

ناقة لهم فيها وال جمل.

بعض  عبر  التركي  للجيش  الحجج  ٩-تهيئة 

واحتالل  إلقتحام  االستفزازية  الممارسات 

أراضي واسعة من غربي كوردستان وتهجير 

سكانها وتشريدهم.

١٠-منع الحركة الكوردية ذات البعد القومي 

غربي  أراضي  على  النشاط  مزاولة  من 

كوردستان باإلعتقال والنفي والمالحقة.

مناهج  وفرض  والتعليم  التربية  ١١-تعطيل 

مؤدلجة على الطالب غير معترف به.

١٢- فرض مبالغ نقدية ورسومات مالية على 

اقتصاديا اصال جراء  المنهك  المواطن  كاهل 

األزمة الحالية.

على  اإللزامي  التجنيد  قانون  ١٣-فرض 

منهم  اآلالف  خروج  الى  أدى  مما  الشباب 

خارج البالد.

االختالس  عمليات  من  الكثير  والكثير 

النفط  وبيع  وتهريب  المشبوهة  والصفقات 

الفالحين  من  الزراعية  المحاصيل  وشراء 

بأسعار رخيصة دون وجه حق سوى امتالكهم 

وال  قوانين  ال  حيث  بالقوة  وفرضها  للسلطة 

الفرض  منطق  سوى  بها  معمول  شرائع 

والطاعة.

ضخمة  إعالمية  آلة  العمال  حزب  صنع  لقد 

لتبث  واالهتمام  الدعم  من  الكثير  لها  أولى 

والعارية  الملفقة  السياسية  الدعاوي  عبرها 

المنافع  لتسويق مشاريعها ذوات  الصحة  عن 

عن  البعد  كل  والبعيدة  الخالصة  االرتزاقية 

القومية والكوردايتي.

العمال  لحزب  األعالم  آلة  تمسكت  لقد 

وعلى مدى سنوات ال تمل التعليق على 

حادثة انسحاب بضع عشرات من قوات 

البيشمركة المرابطين على حدود سنجار 

إبان الهجمة الداعشية القذرة عليها لتتخذ 

وتخوينهم  بهم  للتشهير  دسمة  مادة  منها 

وعلى  اإلعالمية  منابرها  كافة  على 

تتطرق  ان  دون  ملل  بال  أبواقها  ألسنة 

إلى انسحاباته المتتالية من مناطق شاسعة 

عفرين  من  بدايًة  سلطتها  تحت  كانت 

الجريحة وصوال الى سري كانييه تحت 

التركي وانسحبت  وطأة ضربات الجيش 

األرض  تاركة  المناطق  تلك  كل  من 

في  المجهول  المصير  يواجه  والشعب 

حين كانت قواتها تقاتل في جبهة باغوز 

بعيدين عما يجري على األرض الكوردية 

بمئات األميال.

جميع  وخرجت  مستور  كل  ُكِشَف  لقد 

ليظهر  الشمس  وأشرقت  للعلن  األوراق 

كلٌّ على حقيقته وأي سبيل سالك ولم تعد 

التهم الباطلة واألكاذيب الملفقة تجدي نفعا، 

فأما العودة الى االسرة الكوردستانية تحت 

خيمة البارزانية والكوردايتية أو الغوص 

مزابل  في  والضياع  الخيانة  مستنقع  في 

التاريخ وليعتبروا ممن سبقهم في الضالل 

وأي منقلب إنقلبوا واألمثلة على ذلك تعج 

بها بطون الكتب وسير األولين. 

العميد املهندس حممد رجب رشيد 

خبات زيتو 

@Lpbflå˛a@¿@Ú�ñbÇÎ@Èmb„��Ïÿfl@µi@Âflbõn€a@Ô„áæa@…‡n1a@òˆbóÇ@·Ác@Âfl
@Ú�ì„˛a@ aÏ„c@—‹nÉ∑@ıb–n◊¸aÎ@LÚébÓè€a@Úéäbø@Â«@ b‰nfl¸aÎ
@Ú◊6ìfl@“aáÁcÎ@·Ó”Î@3bófl@fiÏy@Ú«b‡ßa@bË‡ƒ‰m@>€a@Ú�Ó«Ï�n€a

@ÚÓ‡‹«@Îc@ÚÓœb‘q@Îc@ÚÓ”˝Çc@paäbjn«a@∂g@�aÜb‰néa
ÚÌ7Ç@Îc@ÚÓ‰ÌÜ@Îc



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

13 حتليل  كوردستان كوردستان مقاالت12 العدد (٦٤٨)  ١٥ /١/ ٢٠٢١م - ٢٧٢٠ كالعدد (٦٤٨)  ١٥ /١/ ٢٠٢١م - ٢٧٢٠ ك

مزيجة  الكورد  فيها  انخرط  التي  االزمة 

من المأساة والحاجة واالفتقار نحو الهدف 

فيها  تصون  جديدة،  سوريا  المأمول، 

حقوق كورد. ولكن حين نفكر في الحدث 

الكبير الذي كان عميق األثر نستنتج كمية 

سياسة  نتيجة  والمادية  الجسدية  الخسائر 

الديمقراطي  االتحاد  لحزب  الخاطئة 

في  وتفرد  بهيمنة  المستمرة  ومحاوالتها 

غير  احكام  اطالق  في  وتسرعها  القرار 

في  زادت  مضللة  نتائج  الى  قادت  دقيقة 

خسف هذه الطموحات سواء بالخضوع او 

باالعتداء  أو   ،  pkk الرؤية  في  انقيادها 

وتحريف الوقائع. 

إجماًال، انزالق حزب ب ي د الى الهوة مع 

وقوع الفصائل المسلحة في مصائد االتراك 

النعرات  ومحاوالت  النزعات  بإثارة 

استمرار  كذلك  الكورد،  ضد  واألحقاد 

سياسة التضييق إزاء الشعب الكورد على 

الرغم المبادرة الدائمة من المجلس الوطني 

المعارضة  مع  توافق  ايجاد  في  الكوردي 

السورية دفعها الى توقيع اتفاقية مع االخير 

جميع  الغاء  منها   ٢٠١٣/٠٩/٢٧ بتاريخ 

المطبقة  واإلجراءات  التمييز  سياسات 

بالقضية  وتعريف  ومعالجتها  الكورد  ضد 

التي مّر بها  الكردية في سوريا والمعاناة 

والتهميش.  الحرمان  على مدى عقود من 

السوري  االئتالف  مع  العالقة  تبدو  لكن 

والسيما  حاالتها،  أسوأ  في  المعارض، 

عفرين  في  لفصائل  المتفاقم  التصعيد  بعد 

عمليتي  في  بيدها  وقعت  التي  والمناطق 

التركيتين  السالم  ونبع  الزيتون  غصن 

وتعريبها،  السكاني  تغير  ومحاولة 

أرغم  التي  العرقي،  التطهير  ومارست 

على  والتهديد  بالضغط  األصليين  السكان 

مغادرة منازلها، وأجبرت أبناءها على دفع 

يرفض  ومن  باإلكراه،  وضرائب  اتاوات 

ذلك يتم قتله

عموما - يبرر ب ي د الخسائر العسكرية 

التي يتكبدها في ظل عدم وصول أي تهديد 

لكن  سوريا،  كوردستان  األراضي  ضد 

الخطأ كان هو البقاء على سياسة الرعناء، 

دوامة  من  تخرج  كيف  تعرف  تعد  ولم 

طريقة  ايجاد  عدم  باألحرى  أو  الفشل، 

بعد  خاصة  بفشلها  االعتراف  يكون  أنيقة 

ومقرات  سفرات  بفتح  وتطبيل  التهويل 

وفرنسا  روسيا  مثل  دول  في  إلدارتها 

اوجالن  بمطار  منغ  مطار  اسم  وتغير 

والخ. فالعقبة التي يبدو من الصعب لحزب 

الوقت  في  تجاوزها  الديمقراطي  االتحاد 

الراهن، وهي وجود كوادر لحزب العمال 

"الكوردستاني" في قوات "قسد" والتي تعد 

نبذ  في  الجارية  المفاوضات  بين  العائق 

بدأت  وعليه  المواقف.  وتوحيد  الخالفات 

هذه  المجلس  خطوة  حول  التساؤالت 

ما  د  ي  ب  مع  باتفاق  توجهها  وطبيعة 

وتشديد  االئتالف  داخل  امتعاضًا  أثارت 

أثار  األمر  كذلك  المجلس،  ضد  لهجة 

حفيظة تركيا. قام االتراك بإدخال ممثلين 

عن رابطة الكورد المستقلين إلى اإلئتالف 

كورقة ضغط على المجلس إال أن المفاجأة 

الجديدة كانت إعالن المجلس التحالف مع 

االئتالف  رئيس  يقوده  الذي  الغد"  "تيار 

الطرفان  وأّسس  الجربا،  أحمد  األسبق 

"جبهة السالم والحرية" نهاية تموز ٢٠٢٠ 

لتعزيز مواقفه وإمكانية تحويل الجبهة الى 

منصة مستقلة تمثل مكونات المنطقة. 

لتوحيد  يسعى  المجلس  ان  بالذكر  الجدير 

الصف الكوردي في إطار سوريا ديمقراطية 

@Ôfl˝«¸a@Öaãó€aÎ@NN›ì–€a

ماهر حسن 

تعددية، بتقديم تنازالت لنجاح المفاوضات وذلك 

لخلق جو جديد من إعادة بناء الثقة التي دمرتها 

العمال الكوردستاني، اال أن هواجس ب ي د 

بشأن دور pkk في المرحلة المقبلة تعيق هذه 

ضد  معاديا  موقفا   pkk اتخذ  وطالما  الجهود. 

ودهاء  بخبث  لجؤوا   فقد  الكوردية،  المساعي 

بذور  طياته  في  يحمل  وبشكل  مبالين،  غير 

اإلبقاء  أجل  االتراك من  والنزاع مع  الصراع 

والتباين،  االستقرار  عدم  من  دائمة  حالة  على 

وهذا ما يرفضه الكتبة واإلعالميون المحسوبون 

على االبوجية واإلقرار بها، ويطالبون المجلس 

يتجاهلون  فادح  بغباء  ائتالف  من  بانسحاب 

كانية  وسرى  عفرين  سقوط  والعوامل  اسباب 

وغيرها من المناطق و التي تعّرضت لتقّوض 

استقرار، ال سيما بعد استقواء النظام في مناطق 

قسد وانسحابها من الحدود واالنتشار العسكري 

لروسيا واالتراك، هذا ويضاف إلى ذلك أيضًا 

بسبب  العربي  المكّون  مع  المضطربة  العالقة 

دخول الحزب في ادارة شؤونها في مناطق مثل 

دير الزور والرقة.

ما سبب الصراخ االعالمي؟

الكوردية  المناطق  مّرت  كيف  نعلم  جميعنا 

بعد  ما  بمرحلة  تبدأ  محطات  بعّدة  سوريا  في 

بإعالن  جديدة  مرحلة  وبدء  النظام  االنسحاب 

كانتونات، والتي رفعت من سقف مطالبها حتى 

قام بتحويلها إلى ادارة ابوجية وعسكرية على 

األرض، وتأسيس مجلس الشعب والذي انبثقت 

المثال  سبيل  على  المؤسسات  من  عدد  عنه 

من  مستفيدًا  والخ   mala jinê , mala gel

النظام  من   ،٢٠١١ عام  منذ  تلّقاه  الذي  الدعم 

السوري، بعد خروج مظاهرات حاشدة مطالبة 

الكوردية  بالقومية  واالعتراف  النظام  بإسقاط 

اآلثار  ومعالجة  االستثنائية،  المشاريع  وإزالة 

والحقًا  العربي  حزام  منها  عنها  نجمت  التي 

الدعم والغطاء الذي تم تقديمه له من الواليات 

في  عربية  وأخرى  أوروبية  ودول  المّتحدة 

حربها ضد داعش. 

يعدُّ هذا أهم سبب في إظهار هوس إيدولوجي 

وإعالميين  كتبة  قبل  من  العمال  بنظرية 

في  مخاطبة  الى  دفعهم  مّما  نصرًا،  واعتباره 

حالة من النرجسية السياسية وصل بهم إلى حد 

التشمت واالشمئزاز في بعض األحيان، وتوعيد 

لها  الوحيدة  القوة   pkk ان  افكارهم  من خالل 

القدرة بتحويل كوردستان سوريا الى جنة على 

االرض، لكن النهاية كانت  مأساوية. 

على هذا الموال استقوى كتبة االبوجية وإعالمهم 

على القمع السياسي وتكميم األفواه، فال صوت 

يعلو فوق الفلسفة االبوجية، ولم يتجرأ احد منهم 

على قول الحقيقة بفشل بعد كل هذه التضحيات 

الكبيرة وانه - لم يعد بمقدور كوردستان سوريا 

سياسة  فشل  بسبب  االعباء  من  المزيد  تحمل 

 pkk الحزب الواحد

من المفيد اإلشارة الى بعض المواقف اإليجابية 

الشعب  (بايدن) تجاه  الجديد  للرئيس األميركي 

الكوردي، وهي استنكار عملية األنفال في سنة 

الجماعية  اإلبادة  عمليات  إحدى  وهي   ١٩٨٨

صدام  المقبور  العراقي  الرئيس  بها  قام  التي 

والتي  إقليم كوردستان  الكورد في  حسين ضد 

كوردي  انسان  ألف   ١٨٢ ضحيتها  راحت 

"عدم  من  استياءه  حينها  بايدن  أبدى  بريء، 

إسقاط  عن  األب  بوش  جورج  الرئيس  قيام 

ُحكم صّدام حسين، وتمسكه بالحفاظ على وحدة 

باستعادة  ِلصّدام  والسماح  العراق،  أراضي 

مناطق األغلبية العربية الشيعية، مما أدى إلى 

مذبحة ُقتل فيها عشرات اآلالف من الكورد. 

الماضي،  القرن  من  التسعينيات  وخالل 

إلى  تركيا  تدعو  قرارات  ِبرعاية  بايدن  طالب 

إلى  وتدعو  كوردستان  إقليم  من  االنسحاب 

وحزب  تركيا  بين  للصراع  تفاوضية  تسوية 

العمال الكردستاني.

كذلك، زيارة بايدن إلقليم كوردستان في شهر 

عضوًا  حينها  كان   ٢٠٠٢ سنة  األول  كانون 

حارًا  استقباًال  لقى  حيث  الشيوخ،  مجلس  في 

من السكان وقال في كلمة أمام برلمان اإلقليم: 

"الجبال ليست أصدقاءكم الوحيدين"، في إشارة 

الشعب  لتطلعات  المتحدة  الواليات  دعم  إلى 

الكوردي، وتعهدها بتقديم الدعم لحكومة اإلقليم، 

الذي وصفه بـ "پولندا الشرق األوسط".

ال  كان  وقت  في   ،٢٠٠٧ عام  بايدن  وانضم 

يزال عضوًا في مجلس الشيوخ، إلى السيناتور 

اللجنة  رئيس  باك)،  براون  (سام  الجمهوري 

في  األوسط  الشرق  بشؤون  المعنية  الفرعية 

رعاية قرار يدعو إلى إقامة نظام فيدرالي في 

حيث  حسين،  صدام  المقبور  بعد  ما  العراق 

تحدث القرار عن إنشاء ثالث مناطق حكم ذاتي 

في العراق. 

 في وقت كانت عالقته برئيس الوزراء العراقي 

كثير من  في  متوترة  المالكي،  نوري  األسبق، 

الكورد،  بايدن عالقات قوية مع  أقام  األحيان، 

بما في ذلك مع مام جالل طالباني رحمه اهللا  

مسعود  السروك   كوردستان  إقليم  ورئيس 

بارزاني.

بايدن  جو  أظهر  عاًما،  عشر  خمسة  خالل 

وخاصة  الكوردي،  بالشعب  خاًصا  اهتماًما 

بُسكان إقليم جنوب كوردستان الذي زارها ٢٤ 

مرة.  كان قلق بايدن بشأن الكورد أحد الحجج 

الرئيسية التي قدمها بايدن لتصويته على القرار 

 ،٢٠٠٣ سنة  في  العراق  بتحرير  سمح  الذي 

االمريكي،  الشيوخ  مجلس  قاعة  في  أّنه  كما 

صّدام  نظام  بأن  المجلس  أعضاء  بايدن  ذّكر 

حسين قمع بوحشية المدنيين الكورد في جنوب 

إذا  أنه  من  أيًضا  قلًقا  بايدن  كان  كوردستان. 

نووية،  أسلحة  ِبصنع  يقوم  حسين  صّدام  كان 

سيقوم بارتكاب موجة جديدة من العدوان ضد 

بايدن أن  الكورد.  رغب  جيرانه وكذلك ضد 

وبعد  حسين،  صّدام  نظام  من  الكورد  يحمي 

من  يتخّوف  بايدن  كان  البعثي،  الحكم  سقوط 

هجوم األتراك على جنوب كوردستان في حالة 

محاولة الكورد إقامة دولة كوردستان حيث أنهم 

الغنية  كركوك  محافظة  يحررون  سوف  كانوا 

بالنفط. 

بايدن  اقترح  حسين،  صدام  نظام  سقوط  بعد 

عربي  إقليم  العراق،  في  أقاليم  ثالثة  تأسيس 

سني، وإقليم عربي شيعي، وإقليم كوردستان. 

للسياسة  قبول  أنها  على  خطته  بايدن  صاغ 

ينص  العراقي  الدستور  أن  قائًال:  الواقعية، 

األمور  أن  وقال  فيدرالية  أقاليم  اقامة  على 

التقسيم بشكل متزايد، والكل  بالفعل نحو  تتجه 

لهذا  بايدن  أحد مبررات  كان  الفيدرالية،  يدعم 

يتخلوا  لن  الكورد  أن  الفيدرالية هو  النوع من 

عاًما   ١٥ العمر  من  البالغ  الذاتي  حكمهم  عن 

الحكومة  إلى  عودة  أي  استبعد  والذي  آنذاك، 

المركزية.  في شهر أيلول سنة ٢٠٠٧، بينما 

االمريكية،  للرئاسة  نفسه  يرشح  بايدن  كان 

مقابل  صوتًا  ب(٧٥)  الشيوخ  مجلس  صّوت 

(٢٣) صوتًا على الموافقة على خطته لفيدرالية 

هذا  على  الشيوخ  مجلس  موافقة  إن  العراق. 

أنها كانت رمزية،  الرغم من  المشروع، على 

اال انها إشارة الى أهمية خطة بايدن. كما أنه 

عندما أصبح تنظيم الدولة اإلسالمية تهديًدا ال 

يمكن تجاهله ألمريكا، أقامت اإلدارة االمريكية 

عالقات عسكرية قوية، حيث أنها تعاونت مع 

حكومة إقليم كردستان للتصدي لخطر المنظمة 

اإلرهابية داعش. 

أن  يعتبرون  والجمهوريون  الديموقراطيون 

بسيط  ِبفارق  المنطقة،  في  مهم  حليف  الكورد 

من  المزيد  يؤّمنون  الديموقراطيين  أن  وهو 

االستقرار في العالقات الكوردية - األمريكية 

كاالنسحاب  متوقعة  غير  مفاجأة  دون  من 

ترامپ  دونالد  الرئيس  باشره  الذي  األمريكي 

مواقف  الى  باالستناد  الكورد.   مع  تفاهم  بال 

بايدن السابقة تجاه الشعب الكوردي وخصوصا 

جنوب كوردستان، نتوقع أن يكون عهد إدارة 

بايدن لصالح جنوب كوردستان، حيث أنه من 

المتوقع أن تلعب إدارة بايدن دورًا ايجابيًا في 

المفاوضات التي تجري بين حكومة إقليم جنوب 

كوردستان وبغداد لحل المسائل العالقة بما ُيمّكن 

اإلقليم من تحقيق االستفادة القصوى من موارده 

بغداد  مع  هادئة  عالقة  ظل  في  االقتصادية 

الپ�شمەرگە  قوات  تدريب  في  واالستمرار 

وتسليحها ومنع كل من تركيا وإيران في التدخل 

في شؤون اإلقليم واالعتداء عليه.    

من المتوقع أن تتحّسن ظروف الشعب الكوردي 

خالل  من  أنه  كما  بادين  حكم  فترة  خالل 

فإنه  المنتخب  األميركي  الرئيس  تصريحات 

سوف يتخذ سياسة شديدة تجاه الرئيس التركي 

أردوغان وسوف يعمل على ابعاده عن الحكم 

التركية  بين األحزاب  تحالفات  من خالل دعم 

اإلدارة  تضغط  سوف  وكذلك  المعارضة، 

لاللتزام  بغداد  حكومة  على  الجديدة  األمريكية 

جنوب  إقليم  بحقوق  المتعلقة  الدستور  ببنود 

كوردستان.

غزالن خليل وضحي

@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@Íb§@ÒáÌáßa@ÚÓÿÌãfl˛a@ÒäaÜ�a@ÚébÓé

الشعب  ان  يقول  أن  يستطيع  أحد  ال 

والوحدة،  التضامن  الى  يحتاج  الكوردي 

لم  لكنه  يريد؟  ماذا  ويعرف  موّحد،  فالشعب 

والكتل  االحزاب  مسار  يصحح  أن  يستطع 

الى  بها  والعودة  العسكرية  وحتى  السياسية 

نقل  لم  إن  منها  العديد  بل  الكوردايتي  سكة 

كل  بعيدة  بها  خاصة  اتجاهات  اتخذت  الكل 

وعن  الكورد  معاناة  وعن  القضية  عن  البعد 

الشخصية  المصلحة  آخذين  القومية  قضيتهم 

بعين االعتبار في مقدمة االهداف.

وهناك ادلة دامغة على تحول بعض األحزاب 

الى شظايا صغيرة حتى وصل االمر بهم الى 

مركزية  لجان  الى  األحزاب  اغلب  يتحول 

دون قواعد وحتى احيانا دون لجان منطقية. 

يبحثون  الجميع  االنقسام،  بعد  تراها  احيانا 

بأنفسهم  ليعودوا  بعضهم  مع  تحالفات  عن 

االحزاب  اما  شكال،  الكوردية  الحاضنة  الى 

تدافع  القوة ما  لديها من  لم تكن  األكثر عددًا 

عن نفسها بسبب الخالفات المصلحية، فكانت 

تلقي بالمخالفين على شواطئ النهر.

ÜäÏÿ€a@—ó€a@ÒáyÎÎ@NNÊbnéÜäÏ◊@ÔiãÀ@¿@ÚÌÜãÿ€a@Ú◊ã®a

نصر رمو 

طلب  كل  ترفض  فكانت  الذاتية  االدارة  اما 

وليسوا  قوية  انها  بدعوى  الوطني  للمجلس 

بحاجة، وال نطيل في هذا المنحى، فما حدث 

السياسة  الحصيلة  سنوات مضت،  ثماني  من 

وإدارتها لم تكن بمستوى امريكا وتركيا فحدث 

ما حدث.

ضربة من الظهر من امريكا ونية اردوغان 

بإبادة الكورد من جهة اخرى ودعوتها ألمنها 

الكورد  بعدم وحدة  الكاذب ومعرفتها  القومي 

بموافقة  احتالل عفرين  الى  دفعها  وخالفاتهم 

واحتاللها  استراتيجية،  مقابل مصالح  روسية 

مشكلة  بحجة حل  سبي  وكري  كانييه  لسري 

الالجئين.

التغيير  منها  الغرض  كان  اكاذيب  كلها 

المهجرين  ببعض  واإلتيان  الديموغرافي 

ما  وحدث  الشرقية،  والغوطة  ادلب  من 

حدث.......الكارثة

الصف  وحدة  الى  بحاجة  نحن  فعال  اآلن 

الكوردي بنية صادقة بكل شيء  الوطن 

للجميع ربحا وخسارة، وإن لم يتم توحيد 

الصف الكورد فذلك امر يستدعي  الكثير 

متاخرا،  جاء  ولو  المشروع  هذا  ندعم 

ونرى اليوم العراقيل التي تضعها اإلدارة 

الذاتية  او بيدي امام تفاهمات هولير وحتى 

األن لم يدخل أي بند موضع التنفيذ، وهم 

يتهمون أنكسي بوضع العراقيل، وخاصة 

ما يطلق عليهم باألحزاب الوطنية كأنهم 

يريدون رويدا رويدا ان تبقى األمور كما 

هي عليه، وينضم اآلخرون الى سياساتهم 

ناسين ان الكرد كلهم شركاء الوطن في 

الى  الجميع  ندعو  لذا  والضراء  الثراء 

القومية  المصلحة  ووضع  العقل  تحكيم 

الصراعات  عن  واالبتعاد  المقدمة،  في 

الجانبية، ومحاسبة كل من يحاول اإلساءة 

الى المشروع الوحدوي لما لها من أهمية 

بالغة للكرد جميعا في المحافل الدولية. 

تجعله  اجتماعي"  "كائن  كـ  اإلنسان  طبيعة 

يرفض العزلة، ويرغب بالتجمعات والتكتالت 

أفكاره  تناسب  التي  تلك  خاصة  البشرية 

ورؤاه، ومتى ما وجد التجمع أو التكتل الذي 

ينشده، ويشبع احتياجاته ورغباته فإنه يركن 

القدم  منذ  اإلنسان  ديدن  هو  وتعاضد  إليه، 

والطبيعة االجتماعية لإلنسان جعلته يخوض 

معركة من أجل البقاء.

يسوده  مجتمع  إلى  الطبيعة  مع  صراع  إنه 

يخضع  بشري  تجمع  في  بالقوانين  االلتزام 

وهما:  فئتين  إلى  تصنيفها  لعملية  تلقائيًا 

بين هاتين  العالقة  الحاكم واألفراد، ولتنظيم 

فال بد من وجود عقد اجتماعي توافقي يتنازل 

األفراد عن بعض حقوقهم طوعًا مقابل تعهُّد 

الحاكم بصون الحقوق وحمايتها، كما أن العقد 

يشمل بنود بالحقوق والمسؤوليات بينهما ما 

المحاسبة  من  عليها  خروجهما  على  يترتب 

يشكل  ومحددة،  منظمة  آليات  وفق  والعقاب 

العمل  تفعيل  أنماط  أحد  الحزبية  التنظيمات 

العصرية  صورته  في  الجماعي  السياسي 

عن  وبعيدا  اإلصالح  عملية  ودفع  الجديدة 

العمل  والعلل  العيوب  مثالب  في  الخوض 

وتكوينها  السياسية  األحزاب  فإن  الحزبي، 

يعتبر إحدى الوسائل األساسية التي ال غنى 

واإلمكانات  الطاقات  تجميع  سبيل  في  عنها 

والجهود المبعثرة في كيان منظم أكثر فاعلية 

الفرص تراكم  القدرات ويمنحها  يصقل هذه 

التسليم  من  الرغم  وعلى  وتنضج،  خبراتها 

جملة  هناك  فإن  الذكر  اآلنفة  الحقائق  بهذه 

التي  األساسية  والشروط  االلتزامات  من 

تستدعيها  الحزبي  العمل  فلسفة  ضمن  تقع 

الواقعية السياسية ال يمكن تجاوزها، إذ تشكل 

مستلزمات ضرورية للعمل الحزبي متى ما 

الغايات  ويحقق  ينجح  أن  العمل  لهذا  أراد 

العليا المرجوة بفاعلية تتجاوز التحديات التي 

قادرا  يكون  أن  يجب  الحزب  فإن  تجابهه، 

على ضبط مفهومان جوهريان ضمن معادلة 

العمل  فلسفة  حسب  صعبة  وهي  النجاح، 

قيمة  أهمية  األول  المفهوم  وهما:  السياسي 

من  صيغ  أولية،  كوحدة  الفرد  او  العضو 

أجلها التنظيم الهيكلي للحزب كمؤسسة عاملة 

األهم  وهو  الثاني  المفهوم  ومنتجة،  وفاعلة 

االنضباط التنظيمي المحكم والدقيق في جميع 

نظريا  المفهومين  بين  والتوفيق  الهيئات، 

وعمليا صعبة ولكنها مبدأ أساسي في توفير 

الجماعي،  للعمل  والتقدم  النجاح  مقدمات 

قيمة  من  أسلفت  كما  االول  المفهوم  إن  ثم 

الفرد التأكيد على أن األفراد قدرات وطاقات 

تحركها طموحات في داخلهم وتترجم األقوال 

الحزب،  مصلحة  في  تصب  بما  واألفعال 

العضو،  قبل  من  اإلخالص  بفعل  وتصدر 

وال بد التوازن والتوافق حول قيمة اإلنسان 

وحقوقه داخل المؤسسة الحزبية واالعتراف 

بقدراته والطاقة اإلبداعية لخلق بيئة مستقرة ال 

تحد من انطالقته وإبداعه يحفظ وحدة الصف 

الحزب  يحيد  األعضاء  وانسجام  الداخلي، 

التوافق  أن  الداخلي،  والتحزب  االنقسام  شر 

في  ومتماسكة  قوية  صورة  يخلق  والضبط 

لمؤسسة  تكون صورة  وال  الجماهير  مخيلة 

ابتعاد  ينتج  الداخل  من  متصدعة  مفككة 

الجماهير عنها. المفهوم اآلخر وهو االنضباط 

الحزبي المحكم الذي يعد شرط ضروريًا في 

استمرارية العمل وتقدمه فإنه يتطلب الوحدة 

وآليات  الحزبي  الجماعي  والتوافق  المنظمة 

معدة لصنع القرارات ورسم السياسات العامة 

الجهود  وتقدير  الفرص  تكافؤ  مبدأ  واعتماد 

فيكافأ  الجماعة  مستوى  على  كان  أم  فردا 

على  المتخاذل  ويحاسب  عمله  على  المجد 

من  يعزز  التنظيمي  االنضباط  ان  تقصيره. 

حق االختالف واالنتقاد في إبداء الرأي دون 

الخروج على الثوابت القومية، ويرسخ ثقافة 

وفق ضوابط  األعضاء  بين  والثقة  االحترام 

الحزب  دستور  كّفلها  سليمة  وطرق 

عاتق  على  الملقاة  المسؤوليات  توضح 

العاملين فيها وما يترتب على خروجهم 

عليها من مسائالت ومحاسبات، وتأتي 

أهمية االنضباط في إبراز قضية شائكة 

حول حجم الهامش لألعضاء باالختالف 

مع القرارات العليا عموديا أو أفقيا فيما 

السياسي  أو  الداخلي  بالشأن  يخص 

مع  التحالفات  يخص  فيما  للحزب 

المشاريع  إقرار  أو  والتنظيمات  القوى 

والبرامج ضمن مؤسسة الحزب.

اآللية  اعتماد  أن  أرى  أنني  إال 

االنضباط  صيغة  في  الديمقراطية 

الواقعية  توخي  جانب  إلى  الـحزبي 

حجم  بتحديد  كفيلة  هي  علمية  دراسة 

االختالف،  لحق  المتاح  الهامــش 

الود  في  يفسد  يقال االختالف ال  وكما 

قضية.

@Åbv‰€a@’Ìã†@Ô‡Óƒ‰n€a@¬bjõ„¸a

كوردي زيوكي
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الحلقة الثانية: 

الكردية  القيادات  نمطية 

السورية

أن  بداية  التسليم  من  بد  ال 

تعكس  ال  السياسية  التعددية 

فقط حالة الحرية في مجتمع 

بين  الفاصل  هي  بل  ما 

الفكرية من  تطور السويات 

تأخرها والفيصل بين شيوع 

عدمه  من  الديمقراطية 

يكفي  ذلك  ولالستدالل على 

أن نعلم أن في دولة عريقة 

واإلجتماعية  السياسية  األحزاب  عشرات  األمريكية  المتحدة  كالواليات  بديمقراطيتها 

سين في القرن التاسع  والبيئية بدءًا بالحزبين الرئيسيين الديمقراطي والجمهوري المؤسَّ

بحركة  وانتهاًء  العشرين  القرن  في  والخضراء  اإليكولوجية  باألحزاب  مرورًا  عشر 

الشاي وحزب القهوة المتشكلين في نهاية العقد األول من القرن الواحد والعشرين، وما 

تتخلل بين تواريخ ألحزاب دستورية، ليبرالية، نازية، شيوعية وأخرى، والكثير منها 

تتحول من شكل إلى آخر ومن اسم إلى اسم، بعضها تندثر وأخرى ُتستحدث وال تنفك 

سة  األحزاب تفنى وتتوالد على الجغرافيا الحرة إن في أمريكا أو مختلف الدول المؤسَّ

على اإلرادة الشعبية والمؤّثثة على ممارسة الديمقراطية.

الحزبية  فالتعددية  التحرر،  إلى  الساعية  واألخرى  المتحررة  الشعوب  بين  شتان  لكن 

البالد  لقيادة  األفضل  اختيار  معرفة  لترسيخ  ووسيلة  ديمقراطي  فعل  لألولى  بالنسبة 

وتطويرها أما بالنسبة لألخرى فهي الموشور الذي يبعثر الموحد المترابط إلى أطياٍف 

ضعيفة وأحيانا متنازعة. 

التي  الحاالت  الفاعل لالنشقاق ونادرة جدًا هي  الرئيس  العامل  السياسية هي  القيادات 

تشرع فيها القاعدة الحزبية إلى تجريد القيادة، أو تأتلف قيادة حزب مع قاعدته إلقالة 

قياداتها،  بتنميط  السورية  الكردية  األحزاب  وتنفرد  مثال،  سكرتيره  أو  الحزب  رئيس 

وبقراءة ماكروسياسية لهذه النمطية نجدها تتجلى بالمظاهر التالية:

أوًال: استنساخ القيادة الجديدة (المنشقة) عن األصلية (المنشقة عنها): و هو ما ينفي أي 

داٍع لالنشقاق إذ ال يأتي المنشقون بما يمنطق فعلتهم ويبقى الفكر والمنهح والهدف نفسه 

وتبقى الممارسة عينها ويسعى الطرفان المنقسمان إلى مكاملة ما ُشِغر من مواقع في 

دائرة القرار لديهم بعناصر ال تصلح لتلك المواقع والبدء بزرع بذرة شقاق جديد آٍت 

الحقا، و األسوأ و األنكى إن االستنساخ يطال حتى اسم الحزب في حالة فريدة موسومة 

فقط باسم كرد سوريا ومترافق بفقدان الهوية الذاتية، وال أّدل على ذلك من وجود خمسة 

أحزاب باسم (الوحدة) وترجمتها الكردية وخمسة أحزاب باسم الديمقراطي الكردستاني 

سوريا وأربعة باسم (البارتي) ويسارين ويسارين ديمقراطيين .. و هلم جرا، مع توظيف 

عالمات الترقيم من (معترضة و قوسين و خط مائل....) لتغويل القوم الغافلين.

ثانيًا: اختصار الحزب في شخص الرئيس: وهذه الظاهرة لها وجهان، األول أن بعض 

الرؤساء قد تزوجوا كرسي الرئاسة زواجا كاثوليكيا ال ينتهي إال بالموت والثاني أن 

األحزاب باتت ال ُتعرف بأسمائها بل باسم القائم عليها من رئيس أو سكرتير.

مركز  ويكون  (الحكمة-الشجاعة)  القائد  لثنائية  الممتلك  الكاريزما  القائد  انتفاء  ثالثًا: 

هذه  كسر  منها  أي  يستطع  لم  األحزاب  في  التوالد  زخم  ورغم  جماهيري،  استقطاب 

النمطية وتصدير تلك الكاريزما للروجافاويين.

رابعًا: تحويل االحزاب المؤدلجة ايديولوجياتها إلى قوالب بروكرستية وتابوهات للقداسة 

الجامدة بعيدًا عن مضامينها الخالقة وتحويلها من النظرية الى التنظير فيها والتعريف 

بالبارزانية كنهج عمل لكن لم يتكلف  بها والبناء عليها فمثًال ثمة عدة أحزاب مؤمنة 

الحدود  تجاوزت  الكردي  الفكر  في  رائدٍة  كحالٍة  البارزانية  ماهية  بتشخيص  منها  أّي 

لها  وأصبح  اإلنساني  الفكر  فضاء  في  حيزًا  وشغلت  بأجزائها،  لكردستان  الجغرافية 

مريدون وأنصار من غير الكرد انصفوها وكتبوا عنها ما لم يكتبه الكرد.

وكذا بالنسبة لألحزاب الممركسة التي احتكرت الساحة السياسية الكردية السورية طورًا 

من الزمن ثم تراجعت وانتكست بسبب سوء تطبيق اآلخرين لنفس االيديولوجية (االتحاد 

السوفياتي)، مما يؤكد ان االحزاب المؤدلجة ال تتفاعل إال مع محيط االيديولوجيا التي 

او  وتبعثرت  تشظت  لما  المطلوب  بالشكل  وتمثلتها  اغوارها  سبرت  أنها  ولو  تتبناها 

شططت عن جادة الصواب.

السياسية  القيادة  تحيط  المتطورة  المثقفين: في كل األحزاب  العالقة مع  خامسًا: جفاء 

نفسها ببطانة من المثقفين واألكاديميين من االختصاصات المختلفة، وليس من الضرورة 

ان تكون تلك البطانة من اعضاء الحزب نفسه لكن يكفي ان تكون من ذات التوجه وتناط 

والثانية:  التخصص  منطلق  من  استراتيجياتها  في  القيادة  مؤازرة  مهمتان:االولى:  بها 

استغالل تأثيرها في الجماهير الن المثقف اقرب من السياسي الى الجماهير.

ال توجد قيادة سياسية كسرت هذه النمطية مع األسف بل اسندوا الى أنفسهم عمل ومهمة 

المثقف دون ان يتصوروا ان السياسي المثقف يختلف عن المثقف السياسي وان األول 

يخطط واالخر يبدع.

إيقاظ  في  ودورها  سوريا  في  الكردية  الحركة  نضال  التغاضي عن  بمكان  الظلم  من 

الوعي القومي والنهوض به منذ سبعة عقود وعلى التوازي ال يمكن التغاضي عن حجم 

القمع واإلضطهاد اللذين مورسا عليها من قبل االنظمة الدكتاتورية المتعاقبة التي حكمت 

سوريا من الناصريين واالنفصاليين والبعثيين، وضراوة االجراءات التعسفية من سجن 

وتعذيب ونفي بحق الكثير من القيادات السياسية، وال سيما الرعيل االول لكن الواقع 

المرير والحالة السياسية المزرية تلزمنا بالسعي لتحديد مكامن النقص وتشخيص األدواء 

التي تفتك بجسد حركتنا وأخطرها داء التشظي.
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حممد سليمان كاباري 

الكورد كأي شعب من شعوب العالم ساهم في 

بناء الحضارة االنسانية وبنى االمبراطوريات 

ولكن  األمة  مقومات  كل  ولهم  واإلمارات، 

موقعهم  هو  يختاروه  لم  الذي  الوحيد  الشيء 

الجغرافي الذي يقع في المنطقة المعتدلة للكرة 

الخيرات  جميع  على  ويحتوي  األرضية، 

التي تستفيد منها البشرية ولكن تلك الخيرات 

محل  في  تكون  ألنها  عليهم  وباًال  أصبحت 

مطمع كل القوى الرأسمالية العالمية باإلضافة 

جيرانهم.

أربع  قبل  من  محتلة  كوردستان  بقيت  لذلك 

دول متخلفة  مقارنة مع الدول المتقدم ) نتيجة 

اتفاقية سايكس بيكو ولذلك اضطر الكورد إلى 

علمًا  النضال  من  شكل  جزء  لكل  يكون  أن 

معنوية  دفعة  يعطي  جزء  أي  في  التقدم  أن 

لألجزاء األخرى.

موضوعنا عن الجزء الملحق بالدولة السورية 

المشؤومة  االتفاقية  تلك  بموجب  الحديثة 

حيث  المنطقة.  في  الجديد  األمريكي  والدور 

ساهم الكورد في هذا الجزء في النضال ضد 

الفرنسي  واالستعمار  العثمانية  االمبراطورية 

حقوقهم  على  والحصول  التحرر  في  طمعًا 

ولكن جميع الحكومات المتعاقبة على السلطة 

لهم  كشعب  الكورد  وجود  أنكروا  السورية 

تطلعاتهم في الحرية واالنعتاق. 

لكن الكورد لم يستسلموا فأسسوا أحزابًا سياسية 

لتعبر عن طموحاتهم بالرغم من الضغوطات 

على أعضائها من قتل والحرمان من الوظائف 

 . بحقهم  العنصرية  المشاريع  أسوأ  وتطبيق 

إلى أن بدأت الثورة السورية في ٢٠١١ وبما 

الثورة  إلى  انضموا  مْضَطَهدون  الكورد  أن 

للمطالبة بحقوقهم ضمن الدولة السورية، لكن 

استطاع النظام أن يتفق مع PKK الذي ارسل 

بدوره ألفي مسلح ليحل محل السلطة للضغط 

إلى  انضمامهم  دون  وليحول  الكورد  على 

حاربوا  المسلحون  وهؤالء  السورية،  الثورة 

الكورد والمعارضة معًا بدًال من النظام.

مع هذا لم يرق لمحتلي كوردستان بأن تتحكم 

ضد  أنهم  (علمًا  كوردية  حكومة  بالمنطقة 

تطلعات الكورد القومية) بحجة خرقهم االتفاق 

على  األنظمة  هذه  اتفقت  ولذلك  النظام  مع 

النصرة  (داعش وجبهة  ارهابية  قوى  ارسال 

اللهاء  المنطقة  الى  االسالموية)  والمنظمات 
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حممد سعدون

الكوردية  القضية  ولضرب  بها   PKK قوات 

مرتزقتها  مع  تركيا  اجتاحت  الحجة  وبتلك 

وكري  كانييه  وسري  عفرين  االسالمويين 

سبي، وها هي تحاول اجتياح عين عيسى وأما 

الجزء غير المحتل من كوردستاننا في سوريا 

فهو بحماية أمريكية، وهنا أستطيع القول  بأنه  

أمريكا  الكورد من جدية  لمخاوف   ال داعي 

في حمايتهم. 

الدول  من  هي  التي  أمريكا  نعرف  أننا  بما 

األطلسي  الحلف  وتقود  الكبرى  الرأسمالية 

منذ الحرب العالمية الثانية ولها صالحية حق 

لها  ولهذا  المتحدة  األمم  في  (الفيتو)  النقض 

الدور األكبر في القرارات الدولية ولها مصالح 

في المنطقة وهذه المصالح تلتقي مع مصالحنا 

ككورد ولذلك علينا أن نثق بها وخاصة بعد 

استالم الديمقراطيين بقيادة بايدن. 

كوردستان  اقليم  في  أمريكا  تواجد  ونتيجة 

الطريق  لقطع  وتعمل  لكوردستاننا  المجاور 

البحر  إلى  للوصول  االيرانية  المحاولة  على 

أن  أرى  فإني   . المنطقة  هذه  عبر  المتوسط 

في  التواجد  تستوجب  األمريكية  المصالح 

منطقتنا على األقل في شرق الفرات في هذه 

المرحلة بحجة مواجهة داعش . هنا يستوجب 

المنطقة وأننا ككورد  أبناء  التعامل مع  عليها 

بها  ولنحتمي  تواجدها  من  نستفيد  أن  يجب 

مع  حقوقنا  من  بعضًا  نحقق  أن  نستطيع  قد 

العلم أن الذين جاؤوا ب PKK وأدواته ليست 

تقود  التي  أمريكا  مع  بعالقاتنا  مصالح  لهم 

مكونات  وجميع  الكوردي  الكوردي  الحوار 

ها قد انتهى عام آخر دون أمل، نحصي 

األعوام على أمل أن يأتي ذاك العام الذي 

ينتظره جميع السوريين كي تنهي مأساته 

الذي ال ينتهي بكلمة أو بعبارة، وال حتى 

مجلدات بحجم الجبال.

المأساة  من  األولى  السنة  ومنذ  السوريون 

ملؤها  أعوام  عشرة  مرت  نهايتها،  ينتظرون 

سواد، الحرية التي إنتظرها السوريون تحّولت 

إلى بحر عميق يبتلعهم.

منذ ان خرجت الثورة السورية عن مسارها، 

والخونة  العمالء  بأيادي  الثورة  وتحولت 

وحلفائه  وأعوانه  المجرم  النظام  وبمساعدة 

إلى كارثة خطيرة لحق بالسوريين، أصبحت 

فيها، ال  العيش  أرض سوريا مكان ال يمكن 

جدران  اخترق  الخوف  استقرار،  وال  أمان 

فما  واألزقة،  الشوارع  في  وانتشر  المنازل 

كان من المواطن السوري إال ان يبحث عن 

مكان  إلى  المستنقع  هذا  من  للهروب  طريقة 

الهروب  وحتى  حين،  إلى  ولو  أمانا،  أكثر 

دفع  إلى  بحاجة  فكان  البساطة،  بتلك  يكن  لم 

الكثير، لم يكن أمامه سوى بيع كل ما يملك- 

المنزل، األثاث، مصوغات،... إلخ-، وحتى 

دفع حياته ثمنًا لنجاته، وهذا كله لم يشفع له، 

بل زاده إنهاكا وهالكا.
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الماضية ضرب  السنوات  ان ما حدث خالل 

جميع القيم والمبادئ االنسانية عرض الحائط، 

المفترس  الوحش  كـ  العالمي  النظام  خرج 

ينهش في جسم االنسانية دون رادع اخالقي 

لـ لجم القتل والتدمير في بقعة كان يعتبر من 

أكثر بقاع العالم أمانا إذا ما قورنت بالوضع 

الدموي  األسد  النظام  أن  صحيح  الحالي، 

المجرم اغتصب حريات وممتلكات السوريين 

والكوراث  التجارب  أثبتت  ولكن  وحياتهم، 

الالحقة أن النظام العالمي أكثر دمويًة وشراسًة 

وإجرامًا، فقد اغتصب كل شيء.

بين  ومتاجرات  مقايضات  الخفاء  في  ولكن   

الدول الكبرى على حريات السوريين، لم يهنأ 

المواطن السوري ال في الداخل السوري حيث 

هذه  بين  تحدث  التي  المناورات  من  الخوف 

الدول، وال في الخارج حيث أصبح المواطن 

هذا  وبين  والمتاجر،  للضغط  سلعة  السوري 

وذاك أيضا لم يسلم السوري، فقد هلك اآلالف 

المليشيات  وقذائف  صواريخ  رحمة  تحت 

كل  في  تنتشر  التي  المسلحة  والفصائل 

زاوية وبقعة من األرض السورية، وكما 

غرق اآلالف في بحار العالم والموت في 

الغابات والشاحنات، ومن المالحظ أن هذا 

كله وأكثر لم يرتوي الضمير العالمي من 

لها  تقشعر  التي  والقتل  والدمار  الفظائع 

األبدان.

وبين هذا المحتوى الفظيع، يظهر الوضع 

السوريين  الكوردي في شكل أفظع، ألن 

بين فكي الكماشة، أي بين الدمار والقتل 

الدولية  المقايضات  وبين  والتهجير 

هذا  بين  الكورد  أما  العالمي،  والصمت 

الكوردي  الشعب  أن  أي  ويزيد،  وذاك 

يحصل  ما  بين  سورية  كوردستان  في 

السوريون  يضمره  ما  وبين  للسوريين 

تجاه الكورد، فوق كل ما لحق بالسوريين 

من انتهاكات، هم أي السوريين ينتهكون 

حياة الكورد من خالل العقلية العنصرية 

الشوفينية تجاه أخاه الكوردي. 

المنطقة  عن  كممثلين  معها  للتعامل  المنطقة 

مع مرتزقتهم  التركي  االجتياح  ولتحميها من 

وداعش  االسالموية  الراديكالية  الفصائل  من 

.... حرصًا على مصلحتها وعندها  والنظام 

تلتقي مصلحتنا معها .

 PKK وســتلفظ  جادة  أمريكا  برأيي 

الترتيبات  السـتكمال  المنطقة  خارج  إلى 

بعيدة  تكون  لن  التي  تركيا  كوضع  األخرى 

النظام  المنطقة وباألخص  في  التغييرات  عن 

وعالقاته  طموحاته  في  تمادى  الذي  التركي 

أن  وبما   .  .....  ٤٠٠ واس  الروس  مع 

قواعد  األطلسـي  الحلف  خالل  من  ألمريكا 

عسكرية وأسـلحة نووية في تركيا فيجب أن 

اليد  لها  ويكون  قواعدهـا  من  قريبة  تكون  

االقتراب  التغييرات. وكذلك  تلك  الطولى في 

التفاقية  المئوية  الذكرى   في   ٢٠٢٣ من 

التركي  النظام  مع  للحرب  الرابحة  الدول 

القيود  تلك  من  وتحريرها  الوقت  ذلك  في 

التركي بين اوربا والمتوسط  البحري  (الممر 

واستخراج البترول وغيرها).

تركيا  تكون  بأن  وأمريكا  ألوربا  المصلحة 

وتصغيرها  تفتيتها  يجب  بل  قوية  دولة 

العثـماني  الســلطان  طموحات  بعكس 

(اردوغان).

 PYD في الخيرة  القوى  نشجع  أن  يجب  لذا 

فرصة  أية  نفوت  وال  انقاذه  يمكن  ما  وننقذ 

اتفاقية  أية  ان  علمًا  الكوردي  بيتنا  لترتيب 

بيننا على حساب قنديل واألنظمة التي تتحكم 

بكوردستان.

والمطالعة  الكتب  خالل  من  نسمع  كنا 

توسعت  التي  المرحلة  تلك  في  وباألخص 

رقعة اإلمبراطورية العثمانية بكلمة االرتزاق 

والمرتزقين. 

في  المستخدمة  واألدوات  األساليب  تختلف 

الحروب على مر العصور، فمنها ما َبُطل ولم 

بقي  ما  ومنها  تطور  ما  ومنها  يستخدم،  يعد 

وتعريفه  معناه  بنفس  اللحظة  هذه  حتى  قائًما 

جنود  وهم  كـ"المرتزقة"،  االصطالحي، 

أخرى  دولة  أجل  من  ليحاربوا  مستأجرون 

الخاصة  مصالحهم  تلبية  بهدف  دولهم،  غير 

بهم، بمقابل مادي، بغض النظر عن المصالح 

السياسية أو اإلنسانية أو األخالقية.

"المرتزق" وصٌف ُيطلق غالًبا على َمن ُيقاتُل 

لصالح بلٍد أجنبي مقابل المال. أو كل شخص 

ليس من رعايا طرف في النزاع، وال متوّطًنا 

بإقليٍم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع. َيعتقُد 

المرتزقة ظاهرة حديثة،  استخدام  أنَّ  البعض 

من  كثير  استخدمهم  فقد  صحيح.  غير  وهذا 
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لحماية عروشهم  القديمة،  الحكام في األزمنة 

جنوًدا  لكونهم  نظًرا  سيطرتهم،  ومناطق 

أبرز  إليكم  عال.  بشكٍل  بين  ومدرَّ محترفين 

وأشد وحدات المرتزقة التي لعبت دوًرا كبيًرا 

عبر التاريخ:

الجيش األسود:

سُه الملك المجري "ماتياس كورفينوس" في  أسَّ

النصف الثاني من القرن الخامس عشر. ضم 

أعتى  ألف مرتزق من  نحو ٣٠  الجيش  هذا 

وبولندا  ألمانيا  من  المنحدرين  أوروبا  مقاتلي 

الحقًا  ُعرفوا  وهنغاريا.  وصربيا  وبوهيميا 

باسم "الجيش األسود"، وذاع صيتهم في أوروبا 

إلى  "ماتياس"  الملك  عمل  والبلقان.  الوسطى 

من  يتكون  جيش  في  المرتزقة  هؤالء  تنظيم 

مهامها  تؤدي  التي  الخفيفة  المشاة  من  خليط 

حول المشاة المدرعة أو الثقيلة، وكان مدعوًما 

بفرسان مدرعين ومدججين بالسالح.

الحرس التركي:

في القرن التاسع ميالدي، قام الخليفة العباسي 

"المعتصم" بتكوين جيش خاص به، جنوده من 

المرتزقة السالجقة والعبيد، ثم حولهم إلى ما 

ُعرف بـ"الحرس التركي"، الذي ساعده على 

تأمين الخالفة لنفسه. غير أن هؤالء المرتزقة 

انخرطوا الحًقا في أعمال نهب وسلب، جعلت 

ازدادت  المسلمين.  بين  كثيرًا  تسوء  سمعتهم 

وإنما  فحسب،  الناس  على  ليس  سطوتهم 

فقدوا  والذين  أنفسهم  العباسيين  الخلفاء  على 

السيطرة عليهم. وبلغت األمور ذروتها عندما 

ولم  باهللا.  المتوكل  الخليفة  قتل  في  اشتركوا 

ُتحل مشكلتهم إال في سنة ١٢٥٨ عندما غزا 

المغول بغداد.

الجيش الذي ال يقهر:

بلٌد  أنها  هي  سويسرا  عن  الشائعة  الصورة 

لم  أنها  غير  الحروب،  في  يشترك  ال  محايد 

كانوا  السويسريون  فالجنود  دائًما،  تكن كذلك 

قديًما،  أوروبا  في  المشاة  جنود  أقوى  من 

وُعرفوا بخدمتهم في الجيوش األجنبية

في سنة ١٨٦٠  المرتزق  الجيش  هذا  تأسس 

على يد األمريكي (فريديريك تاونسند وارد)، 

(شنغهاي)،  مدينة  أغنياء  استأجره  الذي 

بها،  المحدق  الخطر  وردع  المدينة  لحماية 

خالل الحرب األهلية الصينية التي بدأت سنة 

في  دموية  األكثر  اعُتبرت  والتي   ،١٨٥١

التاريخ إلى أن اندلعت الحرب العالمية الثانية. 

 ٥ عددها  البالغ  مرتزقته  وقوة  (وارد)  نجح 

آالف رجل، والتي ُعرفت باسم "الجيش الذي 

ال يقهر" في قلب طاولة الحرب على "التايبينغ" 

وسحق ثورتهم.

الحرس الفارانجي:

في  المقاتلين  نخبة  المرتزقة  القوة  هذه  مثَّلت 

الجيش البيزنطي بين القرنين العاشر والرابع 

لألباطرة  الشخصيين  الحّراس  وكانوا  عشر. 

البيزنطيين. وقد تلقى أفرادها أجوًرا أعلى من 

نظرائهم البقية في الجيش. كما كانوا ُيمنحون 

امتيازات عدة، منها تحصيل الغنائم األولى بعد 

النصر في المعارك. ولكونهم القوة األساسية 

في القصر اإلمبراطوري فقد كان من ضمن 

امتيازاتهم سلب ممتلكات اإلمبراطور ونهبها 

بمجرد وفاة هذا األخير.

المرتزقة السويسريون:

بلٌد  أنها  هي  سويسرا  عن  الشائعة  الصورة 

لم  أنها  غير  الحروب،  في  يشترك  ال  محايد 

كانوا  السويسريون  فالجنود  دائًما،  تكن كذلك 

قديًما،  أوروبا  في  المشاة  جنود  أقوى  من 

وُعرفوا بخدمتهم في الجيوش األجنبية، سيما 

الحديثة  الفترة  خالل  فرنسا  ملوك  جيوش 

العصور  من  األوروبي  التاريخ  من  المبكرة 

األوروبي.  التنوير  عصر  وحتى  الوسطى 

للمعارك  أسياًدا  السويسريون"  "المرتزقة  ظّل 

والحروب لقرون عديدة. كان مجرد وجودهم 

ويقوِّض  أعداءهم،  يرعب  المعركة  في 

في  كمرتزقة  خدمتهم  وكانت  معنوياتهم. 

لقدراتهم  نظًرا  النهضة،  خالل عصر  أوجها 

الكبيرة في ساحة المعركة، والتي جعلت منهم 

مرغوبين كقوات مرتزقة.

اإلوزات اإليرلندية البرية:

فرنسا.  في   ١٦٩١ سنة  القوة  هذه  ست  تأسَّ

عناصرها كانوا من اإليرلنديين الذين طردهم 

الملك اإلنجليزي (ويليام الثالث) نحو فرنسا، 

البري".  اإلوز  بـ"هجرة  آنذاك  ُعرف  فيما 

خدموا على شكل مرتزقة لصالح الفرنسيين. 

الحًقا ُأطلق عليهم اسم "اللواء اإليرلندي"، وتم 

إدراجهم في الجيش الفرنسي.

السرية البيضاء:

عشر  الرابع  القرن  في  القوة  هذه  برزت 

المائة  حرب  في  نجاعتها  وأثبتت  بإيطاليا، 

عام ضد فرنسا. تكتيكاتها العسكرية، ونظامها 

الصارم، وجنودها الذين اشتهروا بخفة حركتهم 

وسرعتهم في أرض المعركة، جعلت الطلب 

على خدماتها مرتفًعا جًدا آنذاك. وبالرغم من 

انخفاض حظوظ المرتزقة مع نهضة الجيوش 

أنهم  إال  عشر،  الثامن  القرن  مطلع  الوطنية 

استمروا في ملء فراغ لطالما برعوا في ملئه 

منذ الِقَدم. وحتى يومنا هذا.

وخالل العقدين الماضيين شهد سوق المرتزقة 

ماهني شيخاني

عزالدين مال

والحروب  الصراعات  بسبب  كبيًرا،  انتعاًشا 

التي عصفت بالمنطقة العربية، فباتت شركات 

أبرزها  بلدانها،  معظم  في  متواجدًة  المرتزقة 

شركة "بالك ووتر" سيئة الصيت.

وقد ورد تعريف المرتزقة في الملحق األول 

المنازعات  "المتعلق بحماية ضحايا  اإلضافي 

الدولية المسلحة" إلى اتفاقيات جنيف الموقعة 

تتناول  دولية  اتفاقية  أول  وهي  عام ١٩٤٩، 

بالتحديد موضوع المرتزقة، بأن "المرتزق" هو 

أي شخص يجرى تجنيده خصيًصا - محلًيا أو 

في الخارج - ليقاتل في نزاع مسلح أو يشارك 

فعًال ومباشرة في األعمال العدائية.

األمم  اعتمدت   ،١٩٨٩ عام  ديسمبر  في 

تجنيد  لمناهضة  الدولية  االتفاقية  المتحدة 

وتدريبهم،  وتمويلهم  واستخدامهم  المرتزقة 

حيث اعتبرت أن كل مرتزق وكل من يجند أو 

يستخدم أو يمول المرتزقة مجرم، كما حظرت 

على الدول تجنيدهم واستخدامهم، إذ ال يتمتع 

المرتزق بوضع المقاتل أو أسير الحرب.

موثق  بشكل  المرتزقة  ظهور  التاريخ  عرف 

ق.م،   ٢٥٠٠ عام  تقريًبا  القديمة  مصر  في 

وذلك عندما تم اكتشاف "رسائل العمارنة"وهي 

الطينية  الُرقم  عبارة عن مجموعة كبيرة من 

والخط  "البابلية"  األكادية  باللغة  المكتوبة 

قصر  أرشيف  في  وجدت  التي  المسماري 

الرابع)  (أمنحوتب  إخناتون  المصري  الملك 

في مقر حكمه (أخت أتون) تل العمارنة في 

مصر.

مجموعة  على  القدماء  المصريون  أطلق 

أو   “Apiru" اسم  الزمان  ذلك  في  المرتزقة 

تم  الذين  األكادية،  باللغة  "هابيرو"   "Habiru"

اآلسيويين  من  مجموعة  أنهم  على  وصفهم 

الشام بحًثا عن الرزق في  يتجولون في بالد 

أي مصلحة كانت.
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من الرابعة الجولة أعمال جنيف، في اختتمت

دون من المصغرة الدستورية  اللجنة  اجتماعات

موعد على االتفاق سوى نتائج، أو تقدم أي

الجولة في الدستورية اللجنة الجتماعات جديد

الخامسة.

جدول على الدستور  مناقشة لجنة اتفقت  حيث

تحت  الثاني ٢٥ كانون في المقبل االجتماع أعمال

للدستور". األساسية "المبادئ موضوع

الدستورية للجنة الرابعة الجولة اجتماعات بدأت

ب"خيبات" وانتهت ب"أمل" السابقة، الجوالت كما

أمل.

المقررة سابقًا اللجنة عمل جدول ووفق من المقرر كان

الوطنية، المبادئ مناقشة استكمال

الدستور عن بعيدًا مسارًا آخر اتخذت أن النقاشات إال

ومبادئه.

بالتفاصيل المناقشات بإغراق النظام وفد نجح

قضية حول مطالبُا بتخصيص المناقشات الالدستورية

المفروضة االقتصادية العقوبات ورفع الالجئين عودة

. النظام على

وخاصة بعد مؤتمر الالجئين قضية عودة على مركزًا

موعد قبل  دمشق في  عقد الذي  " الالجئين  "عودة

أيضًا. النجاح يكتب له الجولة الرابعة، ولم اجتماعات

اإلنساني الالجئين ملف استغالل على  النظام يعمل

أجل من وذلك الدستورية،  للمناقشات مسارًا  وجعله

اللجنة أعمال في تقدم أي  تحقيق  وعدم الحل تعطيل

لالنتخابات وصوًال الوقت،  على واللعب  الدستورية 

جديدة. رئاسية لوالية األسد، لبشار والتجديد الرئاسية

السابقة الجوالت جميع كما الرابعة الجولة تحقق  لم

جدية عدم بسبب تقدم أي عن تسفر لم ، نتائج اي

القانوني إطارها  من وتحويلها المناقشات، في  النظام

اللحنة تقدم مسار  في  عراقيل ووضع  السياسي،  إلى

األساسية لعدم الوصول إلى مناقشة البنود الدستورية،

للدستور. والرئيسية

يعاني السوري الشعب  فيه يزال ال الذي الوقت في

خرائط الالمنتهية والضياع على والمأسي الويالت من

تتصدر تزال المصالح الدولية واإلقليمية وما التشرد،

ذات الدول بين الالتفاهم  ظل في السوري، المشهد

وفق النفوذ بمناطق وتحكمها السوري الملف في التأثير

مصالحها.

في تقدم أي يعرقل الممنهجة،  سياسته  وفق النظام

عدم باتجاه النقاشات مسار يغير الدستورية، اللجنة

وهذا بالتفاصيل، الدستورية، وإغراقها المبادئ مناقشة

سبيًال العسكرية اآللة يعتمد دكتاتوري، نظام متوقع من

للحل.

لكن؟

سوريا إلى الخاص األممي بيدرسون المبعوث يلتف أن

في تحمل  أخرى، مسالة  فهذه المصطلحات،  على 

منها اتخذت التي ربما االحتماالت من الكثير طياتها

المستقبلي. أو طرقًا في الحل مسارات

أمام عوائق كما المصطلحات يشكل المصالح صراع

في وهذا ما بدا الدستورية، اللجنة تقدم في أعمال أي

الدستورية اللجنة  أعمال بيدرسون ووضع  إحاطة

التصالحية العدالة لمصطلح وذكره مجلس األمن أمام

كثيرة، القت انتقادات والتي االنتقالية العدالة بدًال من

األمم وثائق كأحد عليها االعتماد من خشية وذلك 

استدعى ما  وهو السورية،  باألزمة الخاصة المتحدة

استخدام بأن فيه يبين توضيح بإصدار بيدرسون من

فني. خطأ كان المصطلح

: فيه جاء

أعضاء بعض وصف إلى أدى مقصود غير فنيًا خطأ

طرحوا أنهم على المدني) (المجتمع األوسط الثلث 

تتعلق الدستورية  للجنة األخيرة الجلسة خالل نقاطًا

التصالحية". بالعدالة

أو العقاب فكرة تنحية على التصالحية العدالة تقوم

الصراع أطراف جميع مشاركة على وتقوم القصاص

بمسببي البحث دون فقط  الضحايا  على وتركز

بين العالقات على إصالح كثيرًا وتركز االنتهاكات،

في جميعًا مشاركتهم إلى المتنازعة وصوًال األطراف

عادلة للوصول إلى تسوية حوار

التدابير من مجموعة هي : االنتقالية  العدالة بينما

التدابير هذه تتضّمن  القضائية، وغير  القضائية

جبر وبرامج الحقيقة، ولجان القضائية، المالحقات

المؤسسات. من إصالح وأشكاًال متنّوعة الضرر

الحكم مرحلة من أساسيًا جزءًا  االنتقالية العدالة تعد 

اختصاصاتها مقدمة في تأتي والتي االنتقالي،

فيما الضرر، وجبر الجرائم مرتكبي محاسبة

الضحية بين  المساواة تحاول التصالحية العدالة 

والجالد.

من إنما جزء الحل في سوريا، كل الدستور ليس

. السياسي للحل مدخًال يكون ربما أو الحل

تضمنها التي األخرى  السالل على قفزة وهي

القرار

للحل  الدولي  األمن مجلس تبناه  الذي ٢٢٥٤

السياسية التسوية مرتكزات أهم من سوريا في

محورية ملفات أربعة على مرتكزًا البالد، في

انتخابات جديد، دستور االنتقالي،  ”الحكم وهي

اإلرهاب“. ومكافحة

إال يكتمل ال من الحل فإن الدستور كجزء لذلك

الثالث األخرى. السالل بتفعيل

التفاصيل واإلغراق في المماطلة سياسة استنادًا إلى

الرابعة، الجولة خالل باتباعهما النظام استمر التي

الدستورية، الغير األمور ومناقشة

لمناقشة النظام على دولي ضغط ممارسة من البد

الخامسة، الجولة في الدستورية للمواد جدية

لسورية جديد دستور لوضع زمني جدول ووضع

الباقية ولتحمي البقية للحل السياسي، تمهد جديدة

واآلمال. األرواح من

زهرة أمحد
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في أهلهم عن للدفاع روژ بيشمركة قوات تشكلت

سيادة من تهديد، وبطلب ضد أي كوردستان غربي

في حماية دور لهم يكون حتى بارزاني الرئيس مسعود

كوردستان. شعب وأرض ممتلكات

للتهديد كورستان من الجنوبي الجزء تعرض حين لكن

عن للدفاع روز بيشمركة  انبرى المجرم  الداعشي

وسطروا داعش، واستطاعوا هزيمة تنظيم كوردستان،

وآخرها والمحمودية وشنكال، في سحيلة بطولية مالحم

قوات المجوس القوات بصد قامت تلك بردى حيث في

الصرح الكوردستاني الذي ذلك ينوون هدم الذين كانوا

. العالم كرد لكل الكردايتي قلعة هو

ريادي دور لهم كان الذين الشمس جنود روژ بيشمركة

وملحقاتها داعش من كوردستان أراضي تحرير في

ينوون كانوا الذي الشيعي والحشد االيرانيين ومن

أوروبية. دبابات على هولير دخول

أدوات بانها القوات لينعت تلك الدار ” ” علينا يطل اليوم

الكلمات تلك من شابه  وما مرتزقة وانهم  تركيا بيد

في حياته جل قضى رجل فم من تخرج والتي المشينة

ينتهجه الذي المشروع الكوردستاني، المشروع محاربة

وبكل لذلك الكردستانيين، الشرفاء وكل روژ بيشمركة

ال رجل من كهذه وحماقات تصريحات، سنرى تأكيد

ليعرف واحد ليوم ولو نفسه يراجع وال الحقيقة، يقول

ضحى الذي الكوردستاني هو  ومن العميل!! هو من

وقت أي في كوردستان أرض تحرير سبيل في بحياته

الدفاع. ذلك يتطلب كان

يقود الذي  العمال  لحزب المدلل الرجل خليل  الدار 

يقل عن  ال هو كوردستان سوريا،  في PYD حزب

شعبنا حقوق محاربة في كالكان ودوران بايق جميل

يتكلم يصرح أو وعندما كوردستان، جزء من كل في

حزب سياسة وهي له مرسومه بسياسة يصرح فهو

في المنطقة الكردية. العمال

المشروع هدم فقط مهمتهم ليس األشخاص هؤالء

ليبقى الكوردستانية الحقوق محاربة بل الكوردستاني

شعبنا أعداء تخدم التي وسياساتهم نزواتهم عبيد الكرد

هذا. يومنا والى الثمانينات منذ

حققه الدار نصر أي واحد ليوم ولو نفسه سأل الدار هل

تركيا أو كوردستان في سواء اليوم والى منذ الثمانينات

وزمرته؟ الدار اليوم يحتلها التي كوردستان في

حرر كردية قرية كم  واحد ليوم ولو  نفسه سأل هل

أوصل أين نفسه سأل هل !؟ كوردستان شمال في

كوردستان الكردي في الشعب وزمرته السياسية الدار

ما حماية اليوم الدار يستطيع مدى أي والى سوريا

ولن ال  تأكيد بكل الكردي؟ الشعب أرض من تبقى

لن يسأل ماذا جنى للغير يعمل من ألن ابدا نفسه يسأل

وقومه؟ لشعبه

وخاصة السياسية القوى من مطلوب اليوم

الرجل هذا يقوموا بإزاحة منها أن الكوردستانية

وقت وحين واال كل في شعبنا الذي يخدم أعداء

. أعظم ستكون القادمة فالكارثة

بأنه مراكز القرار الرجل الى اسم هذا تقديم أو

ملكا في جزء ليست مشروع حزب العمال يخدم

مصيبة كبيرة يشكلون الذي العمال وال لحزب له

كوردستان اقليم  ومناطق وتواجدوا، حلو  أينما

. نقوله ما على مثال اكبر

في شعبنا أمل وسيبقون كانوا روژ بيشمركة

الذي الجزء  وخاصة كوردستان، حدود حماية 

اليها. لهم بالدخول يسمح ال انه الدار يقول

. االبطال البيشمركة شهداء لروح إجالل تحية معي رشوان
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عن غريبًا ليس الصفيق  خليل ألدار  تصريح إن

من السابقة ومواقفه لشخصه والسلوكي الخلقي الجانب

ومن الرئيسية القومية الكردية والقضايا روچ بيشمركة

قبل يتغير ال لم فهو سوريا، في الكردي المجلس الوطني

اليوم، وال المفاوضات أثناء وال الكردية المفاوضات 

المفاوضات من الثالثة  بالجولة البدء ينتظر  والجميع

في السافر الوضوح سوى جديد أي موقفه في ليس أي

بوضوح وصراحة. يعلنها الصفاقة وهو

الوعي أو التعامل بمعايير لجهله يأِت لم فتصريُحه

فّن في أخطأ  ا�نه أو الرد أو الدبلوماسي بالسلوك 

والصحية واألمنية السياسية الظروف السياسة وتقدير

والمباشرة اليومية التركية والتهديدات والمعيشية

استالم موعد وقرب ومناطقها الكردي للشعب

والبدء لمهامها  بايدن جو برئاسة  األمريكية الحكومة

التي النقطة من الكردية الكردية المفاوضات بمتابعة

بل األمريكية الرئاسية انتخابات نتيجة عندها توقفت

عن نابعًا  وتخطيط وتصميم  اصرار  سبق عن جاء

ك ب ال لحزب وااليديولوجي السياسي إيمانه بالفكر

ال فأمثاله أسياده، من ومدروس ممنهج وبتوجيه ك

جاء أن تصريحه بأوامر الشك إال ينفذون وال ينطقون،

حاجي شادي

المتفاوض الطرف ويستفز فتنة، ويحدث الوضع ليفّجر

حق يعرف وهو حين  الى ويعّطل المفاوضات اآلخر،

بإرادته وإرادة تكن لم الجارية المفاوضات المعرفة ان

بمتابعتها وسيلتزمون مجبرين دخلوها بل أسياده

طبعًا. مرغمين وبنتائجها

أراد إذا  الشعب، ومع أنفسـنا مع صادقين ولنكن 

وأمنها مصالحها مع توافق ما وإذا ذلك األمريكيون

في االسـتراتيجيين حلفائها ومصالح القومي

على أرى ان لذلك اسـرائيل رأسـها المنطقة وعلى

مسـتوى الى االنجرار عدم الكردي المجلس الوطني

في والتفكير  الفخ في والوقوع المهاترات هذه 

وذلك دبلوماســي حضاري عملي برد القيام

وبشــكل المفاوضات  راعيي مع بالتواصل 

على المشــرف األمريكي المبعوث خاص 

الى معه ل والتوصُّ الكردية الكردية المفاوضات

هذه لمثل نهائي حد لوضع عملية جديدة آليات

الوفد من الشــخص  هذا  وإلبعاد  المهاترات

توضيحي وبرد  بآخر واســتبداله المفاوض 

االنفعال عن  بعيًدا رســمي بيان عبر  مقنع

واالندفاع. والتهور
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الكورد بين جوهرية إشكاليات هناك

اإلشكاليات وهذه  الراهنة، المرحلة  في

بالدول العالقات خالل من مرتبطة

هذه مصلحة ومن لكوردستان، المحتلة

والسهلة لطرق المناسبة الفرص الدول إيجاد

أصول وذوات المذبذبة األفراد عقول بعض

الشخصية مصالحها تحب وضعيفة هشة

للقضية خدمة النضالية المهام امام وتضعها

الكورد بين سيء تاريخ لها وكما الكوردية،

تشكيل عبرة األدوار توزيع خالل ومن

ويكونون الكورد، باسم وجماعات أحزاب

الكورد. ضد بالمضمون

المحتلة، دول قرارات  مع  مرتبطون هم

وحتى ومشاكل نزاعات تخلق وبالتالي

نحو الكوردي المشروع بتأخير االقتتال

بها تنادي والتي كوردستان، استقالل

وتواصل عهود  منذ المخلصة األطراف 

ظل ففي الكوردية، الدولة أجل من النضال

تحت يافطات أحزاب تصنع األنظمة المحتلة

والمال بالسالح وتمدها واشتراكية ديمقراطية

على تسيطر مدروسة وشعارات واإلعالم

محاربة هو االساسي والهدف الفقراء عقول

هذه األطراف وأصبحت المشروع الكوردي

والمشكلة علنا ومكشوفة وتعمل معروفة اليوم

العقل في  وإنما المجموعات تلك في  ليس

الجماعات لتلك المؤيدة والجماهير الكوردي

عام هناك حديث وكما ضمن صفوفها وتعمل

الكورد بين للقتال ال يقولون النطاق وواسع

الساذجة بأن هذا الشعار نوع من أرى واني

كوردي، اقتتال  باألساس هناك ليس ألن

وانما ذلك حصل التاريخ في وال كوردي 

من وبين االستقالل مشروع بين اقتتال هناك

المشروع هذا المحتلة، وتحارب الدول يمثل

يعني للعدو وهذا نفسها جماعات باعت وهم

بإخوة ليسوا والنضالي السياسي القاموس في

الخفية. المحتلة الدول أيادي يمثلون وهم

المخلصة الكوردية  األطراف على لذلك

هؤالء ألنهم أعداء سياسات وفضح محاربة

فهم بذلك يكفتوا وال الحقيقيين، الكورد

خالل من الكوردية  العقلية تغيير يحاولون 

بكل وتميعيها الكوردي الفكر في السموم بث

لدى الفكرية البنى وتغير األعداء، ألوان

عن غريبة مصطلحات  إدخال في  الكورد

العائلة وتخريب فك  من  الكوردي،  الواقع

محيط في الكورد بين العداوة وخلق واألسرة

الواحدة العائلة بين وحتى والمدن القرى

واالنحراف المياعة درجة الى وصلنا واليوم

المراهقات والفتيات النساء وحتى األخالقي

االصيالت، واألمهات  اآلباء ضد اصبحن

تنادي األطراف بعض الظواهر هذه ومن

قديم عصر بحجة انها القومية الكوردية بإلغاء

األعداء ومن وتخطيط فكر هو باألساس ولكن

الكوردستاني، العمال منظومة األطراف هذه

الشخصية، المصالح  أصحاب من  وغيرهم

لسنا نحن مستقبال وال حاليا وال سابقا ال بأنه

وقتل شرد الذي األسدي  البعثي نظام ضد

ك ك زعيم ب يعني وماذا الكورد الشرفاء،

يوجد وال تركيا؟ الكورد هم من بأن وأزالمه

أليس هؤالء من سوريا اسمه كوردستان شيء

ال بإخوة الكورد، وهم االحتالل دول يمثلون

وأحيانا يدخل بعض األعداء، من أخطر أنهم

هذا إلى الكوردستاني الوطني من الفئات

االستفتاء ضد  وقفوا الذين وهم أيضا  الخط

هم هؤالء فهل  كركوك وباعوا التاريخي 

فهم االخونجيبن اإلسالميين اما إخوة؟

األعداء ويفضلون فلسطين، يفضلون

وهم بإخوة هؤالء  فهل الكورد على 

النشيد ويرفضون العراقي للنشيد يقفون

هؤالء أعتبر فأنا قريب اي الكوردي

االمة الكوردستانية. على جدا خطرين

هذا لذلك الكورد اخوة  ليسوا هؤالء

مصلحة يخدم  ال الوهمي  الشعار

الكوردي، لالقتتال (ال  ودولته الكورد

الكوردي).

ال هؤالء دون تقويض حركة أرى وانا

فاسدون النهم اإلستقالل تحقيق  يمكن 

يسهل من بل هم األعداء الحقيقيون وهم

ضرب لكوردستان في المحتلة لألنظمة 

الكوردي. المشروع

ÜäÏÿ€a µi@pbÓ€bÿí�a

أوسو حممود
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المهاجرون وجد البلقان، في الشتاء فصل قدوم مع

ليبا مخيم يسكنون كانوا من خاصة البوسنة، شمال في

مناخية ظروف بمواجهة أنفسهم حريق، بفعل المدمر

تلك مثل في الصمود مقومات أدنى دون للغاية، قاسية

الصليب منظمة مع تواصل نيوز مهاجر الحاالت.

المهاجرين أوضاع على للوقوف البوسنة في األحمر

األفغان المهاجرين أحد مع تواصل كما المنطقة، تلك في

قيد على  البقاء "على لمساعدتهم المعنيين ناشد الذي 

الحياة".

أصعب فصول من البلقان منطقة في الشتاء يعتبر فصل

الحرارة درجات تدني مع هناك، القاطنين على السنة

دقت عدة إنسانية منظمات الصفر. تحت مستويات إلى

كبيرة أعدادا أن من نبهت حيث العام هذا الخطر ناقوس

البوسنة، منطقة شمال غرب المهاجرين، خاصة في من

ينامون حيث للغاية، صعبة  معيشية  ظروفا يعيشون

لمواجهة مهجورة، مضطرين مبان في  أو العراء في

التي المناسبة  الوسائل دون المناخية الظروف ضراوة 

ذلك. تخولهم

المنظمات الماضية، طالبت القليلة مدى األشهر  وعلى

سلطات البوسنة شمال في العاملة واألممية الدولية

بعد خاصة لهؤالء، مناسبة استقبال مراكز بتأمين البالد

بيهاتش، لبلدة المحاذي ليبا مخيم على أتي الذي الحريق

كانوا مهاجر ألف من أكثر  تشريد  إلى أدى والذي

المنطقة من الواردة  اإلعالمية التقارير فيه. يعيشون 

العراء في باالغتسال  المهاجرين بعض قيام أظهرت

المنطقة، في لخدمتهم المخصصة التحتية البنى النعدام

االنتظار أثناء القدمين حفاة بعضهم وقوف عن فضال

الطعام. وجبة على للحصول

هؤالء اإلنسانية إليواء المنظمات أطلقتها عدة مناشدات

(حوالى بيهاتش بلدة في استقبال منشأة في المهاجرين

رفض تلك  البلدة عمدة لكن ليبا)، مخيم ٢٤ كلم شمال

الخريف في المنشأة  تلك إغالق تم  حيث المناشدات،

المحليين من السكان من عدد على ضغط بناءا الماضي

بلدتهم. في استقبال المهاجرين يرفضون الذين

كانون األول\ ليبا نهاية مخيم أتى على قد وكان حريق

 ١٧٠٠ من أكثر تشريد إلى  مؤديا الماضي،  ديسمبر

إلى مبان مهجورة غير شخص. معظمهم اضطر للجوء

بقي في حين حرجية محيطة بالمخيم، أو مناطق مجهزة

من يعانون  وجميعهم المدمر،  المخيم  في منهم جزء 

للغاية. صعبة معيشية ظروف

تدفئة ونظام جديدة خيم

في األحمر الصليب باسم الناطقة كورتاجيش، أمينة

 ١١٠٠ حوالى هناك "حاليا نيوز لمهاجر قالت البوسنة،

معظمهم فقط، عازبون رجال ليبيا، مخيم في مهاجر

وتونس وبنغالدش وباكستان وأفغانستان المغرب من

المغادرة هنا لكنهم آثروا وإيران. آخرون كانوا والعراق

إلى نقلهم تم أو الحدود) عبور (محاولة بـ’اللعبة’ للقيام

في سراييفو". مخيمات

ببناء أيام  خمسة قبل األمن وزارة "قامت وأوردت

جميع ينام تدفئة. واآلن بنظام من الخيم وتزويدها المزيد

العراء". في أحد يبيت يعد ولم في خيم، هنا المهاجرين

مؤخرا البوسني  الجيش بناها التي الخيم من  جزء

قبل من الصورة ليبا. مخيم في المهاجرين الستيعاب

المخيم في األحمر العاملة الصليب فرق

مؤخرا البوسني  الجيش بناها التي الخيم من  جزء

قبل من الصورة ليبا. مخيم في المهاجرين الستيعاب

المخيم في األحمر العاملة الصليب فرق

الوزارة أن اإلنسانية المنظمة باسم الناطقة وأضافت

(مراحيض). صحية مستوعبات بوضع أيضا قامت

اآلن، متوفرا من الظروف الصحية األدنى وبات الحد

إال الحريق. قبل المخيم الوضع في عليه كان بما مقارنة

حاالتها". أحسن في إن الظروف القول يمكننا ال أننا

من  دقيقة  ٤٠ نحو تبعد التي بيرا، بلدة "في وأضافت

السكنية المستوعبات بعض  هناك بالسيارة،  ليبا مخيم

نحاول هناك. قائما كان الذي القديم المخيم من الباقية

فيها". الجميع إليواء ليبا إلى نقلها على العمل حاليا

قالت ليبا في حاليا  المهاجرين احتياجات  وحول

ومواد والماء الطعام هو "ما يحتاجه هؤالء كورتاجيش

المهاجرين هؤالء واألغطية...  الشخصية النظافة

الحزن. نظرات وتبدو على وجوههم ولطفاء، صبورون

على الحال سيستمر متى إلى تعلمين ’هل سألني أحدهم

حاليا". عليه إجابة ال سؤال هذا لألسف هو عليه؟’، ما

فرق من الصورة المهاجرين. على الطعام توزيع

في المخيم العاملة األحمر الصليب

فرق من الصورة المهاجرين. على الطعام توزيع

في المخيم العاملة األحمر الصليب

إنسانية" طوارئ "حالة

أمس الخميس اإلنسانية "كاريتاس" منظمة أطلقت بدورها،

في للمهاجرين الالإنسانية" "األوضاع حول جديدا نداء

والهرسك. البوسنة غرب شمال ليبا، مخيم

اإلنسانية الطوارئ "حالة إن بيان في المنظمة وقالت

سوء بسبب تدهورا  تزداد هناك العالقين للمهاجرين 

كثيف للثلوج ودرجات (تساقط األحوال الجوية أيضا"،

ما  الصفر)، تحت مئوية ١٠ درجات إلى تصل حرارة

في  المخيم في يعيشون ٩٠٠ شخص حوالي حياة "يهدد

للغاية". سيئة ظروف

"الجيش أن الكاثوليكية اإلنسانية المنظمة وأضافت 

الخيم من عشرات بضع  اآلن حتى نصب البوسني

بينما األشخاص، هؤالء نصف نحو آوت المدفأة، غير

مؤقتة". مالجئ في النوم يواصل النصف اآلخر

حيث كارثية، الصحية ”الظروف أن كاريتاس وذكرت

الشرب ومياه الصحي الصرف لنظام كامل غياب يوجد

ويصعب متجلدة المخيم إلى المؤدية والطرق والكهرباء،

عليها". التنقل

على البقاء على أن يساعدونا المعنيين من فقط "نطلب

الحياة" قيد

وهو زاده، صافي  باهرام مع تواصل نيوز  مهاجر

في مخيم  ٢٢ عاما ويقيم العمر من يبلغ أفغاني مهاجر

أشهر. أربعة نحو منذ ليبا

في السيئة المعيشية الظروف عن تحدث زاده صافي

فصل قدوم مع خاصة الحياتية األحوال وتدهور المخيم،

الشتاء.

آخرين رفاق مع المخيم في "أقيم الشاب األفغاني يقول

الدولية المنظمة أعطتنا الحريق، بعد واحدة. خيمة في

والثلوج الجو برودة لكن وبطانيات... خيم للهجرة

للشرب مياه  وال كهرباء لدينا ليس ليال. النوم تحرمنا

مراحيض". أو حمامات وال

ال وهذا "يعطوننا زجاجة ماء صغيرة يوميا، ويضيف

بعيدا واحد كيلومتر مسافة للسير وآخرين أضطر يكفي.

قارورات المناخية ألمأل الظروف في هذه المخيم عن

هناك...". نافورة من إضافية مياه
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من دفعة أول تخرجت كوردستان، اقليم الحر في التايكوندو السوري اتحاد رئيس درويش حسن بحضور

لريف التابع سوريا كوردستان لالجئي كوركوسك مخيم في والكاراتيه، للتايكوندو روج افا طلبة أكاديمية

كوردستان. بإقليم هولير

ممن  سوريا، كوردستان الجئي من والعبًة ٧٠ العبًا إن كوركوسك، مخيم في نيوز ريباز مراسل وقال

والكاراتيه للتايكوندو (ROJAVA)آفا روج أكاديمية في التايكواندو لعبة في الحزام االصفر امتحان قدموا

. في االمتحانات بعد نجاحهم األصفر الحزام األطفال نالوا من وجلهم دلو)، أبو يديرها (جالل التي

رياضية فنية مراسم في القادمة، األيام في المتخرجين على الطالب الشهادات المقرر توزيع من وأضاف،

وأهاليهم. الالعبين قلوب على الفرحة تدخل
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لمنحة التسجيل باب فتح عن ،"JISR السوريين الالجئين لمستقبل  اليابانية "المبادرة عبر  اليابان أعلنت

المنحة ولبنان، وتوفر األردن من كل في إقامتهم تكون أن شرط اليابان، في السوريين للطالب دراسية

في درجة الماجستير الدراسة العليا، للحصول على مساقات لالجئين السوريين الشباب للدراسة في فرصًا

اليابانية الجامعات

هي بها، المشاركة السوريون الطالب يستطيع التي اليابانية الجامعات في الدراسة مجاالت المنحة، وتشمل

باإلضافة االجتماعية"، والعلوم األعمال، وإدارة واالتصاالت، المعلومات وتكنولوجيا والزراعة، "الهندسة،

رئيسية كمجاالت اليابانية والثقافة اللغة إلى

الثاني الجاري. شهر كانون من ٢٩ حتى مستمر الطلبات استقبال أن إلى وتوضح

شام اإلخبارية شبكة
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طلبات عدد بأن ،٢٠٢١ .٠١ .١١ األحد زيهوفر، هورست الداخلية األلماني أفاد وزير

عام ٢٠١٩. عام ٢٠٢٠ مقارنة مع في المئة ٣٠ في من بأكثر انخفض البالد إلى اللجوء

بـ  انخفاضا ما يمثل الماضي، العام في  لجوء طلب ٧٦ ألف البالد سلطات وسجلت

مواطنين من  مقدمة الطلبات أغلب كانت حين  في ،٢٠١٩ مع  مقارنة بالمئة  ٣١,٥

تفسيره يمكن الطلبات انخفاض زيهوفر أن وأتراك. وأوضح وعراقيين وأفغان سوريين

وأضاف الربيع. فصل في خاصة الحدود، في إغالق تسببت التي كورونا جزئيا بجائحة

الهجرة في للتحكم اتخذناها التي اإلجراءات أن كذلك "يظهر الطلبات انخفاض هذه أن

فعالة".

"لوفيغارو"

سحب خبر قرار ألمانيا في السوريين أخبار بنقل المهتمة االجتماعي من مجموعات التواصل عدد تداول

في المقيم ألماسيان“ السوري“كيفورك الالجئ إقامة (BAMF) والالجئين الهجرة لشؤون االتحادي المكتب

سوريا. إلى لترحيله تمهيدا الجئ بصفة ألمانيا

ألمانيا السوريين في صفوف الالجئين في ترحيبا األلمانية ”دي فيلت“ صحيفة نقلته الذي الخبر والقى

في سببا كان الذي األسد لنظام والصريح العلني تأييده خالل من المدعو ”ألماسيان“ لهم أساء طالما الذين

المعادي (AFD) المتطرف اليميني األلماني ”البديل“ حزب مع عمله إلى إضافة بالدهم، تهجيرهم من

واألجانب. لإلسالم والالجئين

المتعلق اللجوء طلب مراجعة  بصدد أنه والالجئين الهجرة لشؤون  االتحادي المكتب أعلن أن وسبق

وسائل شككت أن بعد ”البديل“، حزب يعمل في الذي النظام مؤيدي  أحد ألماسيان“ ”كيفورك بالالجئ

”دعاية“ يعمل بأنه من حلب سوري أرمني وهو ألماسيان“ ”كيفورك كالجئ، واُتهم وضعه اإلعالم في

بالدهم.وكان إلى السوريين جميع عودة يدعو إلى يميني متطرف حزب لصالح ويعمل بشار األسد لنظام

للهجرة االتحادي المكتب إلى بالتماس تقدموا قد النظام بطش من فروا ممن ألمانيا في الجئون سوريون

المعطيات. هذه ضوء في كالجئ إللغاء وضع ”ألماسيان“ (BAMF)

وأعلن الفرنسية،  التنمية منظمة أجل من  والعمل لألسد بقوة المؤيد موقفه أيًضا الناشطون  ويعارض

ظروف بسبب  التحديد وجه على ”ألماسيان“  قضية مناقشة من  يتمكنوا لم حين في أنه  “BAMF”

.٢٠١٥ عام منذ الموافقة عليها تمت التي اللجوء مراجعة جميع حاالت ستتم فإنه الخصوصية،

طلبات في كذب أي فرد ثبت أنه أن مؤكدا اللجوء كافة، يفحص حاالت أنه إلى الهجرة وأشار مكتب

أو  الالجئ أو اللجوء من شخص ٨٠٠ من يقرب ما كالجئ.وُحرم إلغاء وضعه سيتم به الخاصة اللجوء

ذاته. للمصدر وفًقا ،٢٠١٨ عام في الحماية وضع

للعمل وانتقل الحرب بداية مع سوريا من ”ألماسيان“ وخرج

سويسرا، إلى لجأ حيث ،٢٠١٥ العام حتى بيروت في والدراسة

ولعدم  ألمانيا  إلى انتقل   ٢٠١٥ نوفمبر/ الثاني تشرين وفي

تقدم بطلب إقامة تصريح عمله إلى تأشيرة تحويل تمكنه من

تصويره وهو تم ناشطين- و-وفق وصوله، من أيام لجوء بعد

في ناشط وهو مع ”ماركوس فرونماير“ (البيرة) الجعة يشرب

.(AfD) منظمة

منذ أصبح الذي ”فرونماير“، قيادة تحت اآلن ”ألماسيان“ ويعمل

حينها ”ألماسيان“ وشرع .“AfD” حزب في عضًوا الحين ذلك

وعن المتطرف ”البديل“ عن حزب ومقاالت منشورات بكتابة

ويجب موقوتة“، ”قنبلة بأنهم إياهم متهمًا السوريين الالجئين

من أنه خرج بشار، مدعيًا إلى من أوروبا وعودتهم إخراجهم

اإلسالمي“. ”اإلرهاب بحجة سوريا
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ترودو، جاستن الكندي، الوزراء رئيس عين

وزيرا عمر الغبرا وزاري، ضمن تعديل الثالثاء،

وعضو سوري، أصل من  كندي  وهو للنقل،

برلمان.

أن  بعد  السعودية، في   ١٩٦٩ عام الغبرا، ولد

متنقًال ونشأ إليها، المعماري المهندس والده هاجر

بعمر كندا وهو سافر إلى سوريا والمملكة حتى بين

اإللكترونية. الهندسة لدراسة عاًما ١٩

رايرسون، جامعة من  شهادته  على وحصل

إدارة  في ماجستير على  ٢٠٠٠ عام حصل ثم

انتخاب الغبرا وُأعيد يورك"، جامعة" األعمال من

. اآلن حتى فيه ٢٠١٥ ومازال عام بالبرلمان

جائحة بسبب العنكبوتية،  الشبكة عبر  حفل  في  الوزاري التعديل ترودو  وأجرى

الخارجية وزير تولى حيث الخارجية، وزارة  حقيبة في تعديل وحصل كورونا.

النقل وزير انتقل بينما الصناعة، والعلوم اإلبتكار وزارة شامبين فيليب فرانسوا

الخارجية. وزير منصب إلى جارنو مارك السابق
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إلى المفوضية طلبا قدمت اليونان بأن ميترياكس“، ”نوتيس اليوناني وزير الهجرة أفاد

إلى وصلوا لمهاجرين الفورية اإلعادة بشأن ”فرونتكس“ الحدود األوروبية ووكالة

سوريا. من وغالبيتهم طلباتهم، وُرفضت تركيا من اليونان

أبرمته اتفاق ضمن تأتي تركيا إعادة المهاجرين إلى عمليات أن ”ميترياكس“ وأوضح

بسبب الماضية السنة  به العمل  وتعطل ،٢٠١٦ عام األوروبي االتحاد مع تركيا

بفضل باالتفاق  العمل  إعادة  تتيح الحالية الظروف أن موضحا  كورونا،  فيروس

مضاعفة تركيا ”نتوقع من وأضاف: كورونا. فيروس الحديثة واختبارات التقنيات

من انطالقا األوروبي واالتحاد اليونان إلى الوصول من لمنع القوارب جهودها، أوال

وكالة ”رويتر“. نقلت ما وفق المهاجرين“، إعادة لقبول موانئها، وثانيا

 ١,٤٥٠ وهم نحو إعادتهم المقرر من المهاجرين غالبية أن اليوناني، وبين الوزير

وساموس وكيوس. كوس جزر في اآلخرون يقيم ليسبوس، فيما جزيرة في يقيمون

إلى االتحاد أساسية عبور نقطة اليونان اتخذوا المهاجرين من اآلالف مئات أن يذكر

األوروبي االتحاد مع اتفاقا ذلك خلفية أنقرة على لتبرم تركيا، من انطالقا األوروبي،

اليونان. عبر االتحاد إلى الواصلين المهاجرين إلى خفض عدد أدى

وكاالت
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العدسة

ومنصات  كردية،  إعالم  وسائل  اشتغلت 

وبلغ  عديدة،  أيام  خالل  االجتماعي،  التواصل 

األمر خطورته الملحة، مّما حدا حتى بالمتحدث 

الكالم  على  ليرد  كوردستان  اقليم  رئاسة  باسم 

رسالة  له  كان  الذي  الكالم  المسؤول،  غير 

الجارية  المحادثات  نسف  بالفعل  وهي  محددة 

بين المجلس الوطني الكردي، وأحزاب الوحدة 

الوطنية.

هذا الكالم.. الركام الذي لو خرج من فم شخص 

بمستوى "سياسي" أقل ألمكن تأويل األمر على 

أن  ولكن  والتأثير،  األهمية  محدود  رأي  أنه 

تخرج من فم من هو رئيس الوفد المفاوض مع 

المجلس الوطني الكردي في سوريا، فهذا يعني 

محاولة لدق مسمار عنيف على جدار الحوار، 

ووقفه بالمطلق وبشكل نهائي. 

المهتمين  وحتى  السياسيون،  المراقبون  توّزع 

غربي  في  الكردي  بالشأن  المتخصصين  غير 

من  الشنيعة  التصريحات  حيال  كوردستان 

إياه، البعض قال كان ذلك جس نبض  المدعو 

الّتصريح  لصدمة  استيعابه  ومدى  المجلس 

برد  إال  منه  يخرج  أال  العسير  ومن  المسيء، 

جديدة  شروط  ووفق  وقوي،  مناسب  فعل 

إلعادة المفاوضات الى سّكتها المعتادة بانتظار 

االمريكية  الجدية  اختبار  االمريكان..وكذلك 

كثيرة  تكهنات  وكانت  المفاوضات،  هذه  حيال 

توّلدت عن الموقف االمريكي في توقيت االستالم 

والتسليم الحالي بين إدارتين سياسيتين مختلفتي 

األفكار من حيث االولويات بالنسبة لواشنظن..

ولكن السفارة االمريكية في دمشق والتي علقت 

والى   ٢٠١٢ العام  منذ  فيها  ومقرها  أعمالها 

استمرار  وبقوة  تؤيد  إنها  للقول  سارعت  اآلن 

المتحدة  الواليات  تدعم   " وقالت  المحادثات، 

استمرار  إلى  وتتطلع  الكردي-الكردي  الحوار 

تقّدمه."

 " لتصريحات  تضخيمًا  هناك  إن  قال  من  ثمة 

التي  األولى  المرة  ليست  وهذه  خليل"  المدعو 

 " وبالتالي  الكلمات،  هذه  مثل  فمه  من  تطلع 

العالم والميديا  العبث إشغال  هذه أخالقه" ومن 

عن  مستقبًال  يكف  ولن  يرعِو،  لم  وهو  بها، 

فلماذا صرف مجهودات إضافية،  الهراء،  هذا 

فالكالم  !!؟  يستحقه"  ال   " وقدرًا  قيمة  ومنحه 

المسيء من طبع السيئ!!

مستوى  وعلى  كهذه،  مواقف  وفضح  إثارة 

من صاحبها،  بالضد  عامًا  رأيًا  يخلق  اإلعالم 

حتى من رهط مؤيديه ومريديه، لربما يعود من 

" غيه" ولو أن هذا التصور مستبعد من شخص 

مستبد، ال يعترف بالخطأ، ويعادي كوردستان 

كان   " أنه  مؤيديه  اّدعاء  رغم  مافيه،  بكل 

مناضًال يومًا" ولم يوّفر حتى علم كوردستان، 

فمن  العالية من سبابه،  الكوردستانية  والرموز 

الطبيعي عدم التفاجؤ بمسباته بحق شباب نذروا 

دماءهم ألجل رفعة الوطن الكوردستاني، وهم 

البيشمركة الميامين، بيشمركة روج الذين رووا 

كوردستان   .. القلب  من  الجنوبي  الجزء  تربة 

بدمائهم العطرة.

الى  للدخول  عينه  الوقت  في  مستعدون  هم 

رغم  عنه،  ويدافعوا  وأجدادهم،  آبائهم  موطن 

من  طريقهم  في  توضع  التي  العراقيل  كل 

القوة  بهذه  الترحيب  بهم  يفترض  من  جانب 

العسكرية المجهزة والمدربة على أيدي ضباط 

كوردستانيين، وضباط من التحالف الدولي. 

الكالم املسيء 
من طبع الّسّيئ

عمر كوجري 
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هاوار عفرين

ياجناح العشق

احملني إلى سفوح

 وطني وقبور اسالفي

 وانثرني ضوءا وعطر 

على خاصرة الروح

ونبض االقحوان 

وانشلني من مقبرة أحزاني 

وازرعني شمسا وقمر 

زهرا ووتر 

في يخضور الشجر 

في ذاكرة النهر 

رحى الغربة

طحنت ورود روحي

وسرقت أنفاس

أيامي

ورمتها في جحيم الصحاري

إدارة مكتبة فرانكفورت الدولية تختار قصيدة لكاتبة 

كوردية مقيمة في ألمانيا كإحدى أفضل قصائد الشعر 

الكتاب والكاتبات  الحديث, واعتبارها إحدى أفضل 

المبدعين في الشعر الحديث.

الكاتبة  قالت  نيوز  آرك  لموقع  خاص  تصريح  في 

أفضل  اختيركإحدى  التي  حسكو  مزكين  الكوردية 

المبدعات في الشـعر الحديث : اختارت  الكاتبات 

فرانكفورت  مكتبة  إدارة  في  التحرير  هيئة  و  لجنة 

مالئكة   " عنوان  تحمل  التي  قصـيدتي  الدولية 

والشاعر  الكاتب  للعربية  وترجمها   " األرض 

قصائد  أفضل  كإحدى  اليوسف  ابراهيم  الكوردي 

األدب الحديث.

مكتبة فرانكفورت الدولية ختتار قصيدة لكاتبة كوردية 
مواليد  من  كوردية  وشاعرة  كاتبة  هي  حسكو  مزكين 

قرية الشلهومية التابعة لتربة سبيه ١٩٧٣, ومقيمة في 

المانيا منذ أكثر من ٢٠ عاما. تكتب بلغتها األم " اللغة 

جميعها  شعرية  ودواوين  كتب   "  ٨  " ألفت  الكوردية", 

باللغة الكوردية.

أعمال الكاتبة مزكين حسكو:

 Tîpên evînê " ١ـ أحرف الحب, شعر, عام ٢٠٠٧

."

 "  ٢٠٠٨ عام  شعر,  العندكو",   " بعبق  مليئة  أفق  ٢ـ 

على  يطلق  اسم  العندكو   "  Asoyekî tije Endeko

عشبة بالكوردية.

 Di nav  "  ٢٠١٠ عام  شعر,  األالم,  أنفاس  بين  ٣ـ 

." henasên Kovanan de

 li ber " ٤ـ على إطاللة وطن ينزف, شعر عام ٢٠١٢

." pala welatekî birîndar diherikîm

 Ristek " ٥ـ قالدة من الزنابق , شعر, عام ٢٠١٣

. " Lale

 Ber bi " ٦ـ نحو مواسم العشق, شعر, عام ٢٠١٥

." werzên hezkirinê ve

 Rêgehên " ٧ـ الدروب المخضرة, شعر عام ٢٠١٩

. keskîn

 Ji Bexçika  "  ٢٠٢٠ عام  الحياة,  خضم  من  ٨ـ 

. " jiyanê

احتاد كتاب كوردستان سوريا يعقد الكونفراس التأسيسي االول لفرع دهوك 

و يشكل هيئة جديدة
عقد اتحاد كتاب كوردستان سوريا الكونفراس التأسيسي 

االول لفرع دهوك، يوم الخميس الـ١٤ من كانون الثاني 

 - الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  مقر  في   ٢٠٢١

سوريا بدوميز التابعة لدهوك في اقليم كوردستان.

وانعقد الكونفراس بحضور هيام عبدالرحمن عضو اللجنة 

الديمقراطي  للحزب  دهوك  منظمة  ومسؤولة  المركزية 

الكوردستاني - سوريا وحاجي كالو عضو اللجنة المركزية 

ومسؤول منظمة روج للحزب الديمقراطي الكوردستاني 

- سوريا واالستاذ اسماعيل هاجاني مسؤول لجنة الثقافة 

اتحاد  مسؤول  سليفاني  واالستاذ حسن  سيميل  في  والفن 

كتاب كوردستان -فرع دهوك واالستاذ حسين محمد علي 

الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  فايدة  لجنة  عن  ممثال 

الشقيق.

فيس  على   PDK-Sلـ دوميز  منظمة  صفحة  وبحسب 

على  دقيقة صمت  بالوقوف  الكونفراس  افتتاح  تم  بوك، 

ارواح شهداء الكورد وكوردستان وفي مقدمتهم البارزاني 

الخالد والشهيد الحي ادريس البارزاني.

بعدها تم القاء كلمة اتحاد كتاب كوردستان سوريا، ألقاها 

أكد  حيث  لالتحاد،  االدارية  الهيئة  عضو  صوفي  احمد 

الشعوب  حياة  في  واألدب  الثقافة  اهمية  على  كلمته  في 

ودور الكتاب والمثقفين في نهضة المجتمع وترسيخ الفكر 

القومي لدى شعبنا الكوردي.

فيها  رحب  المناسبة،  بهذة  كلمة  كالو  حاجي  والقى  كما 

الكتاب،  التحاد  والتوفيق  النجاح  وتمنى  الضيوف  بكافة 

وتطرق الى دورهم النضالي في كافة الحركات والثورات 

رغم محاربتهم من قبل االنظمة الغاصبة لكوردستان.

فيها  أكد  كلمة،  سليفاني  حسن  االستاذ  القى  جانبه،  من 

على دعمهم التحاد كتاب كوردستان سوريا ، مشيرًا إلى 

أن أبواب اتحاد كتاب كوردستان مفتوحة الشقائهم دائمًا 

وتمنى في النهاية النجاح والتوفيق لالتحاد في عملهم.

في سيميل  والفن  الثقافة  لجنة  هاجاني مسؤول  اسماعيل 

المثقفين  الى دور  أيضًا، قدم كلمة مقتضبة، تطرق فيها 

الكوردية  القضية  وعدالة  خدمة  في  والكتاب  والشعراء 

والشاعر  ظاظا  نورالدين  الدكتور  كأمثال  ومشروعيتها 

الكبير جكر خوين وتيريج ويوسف برازي وغيرهم من 

العقول النيرة.

وبرزان  صوفي  وأحمد  عبدي  محمد  من  كٌل  واشرف 

حسين، أعضاء الهيئة االدارية لقيادة اتحاد كتاب كوردستان 

سوريا على الكونفراس ، حيث تم شرح النظام الداخلي 

من قبل عضوي الهيئة محمد عبدي و برزان حسين حول 

الية العمل االنتخابي، وتم اجراء انتخابات انتهت بموجبها 

بتشكيل هيئة جديدة التحاد كتاب كوردستان سوريا -فرع 

دهوك.

ريباز نيوز


