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يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا

االفتتاحية

يسعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني - 

سوريا ومن خالل المجلس الوطني الكوردي 

في سوريا من أجل بناء سوريا على أساس 

تلتزم  القانون  وسيادة  الديمقراطية  المبادئ 

القضاء  واستقاللية  السلطات  فصل  بمبدأ 

بواقع وجود  الدستوري  االقرار  وضرورة 

الشعب الكردي في سوريا وإيجاد حل عادل 

والمواثيق  العهود  وفق  القومية  لقضيته 

قضية  الكردية  القضية  واعتبار  الدولية 

السياسات  كافة  والغاء  سورية،  وطنية 

التمييزية واالستثنائية التي مورست بحقهم 

وإعادة الجنسية الى المجّردين والمكتومين 

منهم والتعويض عن المتضررين.

القومية  المكونات  جميع  تمثيل  ووجوب 

والدينية واأليديولوجية بإقرار خصوصياتهم 

نظًرا لما تعّرضوا له من اإلهمال واإلقصاء 

والتمييز بالتمثيل العادل للسلطة والثروة.

المعارضة  ضمن  وجودنا  خالل  من 

االئتالف  داخل  سواء  السورية  الوطنية 

من  او  والمعارضة  الثورة  لقوى  الوطني 

الكوردي  الوطني  المجلس  وجود  خالل 

التفاوض  هيئة  ضمن  مستقل  ككيان 

المعارضة وفق مرجعية  نسعى مع عموم 

الى  الشأن  ذات  األممية  والقرارات  جنيف 

كل  يخص  فيما  المعارضة  موقف  توحيد 

بكل  ونسعى  ككل،  سوريا  وشؤون  قضايا 

للعمل  اإليجابي  العامل  دوًما  لنكون  دأب 

دون  التوافق  مبدأ  وفق  والعمل  المشترك 

الى  اخر   معارضًا على  نفضل طرفًا  ان 

والحفاظ  اطرها  كافة  على  االنفتاح  جانب 

على العالقة اإليجابية معها، وكذلك العالقة 

في  المؤثرة  الدولية  االطراف  كافة  مع 

المتحدة  الواليات  خاصة  السوري,  الشأن 

ومجموعة  االتحادية  وروسيا  االمريكية 

الدول  بعض  الى  اضافة  األوروبية  الدول 

مسار  في  كبير  شأن  لها  والتي  اإلقليمية 

السياسية  الحياة  بإيقاعات  والتحكم  سوريا 

والعسكرية فيها .

رؤية  لبلورة  ماسة  حاجة  هناك  بأنه  نرى 

تشاركية موّحدة خاصة بين العرب والكورد 

في  وغيرهم    .. اآلشوريين  والسريان 

الوطن  ألن  مكون  كل  خصوصية  اعتماد 

اإلنشاء  باب  من  هذا  نقول  وال  للجميع، 

يكون  ان  وينبغي  العاطفة،  مبدأ  سلوك  أو 

في  للمساهمة  الجميع  امام  واسعا  اآلفاق 

بنائه وتطوره وفق ظروف المرحلة إلنهاء 

والثقافي  السياسي  التقدم  يخدم  بما  المعاناة 

دور  الستعادة  واالجتماعي  واالقتصادي 

البلد حضاريًا وتاريخيًا ليعيش ابناؤه كطيف 

متنوع في وحدة مترابطة دون تمييز .

يسعى  الكوردية  الخصوصية  مجال  وفي 

البارتي الى توحيد الموقف الكوردي على 

أسس من الجدية والمصداقية إلقرار وجوده  

شعبنا  قضية  ولخدمة  األصيل  التاريخي 

الكوردي العادلة والتي قدم من أجلها أبناء 

الجسام  التضحيات  فعالياته  بمختلف  شعبنا 

على مدى عقود من اإلنكار واإلقصاء.

البارتي 
والعمل 
الوطني 
املشرتك 

تركيا  بين  أمنية  منطقة  اقترح خطة إلنشاء  أنه  األطلسية  البرلمانية  للمجموعة  العام  األمين  قال 

والكورد في منطقتي عفرين وإدلب على طول الحدود ، من أجل تجنب هجرة السكان.

الشخصية على شبكة  البرلمانية األطلسية وليد فارس، في صفحته  للمجموعة  العام  نشر األمين 

التواصل االجتماعي الفيسبوك " أنه خالل شتاء ٢٠١٩ اقترح خطة إلنشاء منطقة أمنية بين تركيا 

والكورد في منطقة عفرين بريف حلب على طول الحدود ، من اجل تجنب هجرة السكان.

وأضاف قائًال: "سأتقدم خالل هذا الفصل بخطة لبناء منطقة أمنية في الشمال الغربي من سوريا 

لوقف النزوح الحالي.
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فارس: خطة لوضع عفرين حتت احلماية الدولية

د املطالبة مبساعدة روسيا يف التوصل لتسوية سلمية يف سوريا وضمان حقوق الكورد
ّ
مسرور بارزاني جيد

مع  الفروف  سيرجي  الروسية  الخارجية  وزير  بحث 

رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني، 

يوم ١٥-٢-٢٠٢٠  في مؤتمر ميونيخ سبل التسوية في 

سوريا، بما يحفظ حقوق جميع إثنياتها.

 جّدد بارزاني المطالبة بمساعدة روسيا في التوصل إلى 

الجميع،  دائمة في سوريا تحترم حقوق  تسوية سياسية 

بمن فيهم الكورد.

توجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرورالبارزاني، 

يوم الخميس ١٣- ٢-٢٠٢٠، الى ألمانيا للمشاركة في 

مؤتمر ميونيخ والذي انطلقت أعماله في ١٤ – ١٦ من 

الشهر الجاري في مدينة ميونيخ األلمانية.

نشر موقع رئاسة حكومة اقليم كوردستان: اجتمعنا اليوم 

في مدينة ميونيخ مع سيرجي الفروف وزير خارجية 

روسيا وبحثنا خالل االجتماع التطورات والتغيرات في 

العراق والمنطقة وتعزيز العالقات بين إقليم كوردستان 

وروسيا وأكدنا على ضرورة تهدئة األوضاع في المنطقة 

السيما في سوريا وطلبنا من روسيا تأدية دورها الفاعل 

في استقرار األوضاع في سوريا واحترام حقوق كافة 

المكونات بمن فيهم الشعب الكوردي.

 من جانبه أشار  وزير الخارجية الروسي إلى أن روسيا 

انهم  المنطقة مضيفا  الكوردي في  الشعب  تدعم حقوق 

يتطلعون إلى استتباب االستقرار في العراق والحد من 

تحركات اإلرهابيين.

وجاء في بيان عن الخارجية: "في إطار توحيد المواقف 

تجاه القضايا اإلقليمية الحالية، مع التركيز على الوضع 

أهمية توحيد  الطرفان على  العراق ومحيطه، شدد  في 

تصعيد  من  المزيد  منع  بهدف  الدولي  المجتمع  جهود 

التوتر العسكري والسياسي في الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا". وأضافت: "تطرق الجانبان إلى سبل حل األزمة 

السورية، مع التركيز على ضمان المصالح المشروعة 

الشعب  من  والدينية  العرقية  المجموعات  لجميع 

السوري". وأشارت الوزارة في البيان، إلى أن الفروف 

العراقي،  الروسي  التعاون  بحثا سبل توسيع  وبارزاني 

وتعزيز التعاون مع األكراد في مجاالت الوقود والطاقة 

واالستثمار والمجاالت اإلنسانية.

وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني قد 

اجتمع مع وزير الخارجية االمريكي مايك بومبيو وذلك 

على هامش اعمال مؤتمر ميونيخ لالمن ٢٠٢٠.

االمريكي،  الطاقة  وزير  من  كل  مع  بارزاني  واجتمع 

ووزير الدفاع العراق نجاح الشمري، حيث تباحث معهم 

عددا من القضايا المشتركة.

وعقد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، 

أبو  أحمد  العربية،  للجامعة  العام  األمين  مع  اجتماعا 

الغيط ، وذلك على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ 

األمني في ألمانيا

وكان قد اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور 

مع  (فبراير) ٢٠٢٠،  شباط  السبت ١٥  يوم  بارزاني، 

الديمقراطي  للحزب  البرلمانية  المجموعة  من  وفد 

نيل شميد وكارستن  تألف من  األلماني  االشتراكي 

شنايدر وفيختز فيكنتروي وذلك على هامش أعمال 

اليوم الثاني لمؤتمر ميونيخ لألمن.

وانطلقت  اعمال مؤتمر ميونيخ لألمن ٢٠٢٠ يوم 

حكومة  رئيس  بمشاركة   ١٤-٢-٢٠٢٠ الخميس 

االقليم مسرور بارزاني.

ويعد هذا المؤتمر الذي ُيعقد في مدينة ميونيخ سنويا 

من اهم الفعاليات االمنية في العالم.

كوردستان

الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  تعرض عضو 

الكوردستاني – سوريا الشهيد نصرالدين برهك لعملية 

اغتيال على يد مأجورين، تعرض إثرها بجروح بليغة 

أسعف إلى مشفى النور في مدينة قامشلو ثم نقل إلى 

حلب وادخل مشفى مارتيني. في يوم االثنين ١٣ . 

٠٢ . ٢٠١٢

نبذة عن حياته:

دنا"  "كڤري  قرية  في  برهك  نصرالدين  الشهيد  ولد 

 ١٩٦٠ عام  "آليان"  منطقة  آغا"  "جل  لناحية  التابعة 

، درس المرحلة االبتدائية في مسقط رأسه، ثم تابع 

دراسته اإلعدادية في مدينة جل آغا والمرحلة الثانوية 

أكمل  ،و  الحسكة  محافظة  في  الصناعة  ثانوية  في 

شهادة  على  ليحصل  الزور  دير  مدينة  في  دراسته 

المعهد الصناعي قسم الكهرباء.

الذكرى الثامنة لرصاصة الغدر التي طالت القيادي نصرالدين برهك
انتسب الشهيد نصرالدين برهك إلى صفوف الحزب 

الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) منذ ريعان 

شبابه وعمل في المنظمات الطالبية في "جل آغا" ، 

كعضو  عالء  أبو  شارك  الزور".  "دير   ، "الحسكة" 

المؤتمر  من   ، بدءا  الحزب  مؤتمرات  في  منتخب 

الحزبية  الهيئات  في  وتدرج   , العاشر  إلى  الخامس 

للبارتي  المركزية  اللجنة  عضوية  شرف  نال  حتى 

في مؤتمر المعروف بمؤتمر الشهيد كمال أحمد عام 

١٩٩٨، ثم أصبح عضو المكتب السياسي.

البارزاني  نهج  من  نصرالدين  الشهيد  الرفيق  نهل 

الخالد نهج الكوردايتي ، وعمل جاهدا في الدفاع عن 

هذا النهج حتى آخر قطرة من دمه. كان الشهيد مثاال 

للتضحية والفداء , مقداما ، متواضعا ، عزيز النفس 

، صادقا يحمل هموم شعبه ويدافع عنها ، محبا لرفاقه 

والمبادئ  للقيم  وفيا   ، ، جسورا  غيورا   , وأصدقائه 

التي يحملها , مدافعا ، صلبا عن قضية شعبه مؤمنا ، 

بنهج الكوردايتي نهج البارزاني الخالد.

تعرض خالل نضاله للعديد من المضايقات والمالحقات 

آذار  انتفاضة  بعد  مرة  ألول  أعتقل  فقد  واالعتقال 

٢٠٠٤ وأعتقل ثانية عام ٢٠٠٩ ، وكان كلما ازداد 

الضغط عليه ازداد إيمانا وقناعة بمبادئه ومبادئ حزبه، 

لم تنل كل هذه اإلجراءات األمنية من عزيمته حتى 

وصل األمر باألجهزة األمنية وأذنابها فنصبوا كمينا 

مافيوية  بنار حقدهم من خالل عصابة  وأمطروه  له 

مأجورة في يوم االثنين ٢٠١٢/٢/١٣، وجرح على 

إثرها بجروح بليغة أسعف إلى مشفى النور في مدينة 

قامشلو ثم نقل إلى حلب وادخل مشفى مارتيني ، وبعد 

إجراء عدة عمليات جراحية للشهيد واجه من خاللها 

الموت إال أن يد المنون نالت منه في الساعة الثالثة 

فجرا من صبيحة يوم٢٠١٢/٢/٢٢ وشيع جثمانه من 

وسط  دنا"  "كڤرى  قرية  في  رأسه  مسقط  إلى  حلب 

تشييع مهيب ومشاركة ال تليق إال بالعظماء . الشهيد 

منطقة  في  معروفة  لعائلة  ينتمي  برهك  الدين  نصر 

آليان وهم من أعيان عشيرة "حمكا" .

استقبل الرئيس مسعود بارزاني ، في منتجع صالح الدين القريب من هولير، 

يوم الخميس ٦ فبراير، السفير الفرنسي لدى العراق برونو اوبيرت.

بيان صادر عن مكتب الرئيس مسعود بارزاني قال ان الرئيس بارزاني 

عّبر خالل اللقاء الذي حضره القنصل الفرنسي في هولير أوليفيي ديكوتيني، 

عن شكره لرئيس وحكومة فرنسا لمعالجة الطفل الكوردي السوري "محمد 

حميد" وإنقاذه من الموت. كما أعرب عن تقديره لمواقف الصداقة واإلنسانية 

الفرنسية تجاه شعب كوردستان خالل المراحل المختلفة ، مشيرًا الى أن 

فرنسا بلد القيم والمبادىء .

السفير الفرنسي في بغداد أشاد خالل اللقاء بالتقدم واإلستقرار السائد في 

إقليم كوردستان ، مؤكدًا رغبة بالده الدائمة في تطويرعالقات الصداقة مع 

الشعب الكوردي .

وفي محور آخر من اللقاء تم التباحث حول األوضاع السياسية والمشكالت 

واألزمات القائمة في العراق . حيث نقل البيان تأكيد الجانبين على ضرورة 

تم  كما  للمواطنين.  المشروعة  المطالب  وتلبية  للعراق،  اإلستقرار  إعادة 

تسليط الضوء على دور األمم المتحدة والمجتمع الدولي لمسادة العراق في 

سبيل معاجة المشكالت والتمهيد لفتح األبواب أمام حوار وطني شامل .

الرئيس بارزاني يشكر فرنسا على تقديم العالج للطفل حممد 

وإنقاذة من املوت
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روباك شباط ٢٠٢٠،وليم الـ١٠ من االثنين يوم سوريا، في الكوردي الوطني المجلس رئاسة استقبلت

االمريكية الخارجية وزارة ممثلة "سوريا وزهرة بيللي الى "شمال شرق االمريكية المتحدة الواليات مبعوث

سوريا. بكوردستان قامشلو مدينة في

االوضاع اللقاء تناول أن سوريا،لريباز نيوز، في الكوردي المجلس الوطني رئاسة خاص من مصدر أفاد

. ديارهم الى والنازحين المهجرين عودة ،ومسالة والمنطقة سوريا في الراهنة

الموقف اجل توحيد من الثقة إجراءات بناء في جهود آخر المستجدات بحث اللقاء المصدر، أن وأضاف

سوريا. في الكوردي

داوود. اوسو-نعمت -فصلة يوسف-سليمان اسماعيل كل من,محمد المجلس رئاسة هيئة وفد وضم
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في  االمانة اجتماع ٢٠٢٠/٢/٩ األحد يوم  انعقد 

عام بشكل سوريا بها تمر صعبة ظروف ظل

خاص. بشكل الكوردية والمناطق

كورد شهداء أرواح على صمت دقيقة الوقوف بعد

المقررات استعراض تم  ثم  ومن وكوردستان،

ناقش األمانة وبعدها للمجلس، العامة لألمانة السابقة

األعمال. جدول على المدرجة المواضيع العامة

اسماعيل محمد صرح االستاذ تلك المواضيع وعن

الحزب في السياسي للمكتب اإلداري المسؤول

هيئة وعضو سوريا،  الكوردستاني- الديمقراطي 

"صحيفة لـ المجلس الوطني الكوردي في الرئاسية

االجتماع، خالل استعراض "تم بالقول: كوردستان"،

سوريا في المجلس الوطني الكوردي رئاسة جولة

المنظمة مع اللقاء وكذلك كوردستان، إقليم إلى

تجاه الموحدة الرؤية حول  الديمقراطية  اآلثورية

من كل بين سوريا لمستقبل كتابته المزمع الدستور

المنظمة في واإلخوة الكوردي المجلس الوطني وفد

المشتركة اللجنة ومتابعة الديمقراطية"، اآلثورية

الثورة لقوى الوطني  االئتالف مع الدستورية

في االنتهاكات وقف بشأن  السورية  والمعارضة

وعودة عفرين وسري كانية وكري سبي، من كل

وأراضيهم". والنازحين إلى منازلهم الالجئين
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قسد مبادرة  مع التعامل "بشأن اسماعيل: اضاف 

األمانة العامة المجال، أبدى في هذا الدولية، والجهود

المجال، هذا في جديته الكوردي  الوطني للمجلس

الطرف اآلخر، من الثقة بناء خطوات وينتظر استكمال

الئق بشكل آذار  شهر نشاطات  إقامة  في والمتابعة 

األصيل، التاريخي ووجوده القومية وقضيته لشعبنا

ديريك مدينة في ٨ شباط ٢٠٢٠, السبت يوم, مكتبه سوريا, فتح – الديمقراطي الكوردستاني الحزب أعاد

سوريا. بكوردستان

في الكوردي الوطني المجلس افتتاح أيام من بعد مكتبه, سوريا الكوردستاني – الديمقراطي الحزب وافتتح

كوباني. لمكتبه, في مدينة سوريا

لترتيب دعوات على سوريا, بناء الكوردي في الوطني المجلس مكاتب أحزاب بإعادة فتح القرار ذلك وجاء

سوريا. كوردستان في الكوردي البيت

إعادة جاء و سوريا, في المجلس الوطني الكوردي أحزاب – سوريا, أكبر الكوردستاني الديمقراطي الحزب

.PYD الديمقراطي حزب االتحاد قبل عنوة, من إغالقه من سنوات ثالث بعد المكتب, افتتاح
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سوريا. في كوردستان مكاتبه أولى ٤ شباط ٢٠٢٠, الثالثاء سوريا يوم في الكوردي المجلس الوطني افتتح

بيان عبر عنه أعلن مكاتبه, الذي فتح في إعادة في سوريا, الكوردي المجلس الوطني قرار بعد ذلك جاء

مكاتبه فتح إعادة  في  في سوريا, الكوردي الوطني المجلس ومسد, قرار من قسد ورحبت كل رسمي.

سوريا. بكوردستان
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يتم لم السابقة السنوات طيلة بأنه جماهيرنا يعلم كما

سوريا في الكردي الوطني المجلس مكاتب إغالق

من بقرار إنما ، المجلس من بقرار احزابه ومقرات

وبمختلف عنوة ، ومسلحيه الديمقراطي االتحاد حزب

البعض مقتنياتها وحرق وكسر بالمداهمة المنع ، وسائل

لم ذلك من  وبالرغم االحمر، بالشمع اغالقها او منها

الجماهير. بين وعمله السياسي نشاطه المجلس يوقف

الموقف وحدة حول تطلق التي للنداءات واستجابة

بفتح المجلس قررت رئاسة حسن نية وكبادرة الكردي

لحل عليه والبناء للثقة تعزيزا ، أحزابه ومقرات مكاتبه

. الخالفية القضايا مختلف

٢/٢/٢٠٢٠ قامشلو
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أهمية إلى يتطلع شعبنا ألن لذلك، تكليف لجنة وتم

شهر لمناسبات األنشطة كافة في الواسعة المشاركة

آذار.

التابعة المكاتب وضع استعراض إلى إضافة

القرارات واتخاذ أعمالها،  واستعراض  للمجلس،

بشأنها.

موسعا اجتماعًا المحلية للمجالس الغربية الدائرة عقدت

ضم ،٢٠٢٠ /٢ /٢ في يوم االحد قامشلو في مدينة 

راسين وابو وتل تمر كانيه سري المحلية في المجالس

مكتب رئيس طاهر محسن بحضور وذلك والحسكة،

المكتب. أعضاء من وعدد المحلية المجالس شؤون

شهداء على أرواح االجتماع بالوقوف دقيقة صمت بدأ

الخالد البارزاني مقدمتهم وفي وكوردستان الكورد

قراءة خالل  من التنظيمي  الوضع الحضور  وتناول

عليها والرد المحلية المجالس من الواردة التقارير

عن الصادرة بالقرارات المحلية المجالس رؤساء وإبالغ

سوريا. في الكوردي الوطني للمجلس العامة األمانة

بشكل السوري الوضع مناقشة تم السياسي الشأن وفي

طاهر محسن تحدث حيث خاص بشكل والكوردي عام

الوقت في  السياسية والمستجدات التطورات آخر  عن

الجانب مع الكوردي الوطني المجلس ولقاءات الراهن

الداخل والخارج. في واالوربي والروسي االمريكي

منطقة في أهلنا معاناة استمرار عن طاهر تحدث كما

تصاعد ظل في سبي وكري كانييه وسري عفرين

من المنفلتة المسلحة المجاميع قبل من االنتهاكات وتيرة

الممارسات هذه التركية السلطات من والمدعومة عقالها

مع والمتعارضة واالخالقية االنسانية القيم لكل المنافية

السيد وتحدث الدولية والشرعية االنسان لوائح حقوق

أن قائًال الديمغرافي التغير عمليات عن أيضًا، طاهر

المعنيين قبل من  والمماطلة التسويف أو  التأخير أي
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مناطق الى المهجرين عودة حيال المعارضة في

سوف كانييه وسري عفرين منطقة في االصلية سكناهم

الكردي الشعب ضد  ممنهجة اطار سياسة في تندرج

محسن اكد الكردي المجال وفي التاريخي ووجوده

سوريا الكوردية في الحركة امام خيار ال بانه طاهر

المجتمع حركة  وحث  والموقف الصف  وحدة  سوى

والمبادرات النداءات كافة مع التعامل الديمقراطي

التاريخية المسؤولية من بروح الوحدوية والمساعي

واالداري السياسي المجال في الحقيقة للشراكة وصوًال

والعسكري.

البارزاني مسعود الرئيس ومساعي دور ثمن كما

الشعب لقضية الداعم  كوردستان إقليم في  والرئاسات

القومية للحقوق ومساندتهم سوريا في الكوردي

اللقاءات كافة في الكوردي للشعب والديمقراطية

االعالم توزيع تم االجتماع نهاية وفي الدولية والمحافل

للمجالس واحجامها  اشكالها بكافة القومية والشارات 

واعياد لنشاطات  واستعدادا لجهودها تكريما المحلية 

القادمة. المجيدة آذار

 ٣١ عفرين الكوردستانية يوم حقوقية في وثقت منظمة

الماضية, األيام القليلة خالل أنه ,٢٠٢٠ الثاني كانون

إدلب  من قادمة عربية ٥٠٠٠ عائلة توطين مايقارب تم

وقرى عفرين. نواحي حلب, في و

تقرير في عفرين في اإلنسان حقوق منظمة وقالت 

اآلالف من وصل اإلعالمية: آرك طالعته مؤسسة لها

قرى إلى النزاع; مناطق من القادمة العربية العوائل

كالتالي: هي اإلحصائيات وحسب عفرين, ونواحي

 ٨٥٠ من أكثر إلى العائالت أعداد بلبل وصلت "ناحية

١٨٥٠ عائلة  حوالي وصلها فقد شران ناحية أما عائلة

إلى  عائلة  ٦٥٢ و  راجو ناحية إلى عائلة  ٧٥٠ و

و حوالي  شيه ناحية ٣٥٧ عائلة إلى و جنديرس ناحية

و ٤٠٠ عائلة إلى ناحية  موباتا ناحية إلى ٤٧٠ عائلة

شيراوا".

و حلب ريفي مناطق على العسكرية العملية بدء ومنذ

كوردستان

عضو لـرحيل الخامسة السنوية الذكرى صادفت

الكوردستاني- الديمقراطي للحزب المنطقية اللجنة

أحد كوفان) (بافي مصطفى محمد المناضل سوريا،

قامشلو التابعة لمدينة سبي، تربه في بلدة الحزب أعمدة

،٢٠٢٠ .٢ .١١ الثالثاء يوم سوريا بكوردستان

ونضاله حياته عن نبذة

والفلكلور للفن  شاندار فرقة إداريي أحد الراحل  كان

ضمن عمله إلى باإلضافة سبي تربه في الكوردي

تأسيس بدايات في والفلكلور للفن نارين فرقة صفوف

التضحيات من  الكثير ، وقدم قامشلو في مدينة الفرقة

ضد تمارس كانت التي االمنية للمضايقات يستسلم لم و

إداريي أعضاء و و النشطاء خاصة و المناضلين الكورد

سوريا. كوردستان في الفلكلورية الفرق

التابعة نصران قرية مصطفى في محمد الراحل منزل

عقد كما الحزبية . لالجتماعات مركزًا كان سبيه لتربة

األمانة العامة للمجلس مندوبي الختيار اجتماع أول فيه

في وجراح سنجق منطقة  في الكوردي  الوطني

منزله.

و  المعيشية الظروف ٢٠١٥ وبسبب عام بدايات في

اللجوء موجة المنطقة ،وفي اآلمنية في المضايقات

لكوردستان ،توجه الوطن خارج للكورد الكبيرة

. استنبول منها استقر في و تركيا

،وبعد رأسه في  صحية  أزمة  من  الراحل  عانى

إجراء تركيا في منه االطباء يطل ،طلب لم عالج

القدر ،طاله الجراحة من ايام ،وبعد عاجلة عملية

جثمانه  نقل ١١ شباط ٢٠١٥ ،حيث يوم حياته ليفقد

حيث ، نصران  تل في  رأسه مسقط  إلى الطاهر 

ذويه و أهله من مشاركة واسعة وسط الثرى وارى

المجلس و الحزب  في دربه رفاق و اصدقائه  و

الكوردي. الوطني
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الروسية, نزح القوات و السوري النظام قبل إدلب من

والحدود األخرى المناطق باتجاه العوائل من اآلالف

السورية. التركية

الممنهج, الديمغرافي للتغيير عفرين منطقة وتعرضت

وذلك فيها, العوائل العربية اآلالف من عشرات بتوطين

مستمرة والعملية ,٢٠١٨ عامين قبل الحرب بدء منذ

اآلالف من عشرات الوقت ذاته, يعيش في اليوم. حتى

التي حلب ريف مناطق في األصليين, الكورد سكان 

د ب ي الـ يعمد حيث الشهباء, بمناطق باتت معروفة

المنطقة. الكوردية إلى عودة العوائل منع إلى
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كوردستان

الذكرى  إلحياء  دعوة ، PDK-S سوريا – الكوردستاني الديمقراطي  للحزب هولير  محيط تنظيم نشر

الدعوة: يلي نص فيما ٢٢ شباط ٢٠٢٠. السبت برهك نصرالدين الشهيد الغتيال الثامنة

– سوريا الكوردستاني الحزب الديمقراطي

هولير محيط تنظيم – النشاطات لجنة

لحزبنا. السياسي المكتب عضو برهك نصرالدين الستشهاد الثامنة الذكرى يحيي

٢٠٢٠ .٠٢ .٢٢ الزمان : السبت

٠٧:٠٠ : الساعة

الكوردستاني. الديمقراطي ١٦للحزب بحركة للفرع ناوجة المؤتمرات في المكان قاعة

عامة الدعوة
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االربعاء يوم موسعًا،  اجتماعًا الشرقية الدائرة عقدت

كركي "ديرك في المحلية المجالس ضم ،٢٠٢٠/٢/٥

بحضور وذلك  سنجق"، و سبيه وتربه آغا جل  لكي

وعدد المحلية المجالس شؤون مكتب رئيس طاهر محسن

المجالس المحلية. رؤساء وكافة أعضاء المكتب من

جميع أرواح على صمت دقيقة بالوقوف االجتماع بدأ

البارزاني مقدمتهم وفي وكوردستان  الكورد شهداء

المحلية من المجالس الواردة قراءة التقارير بعد الخالد

بالقرارات المحلية المجالس رؤساء ووضع عليها والرد

الكوردي الوطني للمجلس العامة األمانة الصادرة عن

المتعلق السياسي  الشأن الحضور تناول سوريا  في

خاص. بشكل بشكل عام والكوردي السوري بالوضع

والمستجدات  التطورات آخر عن طاهر محسن  تحدث

الوطني الكوردي المجلس ولقاءات المنطقة السياسية في

الداخل في واالوربي والروسي  االمريكي  الجانب مع

والخارج.

خاصة المنطقة في أهلنا معاناة استمرار عن تحدث كما

االنتهاكات في ظل سبي وكري وسري كانيه عفرين في

من المدعومة المسلحة المجاميع قبل من المروعة

التركية. السلطات

القيم لكل منافية الممارسات "هذه بأن طاهر: وأضاف

حقوق لوائح مع ومتعارضة واالخالقية االنسانية 

سياسة يتعلق فيما خاصة الدولية والشرعة االنسان

والمماطلة أو التأخير أي أن وقال الديمغرافي التغير
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المهجرين عودة حيال المعارضة في المعنيين قبل من

المناطق تندرج في هذه سكناهم االصلية في مناطق الى

ووجوده الكردي الشعب ضد الممنهجة السياسة اطار

التاريخي".

خيار "ال بانه طاهر: أكد  الكوردي،  المجال وفي

الصف وحدة سوى سوريا في  الكوردية  الحركة امام

مع الديمقراطي التعامل المجتمع وحث حركة والموقف

بروح الوحدوية والمساعي والمبادرات النداءات كافة

في الحقيقة للشراكة وصوًال التاريخية المسؤولية من 

والعسكري". واالداري السياسي المجال

نيابة المحلية شكر رئيس المجالس االجتماع نهاية وفي

مسعود الزعيم مساعي المحلية المجالس رؤساء عن

لقضية الداعم في إقليم كوردستان والرئاسات البارزاني

القومية للحقوق ومساندتهم سوريا في الكوردي الشعب

اللقاءات كافة في الكوردي للشعب والديمقراطية

االعالم توزيع تم االجتماع نهاية وفي الدولية والمحافل

للمجالس واحجامها  اشكالها بكافة القومية والشارات 

واعياد لنشاطات  واستعدادا لجهودها تكريما المحلية 

القادمة. المجيدة آذار

على جثة مدني ١ شباط ٢٠٢٠, السبت يوم األهالي عثر

التابعة (Gundê Husê) ميركان قرية  في  كوردي

التعذيب. الجثة آثار على عفرين, موباتا بمنطقة لناحية

المدني سعيد أن عفرين: من المحلية المصادر وقالت 

راجو لناحية التابعة عطمانو قرية أهالي من مجيد

الشرقية. أحرار مسلحي قبل من اختطافه بعد استشهد

إن: عفرين في منظمة حقوق اإلنسان جانبها قالت من

 ٢٠١٩/١١/٠٦ بتاريخ سابقا اختطف مجيد رشيد "سعيد

قبل من الناحية في الزيت تجار جميع استدعاء بعد

بقيادة الشرقية أحرار لفصيل التابع المكتب االقتصادي

تلبية منهم  طالبين عمر أبو  وشقيقه  حاتم أبو المدعو 

المهنة: لممارسة التالية الشروط

دفع  بعد االقتصادي المكتب  من  رخصة امتالك  - ١

أمريكي. دوالر آالف ١٠ الرسوم المالية المقدرة بمبلغ

كمية  على الضريبة بدفع ( تعهد ) خطي تصريح - ٢

قيمتها تعادل الناحية أراضي من الصادرة الزيت تنكات

اإلجمالية. القيمة من ٪٢٠ بنسبة

مع  حصرًا الزيت بيع عمليات في التعامل  - ٣

وناحية عفرين مدينة في ووكالئه كريدي التاجر تامر

جنديرس.

بتهديد قاموا االجتماع نهاية "قبل المنظمة: أضافت

شكوى بتقديم  يقوم أو التعليمات تلك يخالف من  كل
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العسكرية - المدنية الشرطة ) الرسمية الجهات لدى

التاجر إبداء ونتيجة التركية)". القوات - القضاء -

من مجموعة قامت لتلك الشروط، ورفضه استيائه سعيد

بتاريخ بخطفه أبو النور بقيادة المدعو الفصيل عناصر

ألف   ٢٠ قدره  مالي مبلغ وبحوزته  ٢٠١٩/١١/٠٦

معرفة دون مجهولة الى جهة واقتياده  أمريكي دوالر

٢٠٢٠/٠٢/٠١ الذي  بتاريخ السبت يوم لغاية مصيره

فيه جثته مقتوًال. وجد

رفضوا الذين المدنيين من العشرات استشهاد توثيق وبعد

تحت المسلحة الفصائل  سجون  في عفرين  مغادرة

الجريمة, هذه  تعتبر غامضة, ظروف في و  التعذيب

.٢٠٢٠ عام تسجل األولى التي الجريمة

 كوردستان 

 

إقليم عاصمة  هولير بريف صوران بلدة في  جرت

تخرج مراسيم ،٢٠٢٠ شباط   ١٢ ، يوم كوردستان،

من وشاركت مقاتالت البيشمركة. دورات قوات إحدى

جنبا قوتهن أظهرن حيث التخرج، مراسيم البيشمركة

الرجال. عن قوة اليقلن أنهن وأثبتن الرجال، إلى

قوتهن البيشمركة، مقاتالت أظهرت المراسيم، أثناء 

في أنيابهن غرس  خالل من الشدائد، على وتحملهن

الوحل في والتدحرج وتمزيقهم، واألرانب الثعابين 

أرضا. نظرائهن من الرجال وطرح

كوردستان، إلقليم رسمية قوة هي البيشمركة قوات

،٢٠١٤ عام اإلرهابية التنظيمات أكبر دحر استطاعت

المالحم، أروع ومقاتالتها، بمقاتليه القوات تلك وسطرت

Ú‘ˆbœ paäbËflÎ Ú”bí@pbjÌäám@NNÚ◊ã‡ìÓj€a p˝mb‘fl

الكوردستاني الديمقراطي للحزب نمسا منظمة نشرت

الثامنة الذكرى إلحياء دعوة ،PDK-S سوريا –

نصها: يلي برهك فيما الشهيد نصرالدين الغتيال

" دعوة عامة "

الكوردستاني- الديمقراطي للحزب نمسا منظمة -

شهيد اغتيال  ذكرى  الحياء تدعوكم سوريا

برهك الكوردايتي نصر الدين

وألرواح برهك الشهيد نصرالدين لذكرى منا وفاء

منظمة نمسا تتشرف وكوردستان، شهداء الكورد

بدعوة -سوريا، الكوردستاني الديمقراطي للحزب

الكوردية والجالية الكوردستانية والقوى الجماهير

الذكرى احياء للحضور والمشاركة في النمسا في

كلمة شهيد نصرالدين برهك الغتيال الشهيد الثامنة

والكوردايتي. الحق

 Ruckergasse فيينا في الحزب مقر في وذلك

41 , 1120 Wien

2020/2/22 السبت يوم

مساًء الخامسة الساعة
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ŸÁãi ÂÌá€aãó„ ÜbÓ‘€a ÜbËìné¸

كوردستان

– الكوردستاني الديمقراطي الحزب أعمدة أحد فقد

تعرضه جراء حياته 12 شباط 2020, يوم سوريا,

سوريا. بكوردستان كوباني منطقة في سير لحادث

عن سير كالو, لحادث علي المناضل محمد وتعرض

,YPG تابعة للـ سيارة عسكرية طريق اصطدام

أثناء وذلك حلنج, قرية مفرق في الخاصة, بسيارته

وفاته. إلى أدى شيران, ناحية إلى توجهه

في أبيه وفاة عن  كالو محمود الحقوقي  وتحدث

ال "نحن اإلعالمية : آرك لمؤسسة تصريح خاص

ولكن و قدر, الحادث قضاء أحدا, ونعتبر أن نتهم

بسيارات العسكرية, السيارات اصطدام موضوع

ظاهرة". أصبحت كوباني في المدنيين

لسائقي الزائدة السرعة إلى يعود "السبب أضاف:

لهذه الظاهرة حد وضع ويجب السيارات العسكرية,

دون الحاالت تلك إذ تكررت المتهورين, ومحاسبة

القانون". فوق و يعتبرون أنهم ومحاكمة, محاسبٍة

@ÚÓ‰†Ï€a ÚÓóÉì€a ÒäbÓèi@YPG ÒäbÓé@‚aá�ña
ÈmbÓ¢ ÜÏmÎ NN Ï€b◊ Ô‹« á‡´

1939 ناحية  من مواليد علي كالو, المناضل محمد

الديمقراطي الحزب صفوف إلى انتسب و شيران,

منذ  PDK-S حاليا) (البارتي سوريا في الكوردي

بكل الحزب في صفوف و ناضل أظفاره, نعومة

تفاٍن. و وّد
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جراء االنفجار استشهدوا الكورد المدنيين ثالثة من إن الكوردستانية, مدينة عفرين خاص من مصدر كشف

10 شباط 2020. يوم االثنين صباح المدينة, هز مركز الذي

استشهدوا واحدة من قرية ثالثة من المدنيين الكورد إن اسمه: عن الكشف عدم فضل الذي للمصدر وفقا

التفجير. جراء

التابعة ميركان) قرية حوسه( من الوحيد ابنه حمو و وحنان عبدو من جانكين إن كال المصدر: أضاف

العشرات. وجرح العرب المستوطنين من إلى عدد باإلضافة التفجير. جراء استشهدوا موباتا, لناحية

وجرحى  قتلى وقوع إلى أدى الجاري, 10 شباط االثنين يوم صباح عنيفا انفجارا عفرين مدينة مركز وشهد

التفجير. عن جهة مسؤوليتها أية الخبر إعداد حتى ولم تتبن المدنيين، صفوف في

والمواجهة مع العدو. التماس السيما في خطوط

جنب إلى جنبا خاصا حضورا المقاتالت سجلت و

يومنا حتى  التأسيس منذ البيشمركة قوات من الرجال 

هذا.

حيدر أثر عبد اهللا الحاج الشخصية الوطنية رحيل

الثاني ٢٠٢٠، ٣١ كانون الجمعة ليلة دماغية جلطة

(خربي قرية راسه في مسقط الثرى في وارى حيث

مجلس بمشاركة  وذلك  آغا، لجل التابعة  جهوى) 

ممثلي من والعديد الدين برهك نصر الشهيد محلية

آليان. جماهير الكوردية وحشد من االحزاب

المحلي المجلس كلمة فرسو علي األستاذ وألقى هذا

في عمره افنى الذي الراحل مناقب عن فيها متحدثًا

على والسير الكوردي الشعب خدمة في النضال

في سباقًا  كان بأنه  مضيفًا الخالد، البارزاني نهج

. في نشاطات المجلس وفعالياته المشاركة

الديمقراطي الحزب كلمة  ألقى  أخرى جهة ومن

االستاذ  قبل  من PDK-S سوريا – الكوردستاني

والمنطقة الحزب  خسارة عن معبرًا عبدو حسام

bÀe ›u Òá‹i ¿ äáÓy !aáj« xb®a ÚÓ‰†Ï€a ÚÓóÉì€a ›Óyä

عبداهللا. الحاج الوطنية الشخصية برحيل عام بشكل

كان عضو المجلس الفرعي والجدير بالذكر بأن الراحل

– ســوريا الكوردستاني الديمقراطي الحزب  في

. PDK-S

على تعمل  حقوقية منظمة أكدت 

عفرين منطقة في االنتهاكات توثيق 

بدال المعّين القاضي إن , الكوردستانية,

بإغالق قرارا اتخذ التركي,  الوالي من

على اإلبقاء و الكورد يديرها عدة مشاٍف

المستوطنين. قبل العرب من تدار مشاٍف

تقرير في اإلنسان حقوق  منظمة وقالت 

محمد القاضي بتعيين تركيا قرار أن لها

الوالي من بدال عفرين على  زيدان

اإلدارية الدوائر على انعكس التركي,

و الدينية المؤسسات و الخاصة و العامة

و التعليمية المراكز و المحلية المجالس

الطبية.

القرار بإغالق اتخاذ هو أضافت: أهمها

يديرها التي الخاصة المشافي من عدد

بحجة المنطقة أهالي من الكورد األطباء

التراخيص على إداريها حصول عدم

_ جيهان مشفى _ قنبر مشفى " الالزمة

وغيرها.  مشفى ديرسم
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حاجة الكورد إىل رص الصفوف .. 
 من أولويات املرحلة املقبلة

عزالدين مال

دخلنا الشهر الثاني من العام ٢٠٢٠، والوضع السوري 

كوردستان  في  نشاهده  وما  التدهور،  من  المزيد  نحو 

الشعب  إليه  وصل  الذي  المتأزم  والوضع  سوريا، 

الكوردي من جميع النواحي، وتعد الخطوة العملية الني 

قام بها المجلس الوطني الكوردي من خالل فتح مكاتبه، 

توحيد  اتجاه  في  المجلس  جانب  من  نية  حسن  بادرة 

التالية هي  الخطوة  الكوردي، واآلن  والموقف  الصف 

من الجانب تف دم وب ي د لفسح أرضية حسن النية 

والثقة. 

خطير  تدهور  ثمة  سوريا،  غرب  شمال  مناطق  في 

غير مسبوق، خاصة أمام الخالفات العميقة بين روسيا 

وتشريد  وقتل  دمار  من  منها  تمخض  وما  وتركيا، 

الماليين من تلك المنطقة إلى الحدود التركية، ما يؤدي 

إلى أزمة انسانية كبيرة وخطيرة.

أمام ما يحدث، ببالنا مجموعة تساؤالت:

١- كيف ترون الخطوة العملية الذي قام بها المجلس 

اآلخر  الطرف  من  المطلوب  وما  الكوردي؟  الوطني 

لتحقيق أرضية الحوار والتوافق الكوردي؟

٢- ما تحليلكم لكل ما يجري في ادلب؟ 

٣- برأيكم هل ما يجري على األرض السورية إن كان 

كورديا أو سوريا بموافقة أمريكا، أم ال؟ ولماذا؟

٤- تداخل الخيوط السياسية والمصالحية على األرض 

السورية وتشابكها، هل هو بداية نهاية الحل العسكري 

والتوجه نحو الحل السياسي، ولماذا؟

المطلوب لتوحيد الصف هو تقديم مشروع للنقاش حوله 

او بموجبه

الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  عضو  تحدث 

لصحيفة  أمين،  بشار  سوريا،  الكوردستاني- 

«كوردستان»، بالقول: « تصريح المجلس بفتح مكاتبه 

ومقرات احزابه ليس سوى اعالن بذلك، الن المجلس 

على الدوام يتجاوب مع كل بادرة تخدم شعبنا الكوردي 

وقضيته العادلة، وهو من ينتظر الخطوات العملية من 

جانب "ب ي د"، كما ينتظر منه لخطوات عملية اخرى 

ولكي  الجانبين،  بين  الثقة  عوامل  توفير  طريق  على 

يكون الحوار جادا ومثمرا، ينبغي ان يؤكد "ب ي د" 

على الشراكة الحقيقية بين الجانبين، وال سيما في القرار 

منه  المطلوب  ليس  المجلس  الن  السياسي،  والموقف 

تخدم  ايجابية  نتائج  الى  للوصول  الحوار  قبول  سوى 

الكورد وقضاياه المصيرية، وقد ابدى المجلس موقف 

القبول لمبدأ الحوار، لكن كيف الحوار وعلى ماذا ؟ ذلك 

هو المطلوب، اي ان المطلوب هو تقديم مشروع للنقاش 

اتفاقية  بنود  على  التوافق  يتم  كأن  بموجبه،  او  حوله 

دهوك مثال، لتكون برنامج عمل للحوار او اي اتفاقية 

اخرى، او تقديم مسودة مشروع التفاق جديد ».

يتابع أمين: « ما يجري في ادلب هو صراع بين اكثر 

من طرف ( النظام السوري وبدعم روسي) من جانب، 

وتركيا وفصائل من المعارضة السورية من جهة اخرى، 

وهناك (جبهة النصرة) المصنفة على الئحة االرهاب 

اتفاقها مع تركيا  ثالثة، روسيا وعبر  الدولية من جهة 

بشأن المناطق الكوردية، كانت تأمل بانسحابها (تركيا) 

(المناطق  بينهما  مقايضة  شكل  على  اي  ادلب،  من 

تركيا  ان  إال   ،( ادلب  من  االنسحاب  مقابل  الكوردية 

انسحابها  في  الن  انسحاب،  دون  بإدلب  متشبثة  ظلت 

كما تزعم يتم تدفق المزيد من الالجئين الى اراضيها، 

المعارضة،  فصائل  امام  ذرعا  يضيق  المجال  وكذلك 

كما كان المطلوب من تركيا حل ( جبهة النصرة ) او 

توزيع قواها بين الفصائل العسكرية للمعارضة، وعليه  

ما زال الصراع عنيفا في ادلب، ويصر النظام وبدعم 

روسي على ضمها الى سيطرته، ويدل هذا االصرار 

على ان النظام الزال يتبع خيار الحسم العسكري في 

حل ازمة البالد ».

يضيف أمين: « ما يجري على االراضي السورية ال 

شك بتوافق الجانبين االساسيين ( االمريكي والروسي ) 

في الخطوط العريضة، لكن قد يحصل تباين او اختالف 

من  ذلك  بدى  كما  العملية،  التنفيذ  خطوات  في  بينهما 

الروسي  واالتفاق  التركي  االمريكي  االتفاق  خالل 

وعلى  لبعضهما،  مكمالن  االتفاقين  ان  ظهر  التركي، 

ارض الواقع حصل الخالف غير مرة لدرجة االشتباك 

العسكرية،  المواقع  في  العاملة  دورياتهما  بين  باأليدي 

الن التوافق االمريكي الروسي هو العمل وفق المسارين 

المبدأ  حيث  من  يتفقان  االرض،  وعلى  السياسي 

فاألمريكان  ذلك،  حيال  العمل  اسلوب  في  ويتنافسان 

جنيف١  مرجعية  وفق  السياسي  المسار  في  يسيرون 

 (٢٢٥٤) رقم  القرار  سيما  وال  الدولية  والقرارات 

وهو االتجاه الذي يناوئه النظام وحلفائه، بينما الروس 

يسيرون وفق استانا - سوتشي، رغم ما تزعم روسيا 

ان مسارها مكمل للمسار الدولي وليس متعارض معه، 

وهذا ما يخدم الحل لصالح النظام السوري وُرؤاه، وهنا 

يتجلى التباين بوضوح ». 

وتداخلها  المصالح  تشابك  ان  الواقع،   » أمين:  يختم 

من  هو  السورية  االراضي  على  االساسية  القوى  بين 

ان  كما  فحسب،  اآلن  وليس  العسكرية  تدخالتها  بداية 

الصراعات او المنافسات او الضغوط على النظام كل 

السياسي  الحل  باتجاه  المسار  تعزيز  بهدف  هو  ذلك 

السلمي لألزمة في البالد، الن خيار الحل السياسي هو 

المنشود وليس خيار الحسم العسكري الذي يتبعه النظام 

السوري وبدعم ومساندة حليفيه ( روسيا وايران )، الن 

الخيار العسكري اثبت فشله في الحل، ربما العنف قد 

بحد  الحل  السياسي، وليس  الحل  لمقاربة  احيانا  ساعد 

ذاته، وعليه فان النظام السوري قد يكون امام صعوبات 

اقتصادية وتحديات دولية كبيرة، يضيق المجال امامه 

بالحل  القبول  اما  الخيارين،  احد  امام  يكون  بل  اكثر، 

السياسي وفق مرجعية جنيف١ والقرارات الدولية ذات 

الشأن، او اقتياد البالد الى مصير مجهول ».

قرار المجلس بفتح مكاتبه خطوة عملية ومقدمة حقيقية 

لتقارب كوردي كوردي

يتحدث المستشار القانوني، موسى موسى، إلى صحيفة 

«كوردستان»، بالقول: « منذ بداية األحداث في سوريا 

التسلح  الى  األحداث  بوصلة  يوّجه  أن  النظام  فكر 

والعسكرة، لذلك لم يعط أهمية لبعض اإلصالحات، بل 

أثار الوضع نحو التصاعد العسكري الى أن اضطرت 

المعارضة والثوار من الدخول في ذلك المعترك، وبعد 

تصاعد وتيرة اٍالرهاب بدخول جبهة النصرة ومن ثم 

جبهة  وتشكيل  التدخل  من  ألمريكا  بد  ال  كان  داعش 

من  أيضًا  بد  ال  وكان  داعش،  لمحاربة  دولي  تحالف 

االعتماد على جهات وأطراف داخلية بعيدة عن اٍالرهاب 

فكانت قوات حماية الشعب هي الطرف األكثر تالئمًا 

الدعم  على  القوات  تلك  فحظيت  الدولي،  التحالف  مع 

وشاركوا معًا في هزيمة داعش، ومنذ ٢٠١٤ حاولت 

اجل  من  األوربية  الدول  بعض  بعدها  ومن  امريكا 

اتفاقيات هولير١-٢  التقارب الكوردي وكانت نتيجتها 

ودهوك، وكان هذا الخيار خيارًا دوليًا استفاد منه حركة 

لعدم معرفة  اآلخر  الطرف  دون  الديمقراطي  المجتمع 

الديمقراطي  المجتمع  حركة  دفع  الذي  بالدافع  األخير 

ودعوات  األحداث  وتطورت  االتفاقيات،  تلك  لعقد 

هيئة  من  بيان  وصدور  الكوردي  الكوردي  التقارب 

الداخلية لشمال وشرق سوريا في ٢٠١٩/١٢/١٧ بعدم 

وجود عائق قانوني أمام المجلس الوطني الكوردي من 

قيادات  بحق  القضائية  الدعاوى  وإسقاط  مكاتبه،  فتح 

المجلس مما أدى الى صدور قرار من المجلس الوطني 

الكوردي بفتح مكاتبه كـ "خطوة عملية" ومقدمة حقيقية 

عودة  رافقه  ما  اذا  وخاصة  كوردي  كوردي  لتقارب 

قيادات وأعضاء المجلس الى الوطن وإعادة نشاطهم، 

بتنفيذ  البدء  اآلخر  الطرف  من  يتطلب  االمر  وهذا 

خطوات أخرى لدفع العملية أكثر نحو التحقق ».

بشأن ما يتعلق في ما يجري في ادلب، يوّضح موسى 

ضمن  تقع  هي  ادلب  محافظة  ان  طبعًا   »  : موسى 

مناطق خفض التصعيد المتفق عليه في لقاءات استانا، 

مناطق  من  النازحين  اغلب  ان  سابقًا  المعروف  ومن 

خفض التصعيد في الغوطة والقلمون وحمص وغيرها 

اغلب  الى  إضافة  ادلب،  في  تجمعوا  قد  المناطق  من 

الفصائل والكتائب المتطرفة كهيئة تحرير الشام ( جبهة 

استانا  تفاهمات  من  الكثير  ان  ويبدو  سابقًا)،  النصرة 

ُتَنّفذ لذلك اشتد هجوم النظام والروسي  قد سقطت وَلم 

عليها، ولكن ما يؤسف له هو ان النزوح والقصف كله 

ينال المدنيين دون الكتائب المتطرفة ».

الناحية  من  سوريا  في  يحدث  ما  ان   » موسى:  يرى 

الدولية يتم بتوافق وتفاهم أمريكي أو أحيانًا بغض نظر 

الدولة  هي  أمريكا  ألن  ضمني"،  "توافق  كـ  أمريكي 

األعظم في العالم، وال يمكن لروسيا وغيرها من القفز 

على امريكا، فأمريكا هي التي بيدها كافة المفاتيح، وال 

يمكن لدولة من أن تطلق يدها في سوريا أو تأمر فصيًال 

لها  المرسومة  الحمر  الخطوط  ونسف  للتحرك  مسلحًا 

دون توافق وتفاهم امريكي علني أو ضمني ».

يختم موسى: « هناك أمر في غاية األهمية يجب معرفته 

أال وهو مجموعة القرارات الصادرة عن مجلس األمن 

والجمعية العامة لألمم المتحدة، فعند النظر الى الواقع 

نرى ان كل األمور متشابكة ومتداخلة فيما بينها، دون 

أن يفهم أحد ما يجري ألن جميع األطراف تتقاتل مع 

فالروس واألمريكان على خالف وأحيانًا في  بعضها، 

تركيا  بين  يجري  ما  ان  كما  بينهما،  مسلح  صراع 

والروس بين مد وجزر، وما بين امريكا وتركيا خالفات 

وتناقضات، وبين النظام وتركيا كذلك.

أما بالنظر الى القرارات الدولية يخيل للمرء بأن مخططًا 

وضع للوضع السوري منذ ٣٠ حزيران ٢٠١٢ حيث 

ما جاء في بيان جنيف١ هو نفسه يتكرر في القرارات 

الدولية هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فإن المسعى 

الدولي ومن خالل اللجنة الدستورية تسير األمور نحو 

في  السوري  النظام  يضعه  التي  العراقيل  لوال  الحل 

كانتا  وتركيا  ان روسيا  ننسى  أن ال  عجالتها، وعلينا 

الداعمين األساسيين لتشكيل اللجنة الدستورية، ومع ذلك 

لروسيا  ان  برأيي  النظام،  على  روسيا  سيطرة  ورغم 

الدور األساسي في الضغط على النظام للسير في العملية 

الدستورية، ومع ذلك نرى ان أمريكا تغض الطرف عن 

إنجاح  اجل  من  ضغوطًا  ُتمارس  وال  الموضوع  هذا 

العملية الدستورية، ومن هذا يتبين بأن المصالح الدولية 

في سوريا ما زال في مرحلة مخاض عسير ».

االتجاه  في  جرئية  خطوة  مكاتبه  لـ  المجلس  فتح 

الصحيح

صحيفة  إلى  خلف،  لزكين  المحامي،  يتحدث 

«كوردستان»، بالقول: « أن ما تقدم به المجلس الوطني 

الكوردي من اتخاذ  قرار بفتح مكاتبه في كوردستان 

سوريا يعتبر خطوة جريئة في االتجاه الصحيح لخلق 

اتخاذ  من  المجلس  من  مطلوب  هو  مما  مالئمة  بيئة 

المرونة وفقا  تتطلب  السياسة  الثقة، ألن  بناء  خطوات 

للظروف واألوضاع  السياسية دون التفريط بالثوابت، 

ومن ثم يبقى على الطرف اآلخر اتخاذ خطوات مماثلة 

تتجلى في الشروع بالجلوس على طاولة حوار واحدة، 

وتشكيل لجان مشتركة بينهما يكون منطلقها االتفاقيات 

البنية  لتكوين  فحواها  وتفعيل  بينهما،  المبرمة  السابقة 

وإداريا  سياسيا  الكوردي،  الموقف  لوحدة  األرضية 

الساحة  على  الحاصلة  التطورات  تجاه  وعسكريا، 

والكوردستانية  الكوردية  والساحة  عام  بشكل  السورية 

العالقة  المشاكل  جميع  حّل  وبالتالي  خاص،  بشكل 

قادرا  الكوردي  الطرف  يكون  حينها  والتي  بينهما، 

على مجابهة المخاطر التي تهدد الوجود الكوردي في 

تحصيل  وبالتالي  وإقليميًا،  محليًا  سوريا،  كوردستان 

السورية،  الجغرافية  ضمن  الكوردية  القومية  الحقوق 

مستندا في ذلك على الحقيقة التاريخية التي مفادها أنه 

شعب على أرضه التاريخية ».

يخرج عن  إدلب ال  في  ما يجري  أن  يعتقد خلف: « 

بين  الحال  عليه  هو  لما  عملية  ترجمة  سوى  كونه 

القوى االقليمية والدولية الفاعلة في سوريا من توافقات 

تمت بينها خلف الكواليس، والسيما بين تركيا وايران 

على  ظاهريا  مختلفة  القوى  تلك  بدت  وإن  وروسيا، 

المتبادلة،  المصالح  لسياسة  وفقا  اإلعالمي  الصعيد 

عالوة على أن إدلب غدت مرتعا لإلرهاب من جبهة 

النصرة وغيرها من القوى المتطرفة الراديكالية التي ال 

بالجثث،  والتنكيل  والقتل  البندقية  تعرف سوى صوت 

على  حتى  وانقلبت  األبرياء  دماء  من  إال  ترتوي  وال 

حاضنتها تركيا مع التنويه، في الوقت نفسه أن الضحية 

األولى لتلك الهجمات ليست سوى ذلك الشعب االعزل 

المكون من األطفال والشيب والشباب  الذي ال حول وال 

قوة لهم، والذين نجدهم يفرون هاربين من جحيم  البرد 

الشديد ونيران مختلف صنوف األسلحة ».

يؤكد خلف: « إن األحداث التي تجري في سوريا بشكل 

للقوى  صراع  من  الكوردية  الساحة  تشهده  وما  عام 

الواليات  وإخراج  سيناريو  من  هي  والدولية  اإلقليمية 

إقليمية  وأدوات  روسية  وبمساعدة  االمريكية  المتحدة 

في  متمثلة  األساسية  الشأن وركيزتها  هذا  في  ومحلية 

المصالح المتبادلة، وتوزيع مناطق النفوذ، بل ويمكننا 

القول أن ما يجري حاليا يعود في جذوره إلى مشروع 

التسعينات من  أثارته في  الذي  الجديد  الشرق األوسط 

الذي   المشروع  هذا  رايس,  كونداليزا  الماضي  القرن 

تصبح  أن  إلى  وروسية  أمريكية  بوقود  حاليا  يطبخ 

أمريكيًا  لها  المحددة  للتواريخ  وفقا  جاهزة  الطبخة 

وروسيًا ».

يضيف خلف: « بخالف ما يذهب إليه البعض بأن ذلك  

أجد  فإنني  السياسية،  الحلول  بدء  قرب  مؤشرات  من 

أن الوضع السوري بشكل عام لن يجد حلوال سياسية 

لمشاكله في األمد القريب، بل أن الدول الكبرى ستسعى 

دون  عليها  هو  ما  على  السورية  الدولة  تبقي  أن  إلى 

حلول سياسية وعلى مدى طويل، بل وستعمد إلى إدارة 

لتبقيها  جسده   من  تنهش  النزاعات  وستترك  االزمة، 

دولة ضعيفة غير قادرة على النهوض بنفسها، فتكون 

ممرا آمنا لمصالحها من خالل تغذية تلك النزاعات بين 

بشكل  العسكري  الصراع  أنتهى  وإن  واألخرى  الفينة 

عام ».

ختامًا:

ان ما يجري على الساحة السورية ليست سوى تشابك 

الكبرى  الدول  بين  للحسابات  تصفية  و  للمصالح 

والخاسر  األرض،  على  أجنداتها  بأيدي  واالقليمية 

الوحيد هم الشعب السوري عامة والكوردي خاصة.

وما يواجه الكورد من تحديات ومآزق، ال يمكن تخطيها 

الصف  توحيد  إلى  المسؤولية  بروح  التوجه  سوى 

الصفوف  رص  إلى  والحاجة  الكوردي،  والموقف 

وأضحت من األولويات المرحلية، بدونه فمصير الشعب 

الكوردي في كوردستان سوريا إلى مستقبل مجهول.  

لزكين خلفموسى موسى بشار أمين
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الدوالر مقصلة إىل والدمار احلرب من سوريا
ميراني عيسى

الساحة على بستائرها أن ترخي  الحرب أوشكت أن قبل

القتل أشكال مختلف السوريين أذاقت أن وبعد السورية،

وهي جديدة، حرب األرض على برزت والتدمير

الليرة مقابل تخطت حدود االرتفاع التي الدوالر حرب

الشهر خالل قياسية مستويات وصلت حيث السورية

ليرة  إلى ١١٠٠  ٢٠٢٠ حيث وصلت  عام من األول

الوقوف الحكومة تستطيع ان دون الواحد للدوالر سورية

بأنهم الحكومة به رئيس ما صرح سيما ال وجهها في

وبهذا المتزايد،  االرتفاع لهذا التصّدي على عاجزون

السوري الشعب تبقى من بما الجنوني ستفتك االرتفاع

من فمنهم مختلفة، وقوانين مسميات تحت جوعًا ليموت

يجري في ما هو هذا االرتفاع بان السبب وراء صرح

بأنها البعض قال وكما أمريكية، ضغوطات من إيران

وقال مظاهرات ومشاكل، من لبنان يجري في ما بسبب

الذي قيصر األمريكي  قانون تأثيرات من  أنها البعض

وأدى السوري عقوبات على االقتصاد فرض تم بموجبه

المفاجئ. الهبوط هذا إلى

الجنوني  أسباب االرتفاع  السيما الموضوع هذا حول

والتدابير المواجهة وسبل المواطن على وتأثيرها

محمد شوقي الدكتور االقتصادي قال األكاديمي

أكبر على بقوة سيطرتها  بسط األمريكان بهدف عودة

السورية الحكومة إلى وصوله ومنع السوري النفط حقول

السورية النفطية المستوردات فاتورة ارتفاع في سببًا كان

عن تمامًا  المركزي المصرف  توقف  جانب إلى ...

شكل ضغطًا الذي األمر الخارجية المستوردات تمويل

به عاليًا. يحلق وراح الدوالر على الطلب على زائدًا

الحكومة مع  صراعها خالل ومن المتحدة الواليات

فهي لسياساتها المعارضة األخرى القوى ومع السورية

يئن بات والذي معيشيًا السوري الشعب بخنق تتسبب

مسألة استقرار والفقر,.تعتبر لهيب األسعار وطأة تحت

هذا شهد وقد نفسه. الصرف سعر من أهم الصرف سعر

للبنك السابق الحاكم عهد في واضحًا استقرارًا السعر

تصحيحية بحركة قام الذي درغام دريد د. المركزي

فترة البالد وعاشت سابقه. تركه الذي للخراب البنك في

الفترة تلك خالل واضحة واستثماري انفراج اقتصادي

وليعود درغام الدكتور ليتم إقالة السابقة... للفترة نسبة

بشكل سلبي أثرت من جديد بسياسات تراجعية البنك للقيام

تكاليف وارتفاع الصرف سعر  تدهور باتجاه واضح

مستويات وارتفاع المستثمرين قدرات وتقلص اإلنتاج

الجنونية االرتفاعات عن االستثمار فضًال في المخاطرة

وتدهور الشرائية المواطنين قدرات وتراجع األسعار، في

البعض وإنقاذ بصور غير مسبوقة معيشتهم مستويات

يحلق عاليًا هو الدوالر من االقتصاد السوري وها الكبير

مقارنة ٪١٣٠٠ من التضخم ألكثر من مستويات ليرفع

الرقم كان قليًال، للوراء  عدنا إذا األزمة.  قبل ما مع

من ٥  مؤلفة ألسرة ٢٠٠٩ عام الحياة لتكاليف القياسي

مسح  آخر بحسب شهريًا ليرة ٣٠٩٠٠ بحدود أشخاص

المركزي لإلحصاء آنذاك المكتب به األسرة قام إلنفاق

من ثالث المكونة الرئيسية الحياة تكاليف سلع وذلك لسلة

دوالر  ٦٠٠ حينها يعادل الرقم هذا وكان سلعة، عشرة

ليرة  ٤٩٥ ألف لـ بحاجة يعني أننا اليوم مما أمريكي

.٢٠٠٩ عام بمستوى لنعيش كمدخول شهريًا

متراكمة معيشية صعوبات

بعد يومًا تتراكم السوريين لدى المعيشية الصعوبات إن

تقف والتي مستمر، تأزم في المعيشية والمعضلة يوم

اإلتيان عن عاجزة االقتصادية المسؤولة أمامها الهيئات

إحداث تغييرات من شأنها بها والتي المناطة باألدوار 

التأثير أو البالد، داخل االقتصادية الحياة جوهرية في 

فمادامت الوطني، لالقتصاد الرئيسية المتغيرات في

البلد غير في اإلنتاجي والجهاز اإلنتاج معطلة، عجلة

أهله مستلزمات من  اليسير الجزء توفير  على قادر

ومستويات عام  بعد عامًا يتزايد الموازنة في والعجز

بعد شهرًا تتآكل  والدخول مستمر ارتفاع في  التضخم

األسعار لهيب تحت وطأة المواطن يرزح سيبقى آخر

المعيشية حياته مستلزمات  تأمين على  القدرة وعدم

عالجات ليست الرواتب  على الزيادات وان  اليومية

مقابل شيئا تشكل ال ألنها الجنوني االرتفاع لهذا دائمة

هنا واألجور الرواتب زيادة في سريعة .فقراءة الدوالر

ان: نجد وهناك

تحقق لم ما الرواتب واألجور زيادة في أي إن أوًال-

اسمية زيادة فهي للمستهلكين الشرائية القدرة في زيادة

(وهمية)

تحديد من بد ال واألجور الرواتب في ثانيًا- أي زيادة

الزيادة. هذه تمويل مصادر هي فما تمويلها مصادر

في النقدية الكتلة على السابقة تضيف الزيادات إن ثالثًا-

مستوى من سيرفع مما النقود من جديدة كميات السوق

في جديدة ارتفاعات إلى ويؤدي  االستهالكي الطلب

أصًال. المرتفعة األسعار

الرواتب زيادة طريق عن للطلب  تحفيز أي رابعًا-

اإلنتاج. في التوسع على القدرة يقابله أن بد واألجور ال

الطلب في ارتفاعًا تنتظر معطلة إنتاجية هناك قدرة فهل

ال. قطعًا الجواب تتحرك. حتى

هذه مثل في واألجور الرواتب زيادة إن  خامسًا- 

بتضلها المي دق نافلة من  فهي  االقتصادية الظروف 

مي.

األجدى فإن واألجور الرواتب رفع من بدًال سادسًا-

لألفراد المعيشية الحياة ظروف  تحسين هو اقتصاديًا

في خدمات كالتحسين العامة الخدمات جهة تحسين من

سيوفر مما العام والتعليم العام والنقل العامة المشافي

الخدمات هذه لقاء التي يدفعونها المبالغ المواطنين على

باتجاه رفع تدفع ولن حقيقية زيادة الوفرة وهنا ستكون

األسعار.

على كاملة ومعيشية  غذائية حصة توزيع إن  سابعًا-

من بكثير ستكون أجدى الزيادة الذين شملتهم الموظفين

فمن مزدوجة. فائدة وستحقق واألجور الرواتب زيادة

في السوق جديدة نقدية ال كتلة ألنه التضخم يزيد لن جهة

اإلنتاج الوطني سيساعد على تصريف ثانية جهة ومن

المنتجين. لدى اإلنتاجية القدرة تقوية على ويساعد

الرواتب بزيادة الدوالر سعر الرتفاع عالقة ال ثامنًا-

المصرف المركزي وقدرات النقدية واألجور، فالظروف

عالية. لدرجة سيئة باتت

معينة لنقطة الخاطئ ولتصحيح الفهم السياق في تاسعًا-

الدوالر ارتفع  الدوالر يقول دائما الكالم أن وهي ...

الليرة وإنما يرتفع ال واضح، فالدوالر خطأ ازداد وهذا

.ومن األيام هذه األخرى تلو ساعة قيمتها تفقد التي هي

هي ضرورة من الحل شيء على قد تساعد الحلول التي

بين االتفاق إنجاز وسرعة السوري السوري الحوار

كفيل االتفاق هذا مثل ألن والكرد السورية  الحكومة

اقتصاديًا سيحقق االتفاق هذا مثل إن الطرفين  بإنقاذ

التالية: الفوائد

إقليم إلى يتوجه الذي  األجنبي  قطع كل -١

خزينة سيدخل التركية البضاعة الستيراد كوردستان

السورية. الدولة

النفط وحقول آبار سيشمل كان اتفاق أي -٢

المشتقات مستوردات فاتورة من سيخفف الذي األمر

القطع كمية ويوفر السورية الحكومة كاهل عن النفطية

لذلك. المخصصة األجنبي

مناطق في استهالكية سوقًا السوري يخسر االقتصاد -٣

كان  مستهلك مليون  ٣.٥ من بأكثر تقدر  قسد  سيطرة

السوريين المنتجين من للكثير وجهة يصبح أن يمكن

اإلنتاجية القاعدة تقوية وبالتالي  بضاعتهم وتصريف

نحو األمام.... اإلنتاج عجلة ودفع

أحد مصلحة في يكون  لن الليرة صرف  سعر تدهور

الحكومة وال الصناعيين  وال التاجر وال المستهلك ال

ونقد اقتصاد خبراء لجنة تشكيل األمر يتطلب لذلك 

ثانيا معالجته ثم أوًال التدهور إليقاف  وقت بأسرع

تجفيف من وبدًال المتحدة الواليات تخفيضه. بهدف 

سوريا في اإلرهابية للجماعات األجنبي القطع منابع

القطع على الحصول من السورية الحكومة تمنع فهي

فأكثر المالية أكثر قدراتها لتقليص بكل السبل األجنبي

التعامل السلطات النقدية تستطع ذلك لم جانب إلى ...

دريد درغام الدكتور (مرحلة اآلن حتى الواقع هذا مع

أمام الدوالر المستمر لقيمة االرتفاع نرى لذلك استثناًء)

السورية الليرة

يوسف احمد وقال

يتربصون األعداء كان السورية الدولة تأسيس منذ

لشعبنا المشاكل لخلق الوسائل مختلف وسلكوا بسوريا

من نحذر المؤامرات، وكنا هذه  إلفشال السباقين وكنا

والتي ستتحول االستعمار صنعها التي الفاسدة الطبقات

وتحولت توقعاتنا الدولة بجسد تفتك أمراض مزمنة إلى

مفاصل الى الفساد طبقات صعدت عندما حقيقة إلى

يجب دائما نقول كنا العلم مع الدولة سياسات في القرار

الدوالر إزاحة انه يجب وارى مراكز القرار من اجتثاثهم

ويجب األخرى والدول بين سوريا المالية التعامالت من

واحد دوالر تسديد دون المحلية بعمالتها الدفع يكون ان

صعوبة هناك وقد يكون ذلك على مثال

روسيا من أو باليوان، الصين من االستيراد الن

عالية رسمية واتفاقات مبادرات يتطلب بالروبل،

العليا والنقدية الحكومية  السلطات تنّسقها  المستوى.

مالية بنية وإيجاد مشتركة حسابات لفتح الدول: بين

األطراف إشراك  آليات وإيجاد معتمدة، ومصرفية 

االقتصادية المحلية المستوردة.

االقتصاديون» «الواقعيون ينقله وما تتم، لم المبادرات هذه

المسألة، هذه مع التعاطي جدية عدم مستوى إلى يشير

يكن لم إن األحوال، بأفضل المبادرة ضعف وبالتالي

إغالقها.

ماثًال والصريح يضع الجواب الواضح لماذا؟ السؤال أما

هو العقوبات ظل في سوريا في االستيراد أمامنا...

كبرى أرباحًا يجمع وهو المالية، للنخب أساس نشاط 

وعشرات ٪٥٠٠ إلى اليوم المواد  بعض  في تصل

مهددًا يصبح الربح هذا واحد! شهر في الليرات مليارات

أو االستيراد االستيراد، من الدوالر إزاحة حال في فعليًا

وسطاء. دون الرسمية بالقنوات

وتسعيرها بأسعار لسورية استيراد األساسيات فعمليات

مسألتين: على  يعتمد العالمية، الكلف عن  مضاعفة

االستيراد واحتكار به، والمتاجرة الدوالر نقص استمرار

المصارف المحلية في بالدوالر حسابات تمتلك قّلة لدى

الخارج. وفي

من الربح تقليص يعني الدول بين اتفاقيات إلى الوصول

وهو معدل ٪٥-١٠ نسبة إلى األساسية المواد استيراد

أساسية غذائية مواد الستيراد والمنطقي المقّدر  الربح

التسعير يتم الدول بين االتفاقيات ففي  كبيرة. بكميات

الوسطية، العالمية  األسعار  من قريبة أسعار على

والتأمين، والشحن النقل لعمليات  هامشية وبتكاليف

وقد الدوالر، سعر بتقلبات  ترتبط ال  مستقرة وأسعار

المعتمد سعره في وسريع كبير تراجع إلى عمليًا تؤدي

عليه. والمضاربين المستوردين كبار طلب على

لجهاز يعيد قد بين الدول أن االستيراد باتفاقيات واألهم،

على «موضوعًا أصبح أن بعد دوره االقتصادي، الدولة

والمراقبة السعر وهمية عن بالحديث ومعنيًا الرف»

من وتعاقب حلقة،  آخر تراقب وإجراءات والمعاقبة، 

بأسعار يستورد من وليس ويبيعه، الدوالر يمسك

وعلى أساس دوالر السوق! مضاعفة

المحلية!! بالعملة التعامل

شائعة مسألة  ليس المحلية بالعمالت التعامل بالفعل

هيمنة استمرار مع معّمم نمط إلى يتحول ولم عالميًا،

وتيرة تسارع ورغم الدولية. التبادالت على  الدوالر

تتم تزال ال العمليات هذه فإن المحلية، التجارة بالعمالت

واقتصادية عالقات سياسية ذات كبرى دول غطاء تحت

.روسيا والصين الغرب مواجهة مع في متشّعبة وتدخل

الصينية التجارة توسع مثل المجال، هذا في رائدتان

استثمارية تجارية واتفاقات المحلية، بالعمالت الروسية

بعض في وروسيا الهند بين  كما  الدول بين مباشرة

وروسيا، إيران وبين العسكرية، وخاصة الجوانب

بشكل المهّددة روسيا  تعتبر حيث وروسيا.  وتركيا

المجال بهذا مهتمة  الغربية العقوبات بتوسيع  مستمر

إلى تسعى التي الصين وكذلك أمنية. اقتصادية ألسباب

وتحويل. الدولية تجارتها من الدوالر حصة تقليص

موجودة، أصبحت المحلية بالعمالت  التعامل  تجارب

كبرى أطراف هي دول وجود أوًال مشترك: هو ما وبينها

الغربية، المنظومة عن عالية اقتصادي استقالل قدرة مع

وثانيًا عالقات عام. اقتصادي وطني مشروع وصاحبة

السياسة الحكومية لتنّسق مباشرة، الدول واتفاقيات بين

األعمال. وقطاع االقتصادية األطراف عالقات

على العاملة الدولية األطراف السورية الحالة في

األزمة في إيجابية األطراف أكثر هي  الدوالر إزاحة

اإلعمار وإعادة السياسي الحل طروحات تدعم السورية:

وال تلتزم بالعقوبات، رسمية عالقات وتبقي واالستقرار،

وفي محددة، اقتصادية لعالقات عاٍل استعدادها وبالتالي

المحلية األطراف ولكن األقل. على األساسيات  مجال

اإلجراءات هذه بعد وان الدوالر إلزاحة مستعدة غير

البرجوازية ألنها تعارض مصالح تتم األغلب لن على

تبقى ما امتصاص سوى هم أي لها ليس التي المحلية

على مسيطرة الفاسدة الطبقة وطالما البالد خيرات من

وهو المواطن لمصلحة إجراء أي يتم لن البالد مقدرات

البالد في الشريفة الوطنية السياسية الحركة إليه نوه

حكومي موظف علي - المواطن سليم وأشار

كثيرا اثر السورية السوق المحلية في ارتفاع الدوالر إن

الشريحة وخاصة الوطن ألبناء  االقتصادية الحالة في

فاحش بشكل األسعار غالء في  تسببت ألنها الفقيرة

االنكسار هذا  مواجهة عن عاجزة  الحكومة إن  ويبدو

فتح الحكومية الرقابة  وغياب  الوطنية  للعملة  السريع

ليتالعبوا الضعيفة النفوس  أصحاب  إمام المجال

إلى تؤدي سوف وإنها أخالقي رادع دون  باألسعار 

مساعدا النتشار عامال ستكون الفقر جديدة من مستويات

البحث من والبد وتفشي األمراض، والسرقة اللصوصية

وأكثر نصابها إلى تبقى وإعادة األمور ما إلنقاذ بدائل في

الموظفين شريحة هي الحالة بهذه تأثرت التي الفئات

فقرًا يزدادون والفقراء
ً
غنى يزدادون فاألغنياء والفقراء

الحكومة قامت بها التي للرواتب األخيرة االرتفاع وان

الزيادة حيث تمت األسعار بارتفاع قياسا يشكل شيئا ال

بالمائة. ١٠ بمعدل

وهذا  ارتفعت ٥٠٠ بالمائة، فقد واألسعار الدوالر أما

الحرب ألنها من وطأة المتردي اشد االقتصادي الوضع

وسوف وتجويعه بإذالله وتقوم بطيء، بشكل تقتل البشر

البلد إلى أبناء إلى هجرة ما تبقى من الحالة تؤدي هذه

ليست أيضا الهجرة تنسى ن ال ويجب ان رجعة حيث ال

الجماعات بحاجز تصطدم أيضا ألنها السهولة بهذه

وال الحدود نقاط جميع على المسيطرين المسلحة

بالدوالر. العبور رسم يدفع لمن بالعبور إال يسمحون

لهذه  واألخيرة األولى الضحية هو النهاية الشعب وفي

اهللا أقول أن سوى يسعني وال المتردية الحالة االقتصادية

المسكين الشعب بعون يكون

صرافة مكتب صاحب علي سيد طه السيد وأكد

أو ارتفاع من الدوالر بأسعار لنا قوة حول وال ال بأنه

القرار مراكز من يومي بشكل  تأتينا  فاألسعار هبوط.

بيننا واحدة ليرة فرق هناك يكون وقد العاصمة، في

البالد مستوى على  متقاربة  أنها إال  العاصمة وبين

تعامالتنا في تؤثر بل المواطن فقط في تؤثر ال وإنها

اليومية األسعار في االستقرار عدم وان أيضا اليومية

من حالة في فيقع المواطن كل شيء على تؤثر للدوالر

معينة شريحة في تؤثر ال األسعار وارتفاع الالاستقرار

تشمل الجميع. بل

المواطن  تحمي  تأمين شركات هناك العالم دول  ففي  

وفوق بالنابل الحابل مخلوط عندنا أما والصراف

للجماعات اإلتاوات  ندفع أن يجب فترة كل ذلك كل

وهناك مختلفة مسميات تحت  المنطقة  على المسيطرة

الضرائب كل فندفع علينا مفروض ضريبي ازدواج

أودعنا إننا  إلى باإلضافة للدولة الذاتية وأيضا لإلدارة

سمحوا حتى الذاتية اإلدارة لدى الدوالر من هائلة كميات

بعودة ضمان أي وجود دون المكاتب هذه نفتح بأن لنا

الدوالر هي استقرار ال تنسى بأن أن ويجب المبالغ هذه

كما نعاني ونحن الغني حتى الفقير من الجميع لمصلحة

المواطن يعاني

 وبعد: 

اختلفت المقاصل، شرائحه الموت وان السوري بكل قدر

من ومنهم الحرب، بأدوات اآلخرة من غادرنا إلى فمنهم

ما ويبدو أن الوطن، فراق على الدموع غادرنا يذرف

وصدق السورية العملة انهيار بسبب جوعًا تبقى سيموت

األسباب اختلفت وان واحد الموت قال من

ديكو عنايت

تجربتان  " عفرين  - كورداغ  " منطقة َحَكَمْت 

النهج في معقدتان متطرفتان ومختلفتان راديكاليتان

في ومشتركتان متطابقتان لكنهما … والتنظير

األرض، وهما: على واألفعال والممارسات السلوك

!. اإلسالموية اآليكولوجية … واألمة األمة

الديمقراطية : األمة … أوًال -

السلطة الديمقراطية  األمة استلمت أن ما -

… البعثي النظام من عفرين في والحكمدارية

ومسٍح شيء، بجرٍد كل وقبل األمة هذه قامت حتى

المنطقة، كل وحزبي دقيق، َشَمَل وسياسي جغرافي

أو عائلة أو شخٍص لكل وأصبح ، وعاموديًا أفقيًا

ملٌف كوردي، بيت أو  مدينة أو  ناحية أو قرية

اإلدارة حكمدارية أرشيف  في  به خاص تعريفي

والحالة العائلي  والترتيب  السّلم متضمنًا  الذاتية،

السياسية والميول العلمية والدرجة االجتماعية

وعنوان والهوايات واألهداف  واإليمان والعقيدة

شخصًا وكم بالقربٰى، واالرتباط والسكن، اإلقامة

وكم للحكمدارية، موالون أو معارضون أهله من

.؟ الخارج في يعيشون أقربائه من شخصًا

في الكوردية للخارطة الدقيق الجرد هذا وبعد -

الصبغة من الكورد تجريد هذه األمة عفرين، حاولت

الكوردستاني عمقهم على والقضاء الكوردية القومية

والتي الكوردية، والخصوصية الروح وعلى

األخرٰى األجزاء في بأخوتهم عفرين كورد تربط

األمة بطوباوية علينا وخرجت كوردستان من

الكوردية المناطق ودخلت الديمقراطية. اآليكولوجية

حالة في الخصوص وجه على منها عفرين ومنطقة

يسمحوا فلم التام، السياسي والحزبي  التصّحر من

من أو من المستقلين أكان الكورد، سواًء من ألحٍد

بالسلطة مشاركتهم آخر، كوردي سياسي طرف

والقضائية. والمالية والعسكرية واألمنية السياسية

والحزبية والفكرية السياسية الحياة كل فصادروا

يشبه ما إلى " " عفرين وتحولت منطقة … واالجتماعية

مالحقة إلى األمر اإلمارات األفغانية، حتى وصل بهم

والحزبية العقائدية منظومتهم إلى ينتمي كوردي ال كل

أو … االتهامات أنواع بشتى  واتهامه  اآليكولوجية،

تهمة وهي  عليه، " الجاهزة التهمة " الكليشيه إطالق 

مثًال، التهمة هذه فكانت ،" الحّر الجيش مع التعامل "

السجون غياهب في الكورد بالمعارضين للزج كافية

في سجٍن وأسوأ أشرس وكان والمعتقالت، والزنانين

باسم عفرين منطقة في موجود كلها، الكوردية المناطق

." HEPSA REŞ "

الحراكات كل األمة أقصت هذه … آخر بمعنى أي -

والفكري الحزبي والنشاط والعمل الشبابية والتنسيقيات

المعارضين كل وأبعدت المختلف، الكوردي والثقافي

األمر بهم ووصل  الخارج، إلى الساحة وطردتهم عن

المعارضين ممتلكات مصادرة إلى كثيرة أحاييٍن وفي

!. معهم والمختلفين

األمة اإلسالموية : … ثانيًا -

جاءتنا كورداغ، من  األيكولوجية األمة هروب فبعد

نفسها تصف كانت والتي  الراديكالية اإلسالمية  األمة

وممارساتها أعمالها فاقت والتي  الشريفة، بالمعارضة

السابق النظام اآليكولوجي تصرفات وسلوك وتصرفاتها،

وقطعت التجول"  منع نظام" فطبقت المّرات، بعشرات 

البعض، عن بعضها والقرى المناطق والنواحي أوصال

كل المنفتح العفريني الكوردي المجتمع على وفرضت

الرجال وفصلت والتعريب، والتزمت التطرف أنواع

الممارسات من الكثير عفرين في ونشرت النساء عن

رسمنا وإذا … والغريبة والبالية الجاهلية والعادات

األمة هذه  وسلوكيات الممارسات  لتلك  هندسيًا شكًال

على التركية االستخبارات من والمدعومة اإلسالمية

الجنجويدية القول، بأن هذه العصابات نستطيع األرض،

نفس بتطبيق ، قامت السوري لإلئتالف العربي التابعة

األمة جماعة تطبقها كانت  التي  االقصائية  السياسات

وال وبحذافيرها، عفرين  في الكورد بحق  اآليكولوجية

مثل: شراسة عنها تقل

والتعذيب بالناس والتنكيل واالعتقال اإلقصاء

األصوات وكتم عفرين عن  الكورد صفة ونزع

الكورد ومحاربة المعارضين على الرعب وفرض

ذاتها، اآليكولوجية السياسات أي ، كورديتهم في

ذاتها. واألدوات  واألساليب والطرق  وبالشكل

وموت الكورد هجرة هو األمتين هاتين وكأن هدف

العصابات وقامت هذه وتغيير ديمغرافيتهم. الكورد

القرى لكل  متكامل، بشري جرٍد بوضع أيضًا، 

مثلما الكورد، والمغتربين واألشخاص والعوائل

بفرض األتاوات وقامت … السابقة األمة بنا فعلت

الباقيين الكورد السكان  على الكبيرة  والضرائب

الرعب يواجهون والذين قراهم في والصامدين

هذا جانب والى وشكل، شكٍل وبألف يوميًا والموت

نفسها، سابقتها ممارسات العصابات هذه تمارس

الكورد وبحجة التعامل إلصاق التهم بالمواطنين من

التهمة وهذه نهارًا، جهارًا اإلدارة الذاتية السابقة مع

العفريني المواطن يدفع كافية ألن في عفرين، اليوم

منه ما يطلبون يدفع السجن أو أن أن يدخل أو حياته

غيره.! أو وذهب اموال من

ال كوردي، كل أرهبت فاألمة اآليكولوجية … -

. الديمقراطية األمة الى ينتمي

والمرتهنة اإلسالموية الكاذبة والمأجورة األمة و -

كل وتسجن وأرعبت وأرهبت …سجنت للمحتل

اإلسالموية أمتهم، األمة الى ال ينتمي َمْن كوردي،

األيكولوجية األمة مع عالقة له كانت َمْن كل أو ،

األمة كنف في يعيش كان َمْن كل أو … سابقًا

!. اآليكولوجية

وتمتهنان تشتهيان … راديكاليتان متطرفتان أمتان -

حتى واإلقصاء والتنكيل بالخصوم والضرب القتل

الممارسات في واحدة لعملٍة ووجهان النهاية.

والتطبيق.

الذي الوحيد هو العفريني، الكوردي … وأخيرًا -

ضحية وكان ، يزال وما غاليًا الضريبة والثمن دفع

!. الثيران الخاسرة في معركة الضحايا

!. اخلاسرة الثريان معركة … عفرين
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وإضاءات مقتبسات عبارة عن السياسية هي الرؤية هذه

حول بارزاني مسعود للرئيس وتصريحات ومقابالت

البعث حزب اإلطاحة بنظام بعد من العراقي الوضع 

بعد  سنة ٢٠١٩  ٢٠٠٣ وإلى في االشتراكي العربي

عادل الدكتور  العراقي  الوزراء رئيس استقالة  تقديم 

... عبدالمهدي

باختيارنا  ٢٠٠٣ بادرنا سنة في الدكتاتور سقوط بعد

العراق مالمح رسم بالمشاركة الفّعالة في منا ورغبة

استقالل) (شبه من فيه كّنا عّما بالتخلي الجديد

صياغة والمشاركة في السياسية العملية واالنخراط في

والحلول الوسطية بالتسويات وقبلنا مفاهيمها وهيكلتها

النظام ويالت  معهم تقاسمنا الذين بشركائنا منا ثقة

الدستور على االستفتاء وتم مًعا الدستور السابق، وكتبنا

من مقصدنا حسن نابع من وكل هذا الشعب، قبل من

السياسية العملية وحرصنا على إنجاح الوطنية، الناحية

الفيدرالي وبناء الديمقراطي االتحادي النظام وتكريس

المشترك العيش دوًما على مدنية، وأكدنا مؤسسات دولة

جميع القوميات يحترم فيها في دولة العراق الجديد في

بالسلطة التفّرد عن واالبتعاد  والمكونات والديانات

إلى البلد وإعادة الديمقراطي مسارها عن وتحريفها

للرئيس حينها في وقلت والدكتاتورية التسلط واالستبداد

أوباما: باراك األمريكي

الحالي دستوره موحًدا إذا بقي صاحب العراق سيبقى

ال عندئذ دكتاتورية دولة إلى العراق تحّول إذا أما

. الدكتاتورية مع العيش يمكننا

عدم بسبب جًدا  مقلق العراقي السياسي المشهد  إن

الدستور طبق  فلو بنوده وتنفيذ بالدستور االلتزام 

. بها نمر التي لتجاوزنا األزمة

عليه ووافقنا الدستور،  صياغة في  ساهمنا وقد

لذلك   ١٤٠ المادة بسبب كانت  الحكم في  ومشاركتنا

لم  ١٤٠ التي والمادة الدستور تطبيق على نصرُّ نحن

ستبقى الدستورية المادة هذه ُتحل لم وما اآلن، إلى تحل

التي ضد التعديالت الدستورية ولسنا كبيرة هناك عقدة

فيه الخلل الدستور وإصالح تنهض بقيمة أن شأنها من

أصوات تخرج أن قبلنا أما به من مرحب األمر فهذا

التي منحت الصالحيات وإلغاء الفيدرالية بإلغاء تنادي

ممكن وغير مستحيل األمر هذا فإن كوردستان إلقليم

الذي الدستور على انقالب األمر هذا به ألن أن نقبل

الشعب. قبل من عليه صّوت

العراقية وشكل الحكومة هوية العراق حدد والدستور

بلد والعراق فيدرالية، حكومة هي العراقية فالحكومة

وقد والمذاهب، والديانات القوميات متعدد فيدرالي

الواحدة والطائفة الواحد، الحزب نظام تجربة عشنا

هذه نتيجة مدمًرا البلد فأصبح الواحد، والشخص

من بقوة ناضلنا  السبب ولهذا  العقلية  وهذه السياسية 

عراق يحكمه القانون. أجل

بل العملية السياسية عرقلة يحاول من نسمح لكل لن إننا

مجتمعاتنا من بين جسور الثقة ببناء نواصل يجب أن

وينبغي القانون بسيادة وااللتزام مؤسساتنا تعزيز خالل

ونشعرهم ونطمنئهم والمستضعفين نوضح لألقليات أن

حماية على عملنا يقتصر ولن بمجتمعنا أمان في أنهم

االزدهار. فرص لهم سنجد بل فحسب حقوقهم

الطريق نحو  كوردستان إقليم ١٩٩١ سلك  ومنذ عام

بمقدورنا وليس عنه شعبنا يتراجع ولن الديمقراطية

الدولة يمثل فشكل الدولة بطبيعة تتعلق تنازالت تقديم

لنا. بالنسبة الخط األحمر

ضمن تدخل  ال قضيتنا أن الجميع يدرك أن ويجب

نحن بل العراقي البرلمان في األكثرية أو كوننا األقلية

من يتكون الذي العراق  في الثانية القومية  الكورد

رئيسيتين. قوميتين

لم إذا إال شخصية سياسية أية مشكلة مع لدينا وليست

الدستور عدم تطبيق فأن بنوده بالدستور وتطبيق يلتزم

. الكوارث إلى البلد سيجر

والسيما بالقرارات االنفراد من تبدأ وبدأت المشكالت

وتهميش واضح تفرد فهناك الجيش بناء إعادة في

على ينص الدستور أن حين في لآلخرين وإقصاء

العراقي. للشعب ملك هو الجيش

كوردستاني عقد أي هناك  ليس أنه  الجميع وليعلم

القانون أو للدستور خالًفا النفطية الشركات مع  أبرم

هناك أن في العظمى والمصيبة المشكلة تكمن ولكن

ومنذ كوردستان إقليم تطوير في راغبين غير أطراًفا

الحل من  جزء بل المشكلة  من لسنا جزًءا أننا اليوم 

وأبلغنا بغداد إلى طالباني جالل سيادة مع وسافرنا 

ونحن متناول أيديكم في هي تجربتنا هناك أن اإلخوان

ذلك بدًال عن اختاروا أنهم غير لمساعدتكم مستعدون

ترونه اآلن! الذي العراق وضع هو وها صيغة أخرى

يتجه العراق ألن كفى نقول فيه الذي الوقت حان لقد

باتجاه العراق جر وشك قليلة على فئة وأن الهاوية نحو

يجلسوا أن السياسية األطراف جميع وعلى الدكتاتورية

سنلجأ وإال سريعة حلول وإيجاد الوضع وتدراك مًعا

وهذا كي وآنذاك سيتخذ شعبنا قراره النهائي إلى شعبنا

اآلن. بعد بالالئمة تلقوا علينا ال

مستقبل بشأن ومخاوفي نظري وجهة شرحُت لقد

باتجاه يسير أن العراق من باراك أوباما للرئيس العراق

بين حديث هناك وكان  والدكتاتورية بالسلطة  التفرد

 F١٦ طائرات حول الجيش العراقي من وقادة ضباط

كالم على المالكي فعلق الكورد بمهاجمة مهمتهم لتسهل

 F١٦ طائرات نستلم حتى فقط انتظروا الضباط أحد

! سأفعل ما وسترون أمريكا من

إخوة في وأننا انتهت قد الثقافة هذه بأن نعتقد لقد كنا

باقية العقلية هذه العراق الجديد ولكن الزالت إعادة بناء

F١٦ وميغ ٢٣ و ٢٥ وميراج  فرق بين طائرات وال

وتدمر  تقال وكلها سواسية كلها  ٢٤ وسوخوي   F١

! ولكننا لن نركع

وقام   ٢٠٠٨ سنة في  خانقين مشكلة عندما حصلت

غسلُت الپيشمرگة قوات عسكرية ضد بتحريك المالكي

في حينها. من المالكي يدي

في العراقي الجيش إقحام يجوز ال الدستور وبحسب

. الداخلية السياسية القضايا

آسايش مدير بتعيين سيقوم بأنه المالكي عند شعور فتولد

احترام صالحيات أربيل وعدم في  العامة ( األمن  )

عقلية  بخطورة  ٢٠٠٨ من وعلمُت كوردستان إقليم

المالكي!

العراقي بالجيش يتعلق فيما القوانين خرق جرى وقد

طريق عن يكون أن  يجب العسكريين القادة  وتعيين

الجيش والنتيجة الحالية أن يحدث هذا لم البرلمان، وكل

. قانوني غير الدستورية الناحية من العراقي

إهمال  بسبب مظاهرات خرجت  ٢٠١٣ سنة وفي

تطبيق وعدم الشركاء وإقصاء للمواطنين الخدمات

التي المشروعة المتظاهرين مطالب مع ونحن الدستور

مع الدستور. تتوافق

إلخراج محاولة بأية يقبل إطالًقا كوردستان لن إقليم إن

لن وأننا الديمقراطي مسارها عن السياسية العملية

االتحادية والحكومة طائفي صراع أي في طرًفا نكون

عالقات وإقامة الرئيسية الخدمات تقديم في تنجح لم

العراقي الجيش يصبح ولم المجاورة الدول مع متوازنة

الحكومة سياسة بسبب المكونات كل يمثل وطنًيا جيًشا

العراق فأن الشكل بهذا الوضع استمر وإذا العراقية

! الهاوية إلى ذاهب

بتنفيذ المبادىء مرتبط العراق في تحسين الوضع ألن

والتوافق) والتوازن الشراكة ) الثالثة

إقليم تجربة نقل حاولنا حسين صدام نظام سقوط وبعد

اعتماد إلى ودعونا العراق مناطق بقية إلى كوردستان

الماضي من العبر واستخالص والتسامح التعايش ثقافة

لجأ كثيرون إلى ثقافة فقد لم يحصل ولألسف فأن هذا

االنتقام وهذا سّبب تفكك العراق.

فاإلرهاب االستقرار عدم من عارمة حالة هناك

خارج مناطق من المناطق وهناك كثير في مستشري

نشاطهم بشكل يمارسون واإلرهابيون الحكومة سيطرة

بارزاني مسعود للرئيس السياسية الرؤية
العراقي الوضع حول

تفشل أن صدام توشك والعملية السياسية ما بعد علني

العراقية وعدم المكونات بين ما التفاهم وهناك صعوبة

تزال وال الديمقراطي بالنظام القناعة وعدم اآلخر قبول

. السائدة الثقافة هي الشمولي الحكم ثقافة

إقليم ألحد بكسر هيبة نسمح لن نخضع ولن نركع لن

نكون ولن سكانه بكرامة والمس شوكته أو كوردستان

أهًال وسهًال حلفاء إخوان وسهًال أهًال شركاء تابعين

.. وسهًال أهًال

مقترحات وقدمنا جذرية للمشكالت حلول إيجاد حاولنا

أو أنهم المحاوالت تلك إما ضد كانوا أنهم إال عديدة

المباشرة المسؤولية يتحملون وحدهم فهم ولذلك أهملوها

حل بالعراق. وما األوضاع إليه آلت عّما

٢٠٠٣ وقفنا  وبعد ظلموا عندما دوًما الشيعة مع كنا

عبر الكوردية أخالقنا انطالًقا من السنة تهميش ضد 

. المظلومين أبًدا مع تجعلنا التاريخ التي

التي العراق) وتقسيم (االنفصال النشاز والنغمة

نغمة وهي المتعاقبة  الدكتاتورية األنظمة استعملتها

من فاسد وحاكم متغطرس طاغية كل لدى موجودة

وخارجه العراق في العربية  األوساط  دغدغة أجل

الثوابت وتصديع  المشتركة  الوطنية البيئة  إفساد  في

المشتركة.

مع المشترك الكفاح مراحل مختلف في يوًما نتردد لم

الدكتاتورية األنظمة ضد العراقية الوطنية القوى سائر

! المصير تقرير حق على التأكيد في المتعاقبة

إلى الدكتاتورية تقود فردية سلطة المالكي تأسيس حاول

وإقصائهم اآلخرين بتهميش قام من وهو جديد نمط من

وإنكاره الدستور إلغاء على وإصراره واضطهادهم

من المستقطعة المناطق استعادة في الدستورية للحقوق

كوردستان. إقليم

 ٢٠١٤ في حدثت التي المسبوقة غير التطورات إن

وديالى الدين وصالح نينوى سقوط إلى  أدت التي

على بغداد خافية مقدمتها تكن لم كركوك وأطراف من

إذا الموصل في يجري ما مبكر من بوقت بادرنا وقد

نيتنا في بالتشكيك وربما باالستخفاف قوبلت تحذيراتنا

! التحذير من

هو وشيعة سنة إلى فّرق العراق من أليس نتساءل إننا

؟ فعلًيا العراق قّسم َمْن

على صّمم  َمْن هو الطائفية النزاعات تكريس أليس 

؟! نسيج المجتمع العراقي تمزيق

مسوؤولية هي والعراقيين العراق مستقبل تهديد إن

المجتمع نسيج تمزيق على يصّرون من يتحملها

العراقي!

الشعب على  واآلن العراق في فشل الفيدرالي النظام

وبكل تأكيد ال ال أو الكونفدرالية مع أنهم هل يقّرر أن

الحال بهذا نبقى أن واليمكن الفيدرالية بهذه نرضى

األبد. إلى

هي والقوميات الشعوب وحقوق وجود إنكار سياسة إن

. قيمة أية لها وليس الزمن عليها عفى سياسة

لكرسي وصل شخص حكم شهدنا المشكالت هذه وبعد

وفًيا ولألسف لم يكن بغداد في الكورد من الحكم بدعم

قطع في  سبًبا كان بل له الكورد  وتأييد ودعم لدور 

بانتظار وكان المالية كوردستان إقليم ومستحقات رواتب

كوردستان! إقليم بها ليهاجم F١٦ الـ طائرات

مع الدولة المرة التجربة لنتيجة جاء االستفتاء قرار إن

صدام نظام سقوط بعد بغداد  إلى جئنا  ألننا العراقية

ولكن جديد عراق لبناء الفّعالة والمشاركة حسين

التعامل في  بعض عن تختلف لم الحاكمة العقليات 

والذي الشكل بهذا العراق مع البقاء وأن الكورد مع

جميع وتتقاتل العراقي المجتمع نسيج على خطًرا يشكل

المشكالت تعميق  في ويتسببون بينهم فيما المكونات 

الشراكة أسس بجميع بغداد تجاوزت وقد بينهم فيما

تسليح حول بالتزاماتها العراقية الحكومة تلتزم ولم

الدفاعية المنظومة من جزًءا كونها الپيشمرگة قوات

العراقية!

الشراكة أسس وانتهكت عملًيا مقسمة العراقية الدولة إن

سيادة توجد وال موجودة الطائفية والحرب والدستور

للدولة

الدستور إفشال على بغداد  في  شركاؤنا عمل وقد

وفشلوا الرف على  والغاز النفط قانون  ووضعوا

والعراق الحقيقية  والشراكة المواطنة دولة إقامة  في

وال وال برلمانًيا جمهورًيا ليس الفعلي وبشكله الحالي

طائفية تحكمه حكومة دولة  إلى تحّول  بل  ديمقراطًيا

. ومذهبية

بغداد مع العالقات أنماط كل جربت كوردستان إن

إلى ووصوًال الذاتي بالحكم مروًرا الالمركزية من 

العالقة من األشكال  هذه جميع فشلت وقد الفيدرالية

بقاء مع الوجوه سوى  تتغير لم بغداد  في إن حيث

يعترفون ال والذين الحكم على المتسلطة العقول

بالتعايش السلمي.

بمنصب المهدي عبد عادل الدكتور تكليف ومنذ

مسعود  الرئيس ٢٠١٨ أعلن في سنة رئيس الوزراء

الدكتور حاول الوزارية لكابينته الكامل دعمه بارزاني

فتور وأربيل بعد بغداد ما بين إعادة العالقة عبدالمهدي

العالقة تلك وترميم العبادي حيدر حكومة في أصابها

بغداد وخرجت الساسة في أغاض بعض أن ذلك إال

بقائه من الرغم على استقالته بتقديم مطالبة مظاهرات

ثقيلة تركة استلم فقد  سنة يقرب من ما المنصب في

وانعدام الدولة في جميع مفاصل المستشري الفساد من

التحتية وتعطيل البنى وانعدام التعيين الخدمات وفرص

. الدستور بنود من كثير

المحافظات وبعض بغداد في مظاهرات فخرجت

الرئيس مسعود بارزاني فأعلن الجنوبية تطالب بحقوقها

مطالبهم وتنفيذ المتظاهرين السليميين مع وقوفه أيًضا

ممتلكات الدولة. على الحفاظ المشروعة مع

تفاقم   ٢٠١٠ منذ بارزاني مسعود الرئيس حذر وقد

نحو يتوجه البلد وأن  العراق في السياسية  األوضاع

الهاوية.

العراقي. الوضع بخطورة تنبأ من أول هو والبارزاني

جنوب كوردستان و أكاديمي من باحث *

گرگري* نايف الدكتور
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نوافذ 

علي مسلم

حىت يكون 
حوارنا 
 
ً
جمديا

يمكن القول وبكل وضوح ان ما يثار من 

الكردية  النخب  ودهاليز  أروقة  في  جدل 

سوريا  في  الكردي  الصف  وحدة  حول 

ليس بجديد، وله ما يبرره، على اعتبار 

ان تحقيق هذا المطلب الحيوي كان، وما 

يزال يشكل الخطوة األساس على طريق 

سوريا،  في  الكردي  الحق  ماهية  تأطير 

والخروج  تحقيقها،  سبل  تلمس  وبالتالي 

الملفت  لكن  الزجاجة،  عنق  من  أخيرًا 

للنظر أن هذا الجدل المثير للجدل حقيقة 

أكثر  يتزامن مع سياق جدلي آخر ربما 

لالرتماء  التهافت  وهو  للجدل،  إثارة 

حميميم  منتجع  عبر  النظام  حضن  في 

الروسي.

هذا  بصدقية  يطعن  باعتقادي  وهذا   

المطلب كونه ال يخدم تطلعات الكرد في 

المجهود  لململة  على  العمل  سوى  شيء 

محكمة  زجاجة  في  ووضعها  الكردي 

االغالق، والذهاب بها نحو مراتع النظام، 

الكردي  للشعب  أثر  من  يبقى  ال  بحيث 

ان  الى  إضافة  بعد،  فيما  األرض  على 

الطريق  يقطع  المضطرب  الطرح  هذا 

في  تبذل  التي  الجدية  المحاوالت  على 

الكردي  السياسي  الحضور  تعزيز  اتجاه 

فهذا  لسوريا،   المستقبلية  الخارطة  في 

بفرص  معروف حظي  هو  كما  المطلب 

عديدة على مدى مسيرة هذا الحراك، لكنه 

حقيقية  فرصة  بأية  يحَظ  لم  االسف  مع 

الممكن  بين  تترنح  بقيت  بل  للنجاح، 

الذي  النسبي  النجاح  ولعل  والطموح، 

تحقق في هذا السياق مع بداية أحداث عام 

سوريا  في  الكرد  انتفاضة  ابان   ٢٠٠٤

على أثر أحداث الملعب في القامشلي كان 

خير دليل على إمكانية نجاح هذا المطلب 

الدراماتيكية  االحداث  لكن  المصيري، 

ذلك  في  بما  المرحلة  تلك  أعقبت  التي 

وقتئذ  حصلت  التي  األمنية  االختراقات 

حالت دون تحقيق ذلك، وأعادت المشهد 

برمته الى مربعه األول، وهذا بحد ذاته 

شكل االمتحان االصعب لمدى جدية هذه 

النخب في طرحها هذا.

تتمكن  لم  النخب  هذه  أن  الواضح  من 

العبودية  جينات  من  التخلص  من  بعد 

التي تم غرسها في رحمها، بل ازدادت 

عن  بعيدة  طرفية  مشاريع  في  انغماسًا 

الهم الكردي، هذه المشاريع التي حولت 

هذه النخب في غالبيتها الى مجرد ابواق 

أخرى  أحيانًا  وتخبو  حينًا  تنشط  علنية 

وفق شهوة التيار.

كان من االجدر على هذه النخب ان تبادر 

للوقوف على األسباب التي أدت الى كل 

هذه اإلرهاصات والتي ساهمت الى حد 

بعيد في صناعة جبهة واسعة من األعداء 

نتائجها،  ومعالجة  الحيوي،  محيطنا  في 

الى  األمور  إعادة  على  العمل  ثم  ومن 

للبدء  سويًا  نتمكن  حتى  الحقيقي  نصابها 

بحوار مجدي ومفيد.
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بيان صحفي:

أصدرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان يوم االثنين 

٢٠٢٠/٢/٣، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد 

فيه  واستعرضت  سوريا،  في  اإلنسان  حقوق  حالة 

حصيلة أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان على يد أطراف 

الثاني ٢٠٢٠،  كانون  في  في سوريا  الفاعلة  النزاع 

ُمشيرة إلى استمرار حركات النزوح في شمال غرب 

سوريا في ظل ظروف إنسانية هي األسوأ منذ بداية 

االنتفاضة الشعبية. 

صفحة-   ٢٧ في  جاء  -الذي  التقرير  واستعرض 

حصيلة أبرز االنتهاكات التي وثقها في كانون الثاني، 

يد  على  قتلوا  الذين  المدنيين،  الضحايا  حصيلة  من 

أطراف النزاع، إضافة إلى حصيلة حاالت االعتقال 

على  الضوء  التقرير  وُيسلِّط  القسري،  واالختفاء 

الهجمات العشوائية واستخدام األسلحة غير المشروعة 

البراميل  الكيميائية،  األسلحة  العنقودية،  (الذخائر 

المتفجرة، األسلحة الحارقة) وعلى عمليات االعتداء 

على األعيان المدنيَّة.

تبعًا  االنتهاكات  توزيعًا لحصيلة هذه  التقرير  تضمَّن 

لألطراف الفاعلة، ُمشيرًا إلى أنه في حال الهجمات 

إسناد  العمل  فريق  على  تعذر  وعندما  المشتركة، 

مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل 

الحربية  الطائرات  ُتنفذها  التي  الجوية  الهجمات  في 

السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية اإليرانية 

أو قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، 

هو  الهجوم  هذا  أنَّ  إلى  الحالة  تلك  في  اإلشارة  تتمُّ 

ترجيح  يتم  أن  إلى  حلف  من  مشتركة  مسؤولية 

مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ 

معًا  الجهتين  تنسيق  عبر  مشتركًا  كان  فعًال  الهجوم 

فيما بينهما. وفي حال لم يتسنى إسناد االنتهاك ألحد 

الطرفين المتصارعين نظرًا لقرب المنطقة من خطوط 

ألسباب  أو  متشابهة  أسلحة  استخدام  أو  االشتباكات 

أخرى يتم تصنيف الحادثة ضمن جهات أخرى ريثما 

ألحد  االنتهاك  إلسناد  كافية  أدلة  إلى  التوصل  يتم 

الطرفين. 

المستمرة  المراقبة  عمليات  على  التَّقرير  اعتمَد 

مع  واسعة  عالقات  شبكة  وعلى  واألخبار  للحوادث 

تحليل عدد  إلى  المتنوِّعة، إضافة  المصادر  عشرات 

كبير من الصور والمقاطع المصورة.

ل التقرير في كانون الثاني مقتل ٢٨٦ مدنيًا، بينهم  سجَّ

٧٣ طفًال و٣٠ سيدة (أنثى بالغة) مقتل ٢٨٦ مدنيًا، 

بينهم ٧٣ طفًال و٣٠ سيدة (أنثى بالغة) النسبة األكبر 

منهم على يد قوات الحلف السوري الروسي، من بين 

الضحايا ١ من الكوادر الطبية و٣ من كوادر الدفاع 

قضوا  أشخاص   ٧ مقتل  التقرير  وثق  كما  المدني. 

بسبب التعذيب. وما ال يقل عن ١١ مجزرة.

وثق التقرير في كانو الثاني ما ال يقل عن ١٦١ حالة 

بالغة)  (أنثى  سيدة  بينها ٢ طفًال و١  تعسفي  اعتقال 

في سوريا،  الفاعلة  الرئيسة  النزاع  أطراف  يد  على 

كانت النسبة األكبر منها على يد قوات النظام السوري 

في محافظتي ريف دمشق ثم دير الزور.

ووفَق التقرير فقد شهَد الشهر المنصرم ما ال يقل عن 

١١١ حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، ١٠٥ 

من هذه الهجمات كانت على يد قوات الحلف السوري 

الروسي ومعظمها في محافظة إدلب. وكان من بين 

على  و٣  مدارس،  على  حادثة   ١٤ االعتداءات  هذه 

منشآت طبية، و٣٣ على أماكن عبادة.

في  السوري  النظام  قوات  نفَّذت  فقد  للتقرير  ووفقًا 

كانون الثاني ما ال يقل عن ٣ هجمات استخدمت فيها 

العنقودية، كانت جميعها في محافظة إدلب،  الذخائر 

وقد تسبَّبت هذه الهجمات في مقتل ٩ مدنيًا، بينهم ٦ 

طفًال و٢ سيدة، وإصابة ٢٢ شخصًا.

وأضاف التقرير أن طيران النظام السوري المروحي 

وثابت الجناح ألقى ما ال يقل عن ٣٥٣ برميًال متفجرًا، 

استهدفت محافظات إدلب وحلب وحماة، وأسفرت عن 

مقتل ٥ مدنيًا، بينهم ١ طفًال، و٢ سيدة، و١ من كوادر 

اعتداء  حادثة   ٢١ عن  يقل  ال  وما  المدني،  الدفاع 

على مراكز حيوية مدنية. مشيرًا إلى استخدام النظام 

السوري البراميل المتفجرة في في محافظة حلب هذا 

الشهر ألول مرة منذ شباط ٢٠١٨.

أنَّ  إلى  ُتشير  جمعها  التي  األدلة  أنَّ  التقرير  ذكر 

وقد  مدنية،  وأعيان  المدنيين  ضدَّ  ُوّجهت  الهجمات 

ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة 

من القتل خارج نطاق القانون، إلى االعتقال والتَّعذيب 

وعمليات  هجماتها  تسبَّبت  كما  القسري،  واإلخفاء 

القصف العشوائي في تدمير المنشآت واألبنية، وهناك 

ارتكاب  تم  بأنَّه  االعتقاد  على  تحمل  معقولة  أسباب 

جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في 

كثير من الحاالت.

القانون  خرقت  السورية  الحكومة  أنَّ  التقرير  وأكَّد 

وقرارات مجلس  العرفي،  والقانون  اإلنساني  الدولي 

 ،٢١٣٩ رقم  القرار  خاص  بشكل  الدولي،  األمن 

والقرار رقم ٢٠٤٢ المتعلِّق باإلفراج عن المعتقلين، 

والقرار رقم ٢٢٥٤ وكل ذلك دون أية محاسبة.

أو  السوري  النظام  قوات  توجيه  التقرير  يسجل  ولم 

بحسب  الهجمات  من  أي  قبل  تحذير  أي  الروسي 

اشتراطات القانون الدولي اإلنساني، وهذا لم يحصل 

مطلقًا منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ 

على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.

اإلسالمية  التنظيمات  ارتكبت  فقد  التقرير  وبحسب 

المتشددة، عمليات قتل خارج نطاق القانون وعمليات 

اعتقال تعسفي وتعذيب. وأضاَف التقرير أنَّ عمليات 

قوات  نفَّذتها  التي  المتناسب  غير  العشوائي  القصف 

سوريا  وقوات  الدولي،  التحالف  ”قوات  الحلف 

الديمقراطية ذات القيادة الكردية“ تعتبر خرقًا واضحًا 

للقانون الدولي اإلنساني، وإن جرائم القتل العشوائي 

ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس األمن باتخاذ إجراءات إضافية 

القرار رقم ٢٢٥٤ وشدد على ضرورة  بعد صدور 

الدولية  الجنائية  المحكمة  إلى  السوري  الملف  إحالة 

ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي 

بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

قرار خاص  بإصدار  األمن  التقرير مجلس  وأوصى 

على  سوريا  في  العنقودية  الذخائر  استخدام  بحظر 

غرار حظر استخدام األسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن 

نقاطًا لكيفية نزع مخلفات تلك األسلحة الخطيرة. 

ة ببذل  كما طالب كل وكاالت األمم المتحدة المختصَّ

اإلنسانية  المساعدات  صعيد  على  الجهود  من  مزيد 

فيها  توقَّفت  التي  المناطق،  في  والطبية  الغذائية 

ومتابعة  داخليًا  المشردين  مخيمات  وفي  المعارك، 

الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات الالزمة.

الحماية  مسؤولية  مبدأ  تطبيق  إلى  التَّقرير  دعا 

(R٢P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية 

العدائية  عبر جميع االتفاقات وبيانات وقف األعمال 

إلى  اللجوء  ضرورة  على  مؤكدًا  أستانا،  واتفاقات 

الذي  الحماية،  مبدأ مسؤولية  وتطبيق  السابع  الفصل 

ته الجمعية العامة لألمم المتحدة. أقرَّ

وأوصى التقرير كًال من لجنة التحقيق الدولية المستقلة 

(COI) واآللية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح 

تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير 

اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  استعداد  على  وأكَّد 

للتَّعاون والتزويد بمزيد من األدلة والتَّفاصيل.

بإدانة  سوريا  إلى  األممي  المبعوث  التقرير  وطالب 

مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين األساسيين في 

التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية  اتفاقات خفض  تدمير 

روسيا  محاوالت  بعد  الطبيعي  شكلها  إلى  السالم 

الحكم  هيئة  على  الدستورية  اللجنة  وتقديم  تشويهها 

االنتقالي.

وشدَّد التَّقرير على وجوب قيام النظام الروسي بفتح 

تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطالع المجتمع 

السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب 

النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات 

التَّصعيد  خفض  اتفاقاات  إفشال  عن  بالتَّوقف  أستانا 

عن  والكشف  المعتقلين  قضية  في  اختراق  وتحقيق 

مصير المختفين قسريًا لدى النظام السوري والتوقف 

عن استخدام الذخائر العنقودية واألسلحة الحارقة.

كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري 

المناطق  واستهداف  العشوائي  القصف  عمليات  عن 

السكنية والمستشفيات والمدارس واألسواق واستخدام 

الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات 

المواطنين  آالف  موت  في  تسبَّبت  التي  التعذيب 

السوريين داخل مراكز االحتجاز والكشف عن مصير 

األجهزة  اعتقلتهم  سوري  مواطن  ألف   ٨٣ قرابة 

األمنية وأخفت مصيرهم حتى اآلن واالمتثال لقرارات 

مجلس األمن الدولي والقانون العرفي اإلنساني.

تعترف  أن  الدولي  التَّحالف  قوات  التقرير  أوصى 

بشكل صريح بأّن بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى 

مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض 

أنَّ  أكَّد  منهم.كما  واالعتذار  والمتضررين  الضحايا 

غط  على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّ

المناطق  جميع  في  كافة  تجاوزاتها  لوقف  عليها 

أشكال  جميع  وإيقاف  عليها،  ُتسيطر  التي  والبلدات 

سوريا  قوات  توقف  لم  ما  وغيره،  الح  بالسِّ الدعم 

لحقوق  الدولي  للقانون  انتهاكاتها  جميع  الديمقراطية 

اإلنساني والقانون الدولي اإلنساني. 

حماية  بضمان  المسلحة  المعارضة  فصائل  وأوصى 

المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات 

التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين 

عن  واالمتناع  المدنية  واألهداف  العسكرية  األهداف 

أية هجمات عشوائية.

المنظمات  قيام  ضرورة  على  التقرير  شدَّد  وأخيرًا 

تأمين  بهدف  عاجلة  تنفيذية  خطط  بوضع  اإلنسانية 

مراكز إيواء كريمة للمشردين داخليًا.

أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوريا يف كانون الثاني 2020
استمرار حركات النزوح يف مشال غرب سوريا يف ظل ظروف إنسانية هي األسوأ منذ بداية االنتفاضة الشعبية

بيان صحفي:

 

تقريرها  في  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  قالت 

اعتقال  حالة   ١٦١ عن  يقل  ال  ما  إنَّ  اليوم  الصادر 

تعسفي تم توثيقها في كانون الثاني ٢٠٢٠، بينها ١٠٩ 

تحولت إلى اختفاء قسري.

شكَّل االعتقال التعسفي ومن ثم االختفاء القسري انتهاكًا 

واسعًا منذ األيام األولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية 

هذه  طالت  فقد  التقرير  وبحسب   ،٢٠١١ آذار/  في 

االنتهاكات مئات آالف السوريين، ومارستها األجهزة 

األمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له 

عشوائي  بشكل  وأحيانًا  ومخطط،  مدروس  نحو  على 

واسع بهدف إثارة اإلرهاب والرعب لدى أكبر قطاع 

أشهر  ثمانية  قرابة  وبعد  السوري  عب  الشَّ من  ممكن 

من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على 

الساحة السورية وتقوم بعمليات خطف واعتقال.

أشار التقرير إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 

قامت منذ عام ٢٠١١ ببناء برامج إلكترونية معقدة من 

أجل أرشفة وتصنيف بيانات المعتقلين ليصبح باإلمكان 

توزيع حاالت االعتقال بحسب جنس المعتقل، والمكان 

الذي اعتقل فيه، والمحافظة التي ينتمي إليها، والجهة 

هذه  بين  مقارنات  وعقد  االعتقال،  بعملية  قامت  التي 

الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي اعتقل واختفى 

النسبة األعظم من أبنائها.

وأوضَح التَّقرير أنَّ معظم حوادث االعتقال في سوريا 

الضحية من  لدى مرور  تتمُّ من دون مذكرة قضائية 

نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالبًا ما 

تكون قوات األمن التابعة ألجهزة المخابرات األربعة 

بعيدًا  االعتقال  عمليات  عن  المسؤولة  هي  الرئيسة 

عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ 

اللحظة األولى العتقاله، وُيحَرم من التواصل مع عائلته 

أو محاميه. كما ُتنكر السلطات قيامها بعمليات االعتقال 

التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسريًا.

وذكر التقرير أن فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 

التَّعسفي،  االعتقال  حادثة  لتحديد  دقيقة  بمعايير  يلتزم 

جنائية  خلفيات  على  المحتجزين  حصيلة  تشمل  وال 

المسلح  النِّزاع  خلفية  على  االعتقال  حاالت  وتشمل 

الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة 

األمر الواقع، وكذلك حاالت االعتقال لقمع حرية الرأي 

الدوليَّة  القوانين  أحكام  إلى  بذلك  ُمستندًا  والتعبير. 

في، واعتمد  ومجموعة المبادئ المتعلقة باالعتقال التعسُّ

ُمتعددة  مصادر  من  المعلومات  مقاطعة  على  التقرير 

مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق 

محليين  ونشطاء  السورية،  المحافظات  في  اإلنسان 

متعاونين، ومعتقلين سابقين، إضافة إلى اعتماده على 

بين  التَّواصل مع عائالت المعتقلين والمختفين، والمقرَّ

قدر  أكبر  جمع  بهدف  االعتقال؛  من  والنَّاجين  منهم، 

ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن 

تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد.

بمعايير  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  فريق  يلتزم 

بذلك  ُمستندًا  التَّعسفي،  االعتقال  حادثة  لتحديد  دقيقة 

إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة 

الفة الذكر. ويقوم قسم المعتقلين  في السَّ باالعتقال التعسُّ

اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  في  قسرًا  والمختفين 

بتسجيل حاالت االعتقال التي يحصل عليها من مصادر 

ُمتعددة مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية 

ونشطاء  السورية،  المحافظات  في  اإلنسان  لحقوق 

محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، ثمَّ يقوم بمحاوالت 

والمختفين،  المعتقلين  عائالت  مع  للتَّواصل  كثيفة 

بين منهم، والنَّاجين من االعتقال؛ بهدف جميع  والمقرَّ

والمعطيات، في ظلِّ  المعلومات  قدر ممكن من  أكبر 

عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد، 

ل روايات الشهود، ونقوم بتتبع حاالت االعتقال  كما ُنسجِّ

وتحديثها بشكل مستمر لمعرفة مصير المعتقل ومكان 

موقعنا  على  أنشأنا  وقد  اعتقاله.  وظروف  احتجازه 

لتسهيل  معتقل  لتوثيق  خاصة  استمارة  اإللكتروني 

الوصول واالتصال مع عائالت الضحايا.

من  التَّعسفي  االعتقال  عمليات  حصيلة  التَّقرير  يوثِّق 

ويستعرض  الثاني،  كانون  في  النِّزاع  أطراف  قبل 

أبرز الحاالت الفردية وحوادث االعتقال التَّعسفي التي 

وحوادث  حاالت  ع  وتوزُّ ذاتها،  المدة  في  توثيقها  تم 

االعتقال تبعًا لمكان وقوع الحادثة.

ل عمليات االعتقال التعسفي التي تحولت إلى  كما سجَّ

اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 

٢٠ يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من 

الرسمية حول  السلطات  الحصول على معلومات من 

اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته 

االعتراف باحتجازه.

وثَّق التقرير ما ال يقل عن ١٦١ حالة اعتقال تعسفي 

بينهم ٢ طفًال و ١ سيدة (أنثى بالغة) في كانون الثاني. 

كانت ٦٩ بينها ١ سيدة على يد قوات النظام السوري، 

ل التقرير ٣٧  و٣ على يد هيئة تحرير الشام. فيما سجَّ

المعارضة  في  فصائل  يد  على  تعسفي  اعتقال  حالة 

المسلحة، و٥٢ حالة بينها طفلتان على يد قوات سوريا 

الديمقراطية.

التعسفي  االعتقال  حاالت  ع  توزُّ التَّقرير  واستعرض 

أكثرها  كان  حيث  المحافظات،  حسب  الثاني  كانون 

دمشق  ريف  تليها  الزور  دير  ثم  حلب  محافظة  في 

ثم الحسكة.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته 

في أيٍّ من المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي صادق 

بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  خاص  وبشكل  عليها، 

المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور 

آالف  مئات  توقيف  في  استمرَّ  فقد  نفسه،  السوري 

ودون  طويلة،  لسنوات  اعتقال  مذكرة  دوَن  المعتقلين 

والزيارات  محاٍم  توكيل  عليهم  وحظر  ُتهم،  توجيه 

إلى  المعتقلين  إجمالي  من   ٪  ٨٥ وتحوَّل  العائلية، 

مختفين قسريًا ولم يتم إبالغ عائالتهم بأماكن وجودهم، 

وفي حال سؤال العائلة ُتنكر األفرع األمنية والسلطات 

وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر 

االعتقال.

وذكر التقرير أنَّ تنظيم داعش مارس انتهاكات التعذيب 

واإلخفاء القسري على نحو واسع وممنهج في المناطق 

التي كانت تخضع لسيطرته؛ ما ُيشكل خرقًا للمادة ٣ 

وُيعتبر جرائم حرب.  اتفاقيات جنيف،  بين  المشتركة 

ه إلى أنَّ هيئة تحرير الشام ُتسيطر على مساحات  ونوَّ

واسعة، وتفرض سلطتها عليها، وعلى السكان المقيمين 

فيها، كما أنَّ لها كيانًا سياسيًا، وهيكلية هرمية إلى حٍد 

بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق 

عمليات  عبر  واسعة  انتهاكات  ارتكبت  وقد  اإلنسان، 

االعتقال واإلخفاء القسري.

كما ذكر التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية انتهكت 

من  العديد  ومارست  األساسية  الحقوق  من  العديد 

أيضًا  ولها  القسري،  واإلخفاء  كالتَّعذيب،  االنتهاكات 

كيان سياسي، وهيكلية هرمية إلى حٍد بعيد؛ فهي ملزمة 

بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان. 

نفَّذت  المسلحة  المعارضة  في  فصائل  أنَّ  إلى  وأشار 

في  السكان  بعض  بحق  وتعذيب  اعتقال  عمليات 

المناطق الخاضعة لسيطرتها. 

تنفيذ  بمتابعة  الدولي  األمن  مجلس  التقرير  طالب 

بتاريخ  الصادر   ٢٠٤٢ رقم  عنه  الصادرة  القرارات 

 /٢١ بتاريخ  الصادر  و٢٠٤٣   ،٢٠١٢ نيسان/   /١٤

نيسان/ ٢٠١٢، و٢١٣٩ الصادر بتاريخ ٢٢/ شباط/ 

٢٠١٤، والقاضي بوضع حدٍّ لالختفاء القسري.

بمتابعة  اإلنسان  حقوق  مجلس  التقرير  أوصى  كما 

وتسليط  في سوريا  قسريًا  والمختفين  المعتقلين  قضية 

كافة  الدورية  السنوية  االجتماعات  في  عليها  الضوء 

والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق اإلنسان المحلية 

الفاعلة في سوريا. 

المستقلة  الدولية  التحقيق  لجنة  من  كًال  التقرير  وحثَّ 

 (IIIM) المستقلة  المحايدة  الدولية  واآللية   (COI)

وما  فيه  الواردة  الحاالت  في  تحقيقات  فتح  على 

السورية  الشبكة  استعداد  على  وأكَّد  تقارير  من  سبقه 

األدلة  من  بمزيد  والتزويد  للتَّعاون  اإلنسـان  لحقوق 

والتَّفاصيل.

المتحدة  األمم  تشكيل  ضرورة  على  التقرير  وأكَّد 

خاصة  لجنة  أستانا  لمحادثات  الضامنة  واألطراف 

في  والتَّقدم  القسري،  اإلخفاء  حاالت  لمراقبة  حيادية 

عملية الكشف عن مصير ٩٥ ألف مختٍف في سوريا، 

الفوري  والبدء  السوري  النظام  لدى  منهم   ٪  ٨٧

غط على األطراف جميعًا من أجل الكشف الفوري  بالضَّ

لديها، وفق جدول زمني وفي  المعتقلين  عن سجالت 

أماكن احتجازهم  التَّصريح عن  ُبدَّ مَن  تلك األثناء ال 

ليب  الدولية للصَّ للمنظمات اإلنسانية واللجنة  ماح  والسَّ

األحمر بزيارتهم مباشرة.

األطفال  سراح  إطالق  ضرورة  على  التقرير  وشدَّد 

والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ اُألَسر واألصدقاء رهائَن 

حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث 

األممي أن ُيدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف 

المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن 

التَّباحث فيها الحقًا بشكل تشاركي بين األطراف بعد 

التوافق السياسي، كالدستور.

توثيق ما ال يقل عن 161 حالة اعتقال تعسفي يف سوريا يف كانون الثاني 2020بينها 109 حالة اختفاء قسري
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قام وفد من فرع إقليم كوردستان التحاد الطلبة والشباب الديمقراطي الكوردستاني- روج اڤا بزيارة رسمية 

إلى لجنة محلية ( ناوچەی) آيندە للحزب الديموقراطي الكوردستاني للجامعات في هولير، وذلك لتقديم التهنئة 

دكتور كوان قادر قصاب باستالم مهامه، ولزيادة التنسيق والتعاون بين االتحاد واللجنة و ضرورة العمل 

وتقديم األفضل لطالبنا في جامعات ومعاهد هولير.

@Íá‰Ìe@HÙÚuÎb„@I@ÚÓ‹´@Ú‰ß@äÎçÌ@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@ ãœ
7€ÏÁ@¿@pb»flbv‹€@Ô„bnéÜäÏÿ€a@Ô†aã”Ï∫á€a@lçz‹€ بأننا  سيما  وال  أخرى،  مجاالت  في  وتأهيلهم  األعضاء  بين  التعاون  مستوى  لرفع 

مقبلون على نوروز، أقامت محلية " عنترية وميسلون " التابع التحاد الطلبة والشباب 

الديمقراطي الكوردستاني _ روج افا (فرع قامشلو) أمسية ثقافية يوم السبت ٢/١  / 

٢٠٢٠، في حي العنترية  بقامشلو، بداية تم الترحيب باألعضاء والضيوف من قبل 

مسؤول المحلية عمر  ومن ثم الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء كوردستان 

وفي مقدمتهم الخالد مال مصطفى بارزاني، وألقى كلمة الفرع األستاذ  شكري عبد 

الرحمن، تحدث فيه مفتخرًا بالمحلية ومثمنًا جهود أعضائها، ودعا إلى دعم الطلبة 

والعمل على خدمتهم وخاصة في مثل هذه الظروف الصعبة، وتكلم أيضًا عن الوضع 

الراهن آمًال باتفاق كوردي، وبعدها أنطلق برنامج األمسية حيث تخللتها فقرات ( 

غناء، مسرحية، شعر، حياة المناضلين )، وأجريت مسابقة ثقافية لألعضاء وطرح 

األسئلة على الفرق وتوزيع الهدايا على الفائزين، وبعدها تم تقديم عرض كاراتيه.

@ÊÏ‹èÓflÎ@ÚÌ6‰«@ÚÓ‹´@¿@ÚÓœb‘q@ÚÓèflc

جوان الكردي

ومواقع  ومنصات  تطبيقات  من  العديد  أخيرًا  انتشرت 

وخصوصًا  الكثيرون،  استغلها  االجتماعي،  للتواصل 

من الشباب، لنشر مقتطفات بالفيديو والصور ألنشطتهم 

االجتماعية واألسرية اليومية باستخدام هواتفهم الذكية.

مع  التفاعل  هو  النشر  هذا  من  المقصد  أن  شك  وال 

اآلخرين وإشراكهم في األفكار والمشاعر إن فرحًا أو 

حزنًا.

نشر  إطار  عن  تخرج  قد  المنشورات  هذه  من  وكثير 

القيم اإليجابية إلى حيز االستعراض أو التباهي أو التقليد 

األعمى..

ففقدت البيوت خصوصياتها وأسرارها، فيما كنا، حتى 

حياتنا  تفاصيل  مشاركة  على  نتحفظ  القريب،  الماضي 

وأسرارها حتى مع أقرب المقربين..

أما اليوم فأصبحت كل حركة وحتى التنفس ُينشر على 

جميع مواقع التواصل، يّطلع عليها الناس قد يصل تعداده 

مئات أو آالفًا ال نعرفهم من قريب أو من بعيد.

التقاط  قبل  الطعام  إلى  يد  تمتد  ال  وقت،  في  وِصرنا 

اإلعجاب  لتنال  ُتشترى  وثياب  ونشرها،  صورة 

ومن  المأل،  على  ُتناَقش  زوجية  وخالفات  والتعليقات، 

أراد النوم يكتب «اآلن سأنام».

المقارنة مع اآلخرين

العشرينية ربى مداهللا (ربة بيت)، تقول: لم تعد هنالك 

خصوصية، وال نجد مراعاة لمشاعر اآلخرين؛ صارت 

الناس تقارن حياتها بحياة غيرهم ولم تعد تستمتع بالنعم 

الموجودة لديهم، ال يرون إال إيجابيات حياة الناس التي 

تنشر خصوصياتها عبر المواقع، ويحسدونهم عليها، أو 

يركزون على األشياء الناقصة في معيشتهم.

من شر حاسد

العشرينية فرح األسمر (خريجة علم اجتماع من الجامعة 

األميركية ببيروت وباحثة عن عمل) كانت تشارك كل 

بوك،  الفيس  موقع  على  حياتها  في  معها  يحدث  شيء 

الجميع  أنه ليس  بالملل واكتشفت  لكنها أصبحت تشعر 

يتمنون لك الخير.. واآلن «أنا من أقرر ما أكشف عنه 

من تفاصيل حياتي وما ال أعرضه».

صراع بين الواقع والخيال

ايجابيات  هنالك  أن  الصايغ  إيليان  األربعينية  وترى 

وسلبيات لمواقع التواصل، وألنها مغتربة، ترغب برؤية 

(بوست) معين،  أو منشور  عائلتها واصدقائها بصورة 

وتشاركهم أفراحهم وأحزانهم.. هذه المشاركة «تشعرني 

بأنني متواجدة دائما مع عائلتي وأقربائي وصديقاتي».

باتت ال  الناس  أّن  السلبيات، وفق الصايغ،، فتذكر  أما 

تعرف حدودها وتتعداها، وهذا خطأ كبير، ألن مواقع 

التواصل أصبحت تحمِّل الناس فوق طاقتها، فهنالك من 

تريد أن يكون ابنها أحسن من فالن ابن فالنة، ومن تريد 

الرجل  على  ينطبق  وهذا  فالنة..  بيت  من  أحلى  بيتها 

والمرأة ومن هنا يبدأ الصراع بين الواقع والخيال.

هوس المواقع

يالحظ العشريني نبيل أحمد الحمادين (مهندس كهرباء 

باحث عن عمل) أن أنواعا من الهوس ظهرت ولم تكن 

موجودة من قبل..

فأصبح مرتادو مواقع التواصل االجتماعي ينشئون حياة 

افتراضية تبدأ من لبس الحذاء إلى خلع المالبس، تجد 

ان معظم السيدات يعددن وجبات الطعام لعائالتهن وقبل 

المأدبة معروضة على  تجد  إلى جوفهم  لقمة  تدخل  أن 

صفحاتهن.

لها قدسيتها

بالنسبة  فاألمر  خاص)  قطاع  (موظف  خالد  فادي  أما 

له «محسوم»، فهو ال يسمح بنشر تفاصيل حياته على 

مواقع التواصل، «حياتي الخاصة لها قدسيتها.. ال ينبغي 

فالبيوت  الناس..  أقرب  حتى  تفاصيلها  على  يطلع  أن 

أسرار».

وسائل  وتغّول  الحياة  تعقيدات  طغيان  أن  فادي  ويعتقد 

مساحات  واحتاللها  حياتنا  على  االجتماعي  التواصل 

على  الممنوعة  المنطقة  الى  تتسلل  «جعلتها  متزايدة 

اآلخرين».

االنقياد المتسارع

محادين  حسين  الدكتور  االجتماع  علم  أستاذ  وُيلِفت 

التكنولوجيا  أدوات  انتشار  وبسبب  المجتمع،  أن  إلى 

تأثيرات  ذروتها  وفي  المعاصر  االجتماعي  والتواصل 

بشكل  يتأثر  بات  اللحظي»،  والتفاعل  الصورة  «ثقافة 

وممارسات  ألطروحات  متسارع  وانقياد  وتبعي  كبير 

الغرب المتعولم.

كانت  التي  الجماعية  القيم  منظومة  إن  بالقول  ويفّصل 

الماضي، أي  القرن  قبيل تسعينيات  سائدة في مجتمعنا 

مع بداية سيادة القطب العالمي الواحد «قد أخذت بالتفكك 

بـ«تورم  أسميه  ما  أو  األصغر  وقيمها  الفرديات  نحو 

الخصوصيات  «أصبحت  أي  أنا)؛  (مفردها  األنوات» 

سلطة تقديرية لألفراد عموما».

ما  يحددون  من  «هم  للمحادين،  والحديث  وبالتالي، 

المسموح نشره أو غير المقبول عمله»..

وزاد في ذلك أن العالقات القرابية واألسرية «أصيبت 

كان  وما  األفراد»..  بين  تأثيرها  وضعف  بالهشاشة 

والنهي  فيه  المسموح  لحدود  جماعي  معيار  أنه  ُيعتقد 

ثقافة  وانتشار  التواصل،  وسائل  عبر  النشر  في  عنه 

الكثير  المعلومات قد أسقطت  الصورة ومشاعية تداول 

من األهمية لما كنا نسميها من قبل أسرارا.

ضعف الضوابط التقليدية

أو  االجتماعية  الروادع  قوة  تراجع  محادين  يغفل  وال 

العولمة وتسارع سيطرة  قبيل تشييد  التقليدية  الضوابط 

التكنولوجيا وقيمها الفردية بالمطلق..

تغيرات  في ظل  نسميه خصوصيات  ما  هناك  يُعد  فلم 

جوهرية في وعي وسلوكيات األفراد من الجنسين على 

ما ينشرونه من موضوعات تبدو سطحية وغير قّيمة..

تفريغ وتجريف

نشرها  يجري  التي  الخصوصيات  فإن  ووفق محادين، 

هي عملية «تفريغ/ تجريف فكري وسلوكي وأخالقي» 

ألدوار مؤسسات المجتمع المرجعية انطالقا من األسرة 

وصوال إلى المؤسسات الدينية.

عدوى اجتماعية

ويؤشر هنا إلى أن إشهار الكثير من الخصوصيات على 

لمنظومة  الحركي  «االسم  هي  إنما  اإللكتروني  األثير 

العصر الفردية»..

بدرجات  ِقبلنا  من  ُمقلدة  وسلوكيات  «تفكيرنا  أن  أي 

واسعة،  وبعناوين  بقوة  حاضرة  أنها  غير  متفاوتة، 

فاجتاحتنا وكأنها عدوى اجتماعية وتعليمية لمرض ُنشر 

هذه  مثل  فيه  باتت  حد  إلى  اإللكتروني  الفضاء  عبر 

المنشورات المدعمة بالصور فاضحة في أحيان كثيرة، 

وأحيانا أخرى خاوية المحتوى والمضمون.

محدودة على العموميات

واإلعالم  التواصل  شبكات  خبير  يرى  جانبه  من 

إشراك  حدود  بأن  الدويري  رامي  الدكتور  االجتماعي 

مواقع التواصل االجتماعي تنسف خصوصية األسرة

اقام اتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي الكوردستاني – روژافا يوم الجمعة ٣١/ ١/ ٢٠٢٠، حفل تكريم 

لمجموعة من الشعراء في مدينتي الدرباسية وعامودا وذلك على نتاجهم الغني الذي شكل جزءا كبيرا من 

الكوردية وتسلط الضوء على قضية شعبهم عبر  القصيدة  المبذولة في تطوير  الكوردي وجهودهم  االدب 

اشعارهم، في مكتب اتحاد نساء كوردستان - سوريا في مدينة عامودا.

حضر حفل التكريم مسؤول الفرع " حميد خليل "، اعضاء هيئة الفرع وبعض اعضاء المجالس المحلية 

للمجلس الوطني الكوردي في الدرباسية وعامودا.

حيث بدأ الحفل بكلمة االتحاد القتها تيما بدرخان، ومن ثم كلمة باسم الشعراء المكرمين الشاعر، عبدالي 

عامودي بافي طاري .

وبعد ذلك القى كل من الشعراء الحاضرين قصائدهم وتخللها فواصل غنائية من اعضاء فرقة " شرموال " 

آالن دريعي واحمد تاج الدين وفرقة " مدرسة الجزيري " محمد وروان والفنان " عبدالقادر بافي فلك ".

الديمقراطي الكوردستاني – روژافا الشعراء بشهادة فخرية وهم:  وفي الختام كرم اتحاد الطلبة والشباب 

عبدالي عامودي بافي طاري - ابراهيم برجس - باهوز كنرش - احمد فوزي - دهام شهاب - ادريس 

حاج قاسم.

ومن جهتهم اهدى بعض الشعراء االتحاد دواوينهم الجديدة، شاكرين للقيام بمثل هذه المبادرة. وهذا في مكتب 

اتحاد نساء كوردستان - سوريا في مدينة عامودا.

@ıaã»ì€a@Âfl@Ú«Ï‡™@‚ãÿÌ@Új‹�€a@Üb•a
aÜÏflb«Î@ÚÓébiäá€a@>‰Ìáfl@¿

فرع عامودا - درباسية 

عاد فريق كرة القدم لالتحاد في مدينة درباسية " KÎKAN " الى ممارسة انشطته االعتيادية من تدريبات 

ومباريات ودية على ملعب درباسية االصطناعي، حيث بدأ بمباراة ودية مع فريق المدينة انتهت بالتعادل 

االيجابي / ٣ - ٣ /، ومن جهة اخرى يحضر الفريق للقيام بلعب مباريات مع فرق االتحاد في باقي المدن 

في االسابيع القادمة.

@È†bì„@¿@äaã‡né¸a@∂a@ÊbÿÓ◊@’Ìãœ@ÒÜÏ«
@ÚÌÜÎ@Òaäbjfl@Â‡ö

الناس خصوصياتهم لآلخرين يجب أن تكون «محدودة 

تفاصيل  نشر  وعدم  العموميات..  على  مقصورة)  (أو 

الحياة اليومية الخاصة»، فأصبح هنالك خلط بين الحياة 

الواقعية واالفتراضية.

األشياء  تفاصيل  نشر  أن  إلى  ذلك  الدويري  ويعزو 

اإليجابية عن حياتنا يساعد على زيادة تفاعل اآلخرين 

في صفحاتنا، وهو ما يعزز الثقة بالنفس، ويشيع القيم 

اإليجابية في المجتمع وحتى الشعور بالسعادة..

الثقة  زادت  واإلعجابات  التعليقات  زادت  فـ«كلما 

بالنفس وبأن المحتوى يعتبر جيدا، فاألشخاص ال تشارك 

الصور غير الجميلة لعدم وجود تشاركية أكبر».

قوننة الفضاء اإللكتروني

ويبين الدويري أن اعتقاد المستخدمين الخاطئ بأن «ال 

حدود لهذا الفضاء االفتراضي يسمح لنا بطبيعة الحال 

بالتعبير عن أفكار لربما ال يمكن التعبير عنها في الحياه 

الواقعية». ويلفت إلى أّن بعض قراصنة االنترنت يتبع 

طبيعة  «معرفة  وهي  االجتماعية»،  «الهندسة  سياسة 

وبالتالي  منشوراتهم..  خالل  من  األشخاص  وفكر 

اختراق قواعد البيانات الخاصة بهم بسهولة».

التي  الجيدة  واألشياء  األخبار  نشر  االيجابيات  ومن 

تساعد على تعزيز التواصل، وفي بعض الحاالت تزيد 

تفاعل  على  المنشور  حصل  إذا  السعادة  هرمون  من 

كبير.

وهذا بنظره «سالح ذو حدين: ففي حال عدم الوصول 

إلى هذا التفاعل، قد يقع األشخاص في حالة اكتئاب».

تعبير عن التناقضات الداخلية

بدوره يشير مستشار الطب النفسي الدكتور عبد الرحمن 

وجود  «عدم  التواصل  وسائل  مساوئ  من  أن  مزهر، 

الرقابة الكافية وانتشار اإلشاعات بقوة وانعدام المسؤولية 

عند بعض المستخدمين.

ومنها كذلك أنها «تعزل بعض المستخدمين عن عائالتهم 

إلى صراعات  يؤدي  ما  الحقيقي واألقرب،  ومجتمعهم 

النفسية  صحتهم  على  سلبا  تنعكس  داخلية  وتناقضات 

بوجود  المجتمعات  قيم  وتضرب  الخالفات  وتعمق 

في  والصراعات  الخالفات  بث  هدفهم  مستخدمين 

المجتمعات، وفق مزهر.

ويحذر من أن المستخدم يتعامل مع عالم غير حقيقي، 

«ال  الخيالي  العالم  هذا  في  األشخاص  من  كثيرا  وأن 

يظهرون على حقيقتهم».

ال تسّلم عقلك لآلخرين

وهو يؤمن بأن التواصل االجتماعي الحقيقي (الواقعي) 

أفضل للناس ألن االنسان يتعلم من اآلخرين بالتواصل 

عبر  لآلخرين»  عقلك  تسّلم  «ال  أي  المباشر،  الحسي 

العالم االفتراضي.

احفظ خصوصيتك

في المحصلة.. بما أننا نملك هواتف ذكية ولنا حسابات 

على مواقع التواصل االجتماعي فنحن عرضة ألن نكون 

ضحايا لالختراقات، فهنالك الكثير من البرامج والوسائل 

التي يمكن من خاللها اختراق كل ذلك..

الخصوصية،  تحصين  على  الحرص  من  بد  ال  وهنا 

واألهم من ذلك: االهتمام بالمحتوى الذي ننشره.
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آوتهم التي مخيماتهم أكبر يعتبر في األردن، السوريين مخيم لالجئين

اندالع إثر بالدهم في الحاكم النظام فظاعات من هربا لجوئهم إثر هناك

يفاقمها صعبة اجتماعية أوضاعا سكانه يعيش عليه. الشعبية الثورة

في بالدهم. للصراع قريبة تسوية أمام األفق انسداد

الموقع

٨٥ كلم شمال شرق  بعد المفرق على محافظة في مخيم الزعتري يقع

أرض -فوق األردنية السلطات أنشأته وقد عمان. العاصمة األردنية

السورية  الحدود التقاء نقطة عن كلم  ١٠ حوالي تبعد صحراوية

السوريين آالف الستيعاب عام ٢٠١٢، ٢٩ يوليو/تموز يوم األردنية-

السورية. الثورة به واجه الذي األسد بشار بطش نظام الفارين من

لالجئين رسمي أردني  مخيم أول هو -الذي المخيم إدارة  وتتولى

اإلغاثة منظمات من بدعم  الهاشمية" الخيرية "الهيئة  السوريين-

لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية طليعتها وفي والدولية، المحلية

لألمم المتحدة. التابعة الالجئين

يكون ما أشبه أصبح حتى باطراد تتسع المخيم مساحة ظلت إنشائه ومنذ

وذلك األردن، في سكاني تعد رابع أكبر تجمع مترامية األطراف بمدينة

العالمية. اإلغاثة وكاالت أقامتها منتظمة شكل شبكات على

خيم من مساكن في متواضعة تتمثل تحتية "المدينة" ببنية هذه زودت وقد

الشوارع تتخللها (الكرفانات)، المتنقلة والعربات الصفيح وغرف القماش

والنظافة. الشرب والطبخ بمياه إمدادها الكهرباء، ويتم وأعمدة

السكان

أممية  إلحصائية (طبقا الجئ ألف  ٨١ الزعتري مخيم في يعيش

المحافظات جميع  من  جاؤوا (٢٠١٥ يوليو/تموز   ٢٨ في منشورة

في الخمسة السوريين أكبر مخيمات الالجئين المخيم ويعتبر السورية.

أكبر مخيمات األوسط، وثاني الشرق في لالجئين مخيم وأكبر األردن،

العالم. في الالجئين

األمم  صندوق احتفل وقد طفال، و١٥ ١٢ بين ما يوميا المخيم في ويولد

خمسة  رقم المولود ١ مارس/آذار ٢٠١٦ بقدوم يوم للسكان المتحدة

الزعتري. مخيم في آالف

أبريل/نيسان   ٣٠ يوم من اعتبارا األردنية السلطات أنهت وقد 

بلغت أن بعد الزعتري مخيم في  السوريين  الالجئين ٢٠١٤استقبال 

ذلك. بعد انخفض العدد هذا لكن الجئ، آالف ١١٠ سعته نحو

التاريخ

خاصة في سيئا إنسانيا واقعا الزعتري مخيم سكان يعيش منذ نشأته؛

معاناتهم عام تتكرر كل ففي وصيفا؛ شتاء المناخية القاسية الظروف

محيطهم في الشتاء حلول  عند القارس البرد من  شكاواهم وترتفع

أبنية تغمر وثلوج أمطار صاحبتها إذا سيما القاسي، ال الصحراوي

فترتفع الصيف في أما الوحل، مستنقعات فيه فتحدث الهشة المخيم

تكثر كما حياتهم، في سكانه يعهدها  لم  قياسية لمستويات الحرارة

الرملية. العواصف

المقدمة، والمساعدات الخدمات قلة  يشكون  -الذين الالجئون ويعاني

انتشار من عام كل للكهرباء- المتكرر واالنقطاع التدفئة، وسائل وندرة

العيادات فتكتظ السن، االطفال وكبار لدى خاصة بينهم الشتاء أمراض

إدارة يضطر مما  األدوية، وتنقص المخيم  في العاملة والمستشفيات

خارج األردنية المستشفيات إلى األطفال حاالت بعض تحويل إلى المخيم

والبطانيات، المدافئ الالجئين على اإلغاثية الهيئات وتوزع المخيم.

والمعلبات الخبز في عليه يحصلون الذي الطعام ينحصر ما وغالبا

أو لحوم أو فواكهة أو خضروات أية يشمل لكنه ال الحبوب، وبعض

المخيم سكان يستخدمها التي الجماعية الحمامات وتفتقر ألبان. أو أجبان

به فليس مسموحا الطهو أما الماء. من الكافية النظافة والكميات إلى

يحرصون صغيرة مواقد يملكون الحرائق، ومن إلشعال تجنبا الخيم في

الثمن. مرتفع الغاز ألن استخدامها تقنين على

المتحدة لشؤون  لألمم السامية المفوضية أعلنت ٢٠١٥ يوليو/تموز وفي

يوزعها الشهرية التي الغذائية القسائم قيمة تخفيض أنه جرى الالجئين

من األولى األشهر في المخيم لغالبية سكان العالمي األغذية برنامج

قسائم في أي الحصول على عدم إمكانية وأنهم يواجهون نفس السنة،

المستقبل.

ومستشفيات طبية المخيم عيادات في الصحية، فتوجد األوضاع عن أما

منها ودول ودولية، وإنسانية عربية منظمات خيرية بها زودته ميدانية

الطبية الرعاية لكن وإيطاليا، وفرنسا واإلمارات والمغرب  األردن 

واألدوية. المؤهل الطبي الكادر لنقص نظرا كبيرا قصورا تعاني

الزعرتي خميم
األردن السوريني يف لالجئني رمسي أردني أول خميم

سردار داري – مخيم بردرش

عام ٢٠٢٠، من الثاني الشهر دخول مع الجئ آالف الجئ إلى ٧ ألف ١٥ من بردردش مخيم السوريين في عدد الالجئين الكورد انخفض

الخروج من إجرائات إكمال بعد ودهوك والسليمانية هولير في مدن استقر سورية وبعضهم كوردستان إلى الالجئين معظم عاد حيث

المخيم.

إلى  العودة حيث كوردستان غرب نحو خاصة بحافالت المخيم الجئ ١٠٠ إلى ٢٠٠ من أسبوع يغادر كل المخيم مسؤولين في بحسب

رأس مدن أهالي من الكثير المنطقة، كما أن على في المنطقة عقب العدوان التركي النسبي االستقرار بعد وعوائلهم أطفالهم منازلهم مع

العيش االستمرار في من بدًال وديرك وعامودا وقامشلو الحسكة مدن في لالستقرار كوردستان إلى غرب العودة فضلوا أبيض وتل العين

المخيم. في

من العديد قدوم مع بردرش في مخيم السوريين من الالجئين الكورد لما تبقى آمن مالذ لتوفير بوسعها ما تعمل التزال كوردستان حكومة

والطرق السبل بشتى الالجئين وإعانة مساعدة على المنظمات هذه تعمل حيث األخيرة، اآلونة في المخيم إلى والدولية المحلية المنظمات

المتاحة.

وسيارات للحاالت الطارئة مستشفى مختصة باإلضافة إلى دولية منظمات إشراف والشباب تحت لألطفال مراكز عدة اليوم المخيم يضم

على دوري بشكل والمساعدات المعونات توزيع الخيرية على بارزاني منظمة حديثة، وتعمل إطفاء بسيارة مزود لإلطفاء ومركز إسعاف

طبابة. وأدوية منزلي وإكساء مالبس فصل الشتاء من مستلزمات إلى باإلضافة الالجئين

الفرع في مركزيًا يمتلك سوقًا المخيم بات العيش حيث في لالستمرار بمشاريع تجارية الالجئون باشر المخيم في الحياة استمرار ومع

واإلكسسوارات محالت لإلتصاالت إلى باإلضافة اليومية الحياة ومستلزمات واألفران والمطاعم المحالت من العديد يتضمن الرئيسي

دائمة. بصورة المخيم في المقيمين السوريين الالجئين فقط المحالت هذه يدير و واألغراض المنزلية والهدايا

كوردستان: لصحيفة م.خ تقول

وعندما أطفالي الصغار إعانة للعمل بغية مضطرة هنا أصبحت بنا األيام وطالت إلى المخيم انتقلت أن ومنذ قامشلو في خياطة أعمل كنت

في أعمل هنا اليوم وأنا كوردستان في هنا محلية منظمات قامشلو بمساعدة من ماكينتي بجلب قمت خياطة ألعمال بحاجة المخيم أن رأيت

القريب الفرج وانتظر اآلخرين الالجئين من اليومي قوتي الخيمة وأكسب هذه

لنا: علي محمد ويضيف

لي فكان البد هنا، بنا سيطول الحال أن أحسست المخيم، الخبز يوميًا ألهالي بتوفير أقوم ترون للمخيم، وكما صغيرًا استقدمت فرنًا آليًا

مدينتي بعيد عن الجئ هنا وأنا مهنتي ذا أكمل وها أنا العين رأس بمدينتي فرن موظفًا في كنت مع أبنائي، يعينني في عمل التفكير من

دهوك. في واالستقرار للعمل المخيم من بالخروج القريب الفرج وانتظر ومرتزقته، الترك المحتلة من

لنا: يوسف فأردفت أم أما

من دموعي، الخيمة المتعبة هذه في الشابة ابنتي ومع معه اليوم هنا القلب، أنا في بمرض الصغير ولدي لمعالجة هنا سوى أقصد اللجوء لم

ولدي ومعالجة المخيم للخروج من هنا للمنظمات الثبوتية األوراق كافة وقد قدمت القلب، عملية لجراحة إلى وبحاجة بالقلب ولدي مريض

القريب الفرج اآلخرين مثل مثلنا وننتظر الخيرية بارزاني منظمة من وأدوية مساعدات نتلقى نحن هللا الحمد الوحيد،

الذي لالجئ األولى الدرجة من كفالة بوجود المشروع النظام من المخيم وفق الجميع إلخراج وساق على قدم مستمرة المخيم إدارة أن يذكر

حاله مستقبًال إقامة على والحصول بها مدينة يرغب في أي االستقرار يستطيع المطلوبة لألوراق الالجئ استكمال وبعد الخروج، يريد

سبقوه. الذي السوريين الكورد الالجئين حال

افتتح  الذي الموصل. المخيم شرق مدينة شمال و٣٢ كيلومترا دهوك محافظة شمال كيلومترا ٧٠ بعد على بردرش مخيم يقع أنه ويشار

غربي  من الكرد الالجئين استقباله قبل أخرى بشرية بجماعة المخيم ذاكرة مرت جديدًا. يكن لم الماضي األول/أكتوبر تشرين ٢٦ بتاريخ

عن  عبارة المخيم كان المجاورة. نينوى محافظة معظم على ”داعش“ سيطرة ٢٠١٤ بعد عام في المخيم هذا ظهر األيام. هذه كوردستان

المخيم قراهم وبلداتهم، واغلق إلى النازحين جميع عاد داعش من الموصل تحرير بعد ”حيث المحافظة تلك للنازحين العراقيين من مأوى

. “٢٠١٧ عام في
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الشرعية  غير الهجرة على وجهت لهم تهم المساعدة أن بعد أعوام، تتراوح بين عام وخمسة لمدة بالسجن أحكاما ١٠ أشخاص يواجه

دخول الشبكة بتسهيل ساهمت للقضاء، فرنسا. ووفقا إلى إيطاليا تورينو في مدينة من إجرامية منظمة شبكة ضمن غير القانونية واإلقامة

الفرنسية. األراضي إلى مهاجر ١٥٠٠ حوالي

فككت  أن بعد التنفيذ، مع وقف أعوام خمسة إلى عام تتراوح بين لمدة بالسجن ١٠ أشخاص الجنائية الحكم على فرضت محكمة ليون

عبر فرنسا إلى مهاجر من ألف دخول أكثر في الشبكة وساهمت ،٢٠١٨ عام وفرنسا في إيطاليا بين المهاجرين لتهريب السلطات شبكة

البالد. جنوب نيس مدينة محطة أو األلب جبال

عصابة ضمن القانونية غير اإلقامة تسهيل تهم تحت الجنائية المحكمة أمام الثالثاء يوم منذ إفريقيا، غرب ومعظمهم من يمثل المتهمون،

إجرامية. وجمعية منظمة

الشبكة. أو مديري أو وسطاء كسائقين الشبكة، ضمن على أدوارهم مقاضاتهم بناء وتمت

الشرعية خالل غير من الهجرة يمثل ٣,٥ إلى ٧٪ ما وهو الفرنسية، األراضي إلى مهاجر ١٥٠٠ المنظمة المجموع، أدخلت هذه "في

العام. المدعي بحسب عام"،

المنظمين  بحق الفرنسية، األراضي دخول من دائم وحظر سنوات ٥ السجن وهي األشد، العقوبة شيفت أوليفييه العام المدعي واتخذ 

إيطاليا. في تورينو من تنطلق كانت التي التهريب عمليات على أشرفوا الذين للشبكة الرئيسيين

أربع لمدة بالسجن الحكم األلب، جبال في  وأنفاق ممرات  خالل من  شاحنات  في المهاجرين بتهريب قاموا الذين  السائقون  ويواجه

سنوات.

اعتبر تصريح، السيارات دون كان يقوم بتأجير باريس في منطقة صيني مقيم رجل السيارات، التي يديرها لشركة تأجير بالنسبة أما

أشهر ستة لمدة بالسجن عليه وحكم المهاجرين، نقل في السيارات تلك باستخدام علم على كان الرجل أن المؤكد غير من أنه العام المدعي

بطريقة مخفية. بسبب العمل وقف التنفيذ مع

بواسطة السرية، الرحالت من العشرات بتنظيم القضية هذه تتعلق ليون، في (JIRS) المتخصص القضائي االختصاص قبل بالتحقيق من

األلب . جبال عبر (إيطاليا) ومنطقة باريس، تورينو بين ٢٠١٦ إلى ٢٠١٨، من القطارات، بواسطة ثم الشاحنات

للرحلة. يورو ٣٠٠ إلى ٣٥٠ دفع المهاجرين على كان القضائية، المعلومات حسب

نيوز  مهاجر  
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تعتمد على المخيم في التعليمية الخدمات فإن التعليمي؛ وعلى المستوى

أن موضوع رغم واإلغاثية، الدولية الهيئات توفرها المدارس من عدد

تركز على اإلغاثة التي المنظمات من لكثير بالنسبة التعليم ليس أولوية

اإلنسانية. والمساعدات

الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية لبيانات نشرتها ووفقا

ال يذهبون  ألفا)- ٢٥) التعليم سن في هم -ممن المخيم أطفال ثلث فإن

المدرسة. إلى

و٢٤  ٩,٥٠٠ شاب (تتراوح أعمارهم بين ١٩ نحو أن البيانات وأضافت

العيش لكسب فرص وإلى المهارات، على التدريب إلى يحتاجون عاما)

يرتادون هؤالء من ٪٥,٢ نسبته ما كان وقد سنًا. نظرائهم األكبر مثل

ولم الصراع، بسبب المغادرة عليهم تعينت ولكن سوريا في الجامعة

.٪١,٦ إال منهم يتخرج

إلى األردنية السلطات  دفع مما أمنية، حوادث أحيانا المخيم  ويشهد

المجتمعية" بـ"الشرطة يعرف ما وإنشاء فيه األمن رجال عدد زيادة

بين ومهمتهم أن يكونوا وسطاء المخيم، من المئات من أبناء المكونة

ال التي سكانه حل خالفات على والعمل أمن المخيم، وإدارة الالجئين

تحتاج لتدخل األمن.

المحلية الجهات إمكانات  بين كبيرة" "فجوة أن هناك مراقبون ويرى

المخيم سكان يعيشها التي وحجم المأساة المخيم عن المسؤولة والدولية

مكانا ليس دائما أنه تؤكد والتي فيها، المقام طبيعة المنطقة وتضاعفها

الكريم. للعيش صالحا

للدول  الثالث االجتماع ٤ مايو/أيار ٢٠١٤ يوم المخيم استضاف وقد

المساعدات قلة إلى العالم انتباه للفت السوريين لالجئين المضيفة

المبالغ ُرُبع تجاوز لم والتي الدول، ولهذه السوريين المقدمة لالجئين

لضيافتهم. الالزمة

-وقد من الالجئين العديد المخيم في الحياة صعوبة ظروف دعت وقد

العودة يقرروا أن يتوقعونه- كانوا مما أكثر في بالدهم الصراع طال

موت من "هربوا وقد أنفسهم وجدوا إذ الثمن، كان مهما مناطقهم إلى

بين والمراوحة والمرض الجوع بسبب فعال آخر متحقق إلى مظنون

الحر". وقساوة البرد شدة

ال المخيم في عليهم المفروضة القوانين أن الالجئين الكثير من ويرى

مخيمات ألن نافع، بشكل وأوقاتهم طاقاتهم  من باالستفادة لهم تسمح

الفترة هذه كانت وإن حتى مؤقتا الحياة قيد على ليبقوا مصممة الالجئين

تجاوزت عدة سنوات.

لشؤون السامية المفوضية عمليات مدير إتيمزيان هوفيك وصرح

المخيم يتقدمون في سوري الجئ
ْ
مئتي بأن الزعتري مخيم في الالجئين

هو الطلبات تزايد سبب أن وأوضح إلى بالدهم. للعودة بطلبات يوميا

لالجئين، تقديم المساعدات عن الدولية اإلغاثية المنظمات معظم توقف

أوروبا. إلى الهجرة في بعضهم رغبة إلى إضافة

لشؤون المتحدة األمم مفوضية  ممثل هاربر أندرو  أكد  جهته؛ ومن

السوريين في الزعتري المئات من الالجئين أن األردن في الالجئين

خاصة المخيم في الحياة ألنهم يستصعبون بالدهم، العودة إلى يريدون

األردن. في من العمل ممنوعون أنهم

فإن المخيم)  إدارة عن (المسؤولة األردنية الخيرية الهيئة  وحسب

طلبات يقدموا أن هو سوريا إلى العودة في يرغبون ممن المطلوب

العبور عملية تنظم عليها موافقته وبعد "المفرق"، محافظ إلى الرجوع

وقوى األردنية القوات بين مسبق تنسيق وهناك الحدود. وضع حسب

العودة. في للراغبين لتأمين دخول آمن السورية المعارضة

فيها طالبوا أردنيين  وحقوقيين مثقفين من دعوات عدة  صدرت وقد

في األصعب المرحلة أحد عناوين الذي يعتبر الزعتري مخيم بإغالق

كما األردن". جبين على عار إنه "وصمة قائلين المعاصر، سوريا تاريخ

الزعتري" مخيم إلغالق نعم "تحالف إطالق اتحاد المرأة األردنية أعلن

السوريين". بكرامة إنسانية تليق بدائل أكثر "إيجاد إلى داعيا

أهله من مجموعة أصدرت فقد المخيم؛ في العيش تحديات ورغم

"مجلة سموها بسكانه خاصة اليابان) مجلة طوارئ منظمة من (بدعم

الطريق".

واإلنجليزية- تفاصيل العربية باللغتين تطبع -التي المجلة هذه وتتناول

ورسائل توعية ظروفه، مع التأقلم على الناس وقدرة المخيم الحياة في

وترشيد والصحة، النظافة وأمور العامة، السالمة على بالحفاظ تتعلق

األطفال، وتطعيم الحشرات، ومقاومة الماء، وتنقية الكهرباء استهالك

الالجئون. يكتبها التي والمقاالت القصص والقصائد نشر إلى إضافة

برس) (أسوشيتد
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املواطن السوري .. واألمراض اخلبيثة

النزاعات المسلحة في بلدي منذ تسع سنوات لم تقتصر 

الكوارث.    .... الويالت  ...الجرحى...  الموت  على 

واالمراض  والجوع  الفقر  معها  جلبت  بل  فقط  الدمار 

العالج  الصعبة  المستعصية  االمراض  وخاصة 

دون  والوقاية.  المقاومة  الصعبة  التكاليف.  ...الصعبة 

والنقاط  والمستوصفات  المشافي  تدمرت  حيث  رحمة 

المشافي  المقيمين في  الطبية  الطواقم  الطبية ولم ترحم 

وال الطواقم المرافقة لسيارات اإلسعاف.

 لإلهمال والتدمير هجر 
ّ
النتيجة تعرض القطاع الصحي

دول  إلى  االختصاصات  مختلف  من  األطباء  ونزح 

وظروف  جو  في  للعمل  سعيا  أوربا.  إلى  أو  الجوار 

أكثر امنا وامانا وخروج اكثرية المشافي والمستوصفات 

والنقاط الطبية عن الخدمة وشكلت ازمة تامين االدوية 

لألمراض  وخاصة  والمشافي  الصيدليات  في  الطبية 

المزمنة 

كل  في  الخبيثة  باألمراض  المصابين  أعداد  فتزايدت 

المحافظات وبشكل ملموس في محافظة الحسكة الغنية 

الهواء  تلويث  نتيجة  كبيرة  ضريبة  دفعت  التي  بالنفط 

عمليات  من  المنبعثة  واإلشعاعات  بالغازات  والبيئة 

عن  البعد  كل  بعيدة  البدائية  بالحراقات  النفط  تكرير 

أنفسهم  العّمال  هم  الضحايا  اول  فكان  الصحية  الحالة 

الذين يعملون في التكرير حيث ظهرت عليهم أعراٌض 

وأمراٌض للسرطانات الجلدية.  

والنباتات  الحيوانات  البيئة  تلوث  من  يسلم  ولم 

والمزروعات والخضروات فالنتيجة الحتمية هو تناول 

المعرضة  الحيوانات  ولحوم  الخضراوات  المواطن 

لتسممات الحراقات فيصابون بأمراض مختلفة. باإلضافة 

وبقاء  الكهربائية  والمولدات  السيارات  محركات  الى 

اثارها في الشوارع واالحياء بين السكان لفترات طويله 

مع انعدام النظافة فتصبح حاضنة للجراثيم والفيروسات 

للمالبس  األهالي  واستخدام  والهواء  الماء  فتلوث   .

للتدفئة  كمازوت  المكرر  والنفط  واألوراق  واإلطارات 

الصحية  الغذائية  المواد  غياب  عن  ناهيك  الشتاء.  في 

المقاومة لألمراض بسبب الفقر.

في الدرجة الثانية ُيرّجح أن تكون المواد الغذائية القريبة 

من انتهاء مدة الصالحية أو المنتهية بالفعل، أو ما يتم 

ظّل  في  مزّورة  تواريخ  تدوين  من  الغش  أعمال  من 

غياب رقابٍة حقيقيٍة لهذه األمور.

فكانت المحصلة انتشار امراض السرطان بالجزيرة ففي 

في  اإلصابات  تراوحت   ٢٠١٦ عام  نهاية  احصائيات 

الجزيرة نسبة (٣٠ -٣٥ ٪) من مجموع اإلصابات في 

سوريا على مستوى البالد. 

مع أّن المنظمات المدنية قد شهدت انتشارًا واسعًا وخاصًة 

ُتعنى  منظمات  أربع  إلى  إضافًة  قامشلي،  مدينة  في 

المنظمات  الكافي من  الدعم  إلى  تفتقر  أّنها  إال  بالبيئة، 

الدولية، وغياب مشاريع حقيقية للعمل عليها.

كل  يحتاج  الذي  المريض  المواطن  يدفعها  الضريبة   

بين  ما  أشهر  يستغرق  قد  كيماوية  فترة ألخذ جرعات 

المشفى  في  الدور  وانتظار  الطيران  بطاقات  انتظار 

وحتى العودة مع مرافق وهي تكاليف باهظة جدًا بعض 

استدانوا  وآخرون  منازلهم  لبيع  اضطروا  األشخاص 

لتأمين مصاريف العالج بشكل دوري.

 لألسف حتى االمراض الخبيثة خالل السنوات الماضية 

كان لها نصيب وافر من أرواح الشعب السوري بالتوازي 

مع براميل الموت والقتل والتدمير لكن هذه االمراض 

والغني  الفقير  وتصيب  اصابت  ألنها  أكثر عدال  كانت 

-الظالم والمظلوم -الضابط والجندي. المثقف والجاهل.  

المنظمات  على  الخطر  ناقوس  دق  من  بد  ال  لهذا 

والهيئات المسؤولة العمل على توفير العالج والخدمات 

في محافظة الحسكة ألن تكاليفه كبيرة.  بالرغم من توفر 

االدوية المجانية في مشفى البيروني بدمشق   

وحماية المواطن من العوامل والمسببات وتأمين الوقاية 

الالزمة للحد ما أمكن من انتشار وزيادة اعداد المصابين 

بأمراض السرطان والجلطات القلبية.

خالد بهلوي 

مثانية أعوام على تأسيس 
االحتاد النسائي الكوردي يف سوريا

 كوردستان 

يوم ١٣  سوريا  في  الكوردي  النسائي  االتحاد  نشر 

لتأسيسه,  الثامن  الذكرى  في  بيانًا   ,٢٠٢٠ شباط 

وتلقت مؤسسة آرك اإلعالمية نسخة منه جاء فيه.

نص البيان:

اإلتحاد  لتأسيس  الثامنة  الذكرى  اليوم  يصادف 

النسائي الكردي في سوريا أنها منظمة من منظمات 

الكردية  المرأة  بشأن  تعنى  التي  المدني  المجتمع 

وتعالج مشاكلها وتفسح لها المجال لتعبر عن رأيها 

ثقة  بكل  مستقبلها  وترسم  بنفسها  طريقها  لتشق 

ووضوح وذلك من خالل فتح الدورات التدريبية لها 

واعداد المحاضرات والندوات والمناظرات في كافة 

لبناء  بيد  ويدا  إلى جنب  جنبا  الرجل  مع  لتعمل  واالقتصادية  واالجتماعية  والثقافية  السياسية  المجاالت 

مجتمع كردي سليم وواع.

إن إستمرار اإلتحاد النسائي الكردي في سوريا في نضاله من أجل قضية المرأة الكردية والمجتمع الكردي 

طيلة هذه السنين العصيبة التي مرت بها كردستان سوريا من ويالت الحرب ومآسيها وآثارها المدمرة 

الكثير أن  الكثير  القتل والتهجير والتشتت واالعتقال والفقر والمرض وغيرها  على الشعب الكردي من 

ديمومتها في خضم هذه الظروف بحد ذاتها تعتبر نجاحا باهرا ناهيك عن النشاطات والفعاليات التي أقامتها 

عضوات اإلتحاد وذلك بمشاركتهن وحضورهن في االعتصامات والمظاهرات االحتجاجية أمام القنصليات 

والسفارات األجنبية داخل الوطن وخارجه.

وبهذه المناسبة نعاهد المرأة الكردية أن نمضي قدما في نضالنا من أجل نهضتها وتغيير نظرة المجتمع 

الدونية والسلبية لها والكف عن ممارسة العنف الجسدي والنفسي ضدها والعمل الجاد من أجل تثبيت 

حقوقها في القانون والدستور السوري الجديد.

اإلتحاد النسائي الكردي في سوريا

لو كنت خجوال.. اقرأ هذا الموضوع

الخجل االجتماعي مشكلة كبيرة للعديد من األشخاص، وذلك لما يسببه من مواقف محرجة لهم، وقبل اإلجابة عن السؤال: 

كيف تسيطر على خجلك االجتماعي ؟ البد أن تعرف أن هناك نوعين من الخجل، أولهما الخجل المتأصل في الشخص، 

وثانيهما الخجل الذي لم يصل إلى هذا الحد.

وبالنسبة للنوع األول, فيستحسن االستفادة من عون شخص ما في هذا المجال, على الرغم من إمكانية المعالجة الذاتية، وأما 

بالنسبة إلى النوع الثاني, فهناك الكثير من الخطوات التي تعالج الخجل, وتدفع الخجولين إلى التغلب عليه.

وإليك بعضها:

أوًال– حاول أن تعرف أسباب خجلك.

ضع أمام نفسك هذا السؤال: "لماذا أنت خجول؟".

فكل امرئ يشكل حالة خاصة من حاالت الخوف, أو الخجل, أو الضعف, أو الحماسة, فليس في الحياة النفسية قواعد عامة 

لألفراد, بمعنى أن كل فرد ذو "هوية" مستقلة بطباعه وعاداته وأخالقه وميزاته, بحيث ترى الصفة الواحدة تختلف باختالف 

األشخاص, فالخجل عند هذا غيره عند ذاك وهكذا, تتعدد األحوال وتتنوع, بتعدد الناس وتنوعهم, ثم بتعدد الظروف وتنوعها. 

فاألحوال النفسية ترجع إلى العوامل التي تسببها وتبعث عليها, وهذه العوامل تنحصر في اثنين أو ثالثة أساسية.

 وهي كالتالي:

* العوامل الجسمية, كالهزل الطارئ, أو العيوب الظاهرة, أو أية عاهة بارزة تشوه الجمال اإلنساني. فهذه قد تنعكس خجًال 

لدى أصحابها.

* العوامل النفسية, مثل سرعة االنفعال, أو الكراهية الزائدة, أو الشعور بعقدة النقص, أو ما شابه ذلك.

* العوامل الفكرية, كالتخيالت.

حاول أن تعرف السبب وراء خجلك. واعلم أنه مهما كانت األسباب, فإن باستطاعتك أن تتغلب عليها, وتصبح جريئًا, حازمًا, 

ومنيعًا, فهناك كثيرون من أمثالك, كانوا يعانون في يوم ما من الخجل ثم استطاعوا التغلب عليه وبلغوا ذروة المحبة وكانوا 

من قبل يتوارون عن الناس خجًال, ويعتزلون كل محفل حياء, ولكنهم استطاعوا أن يتغلبوا على ذلك, حينما اكتشفوا القدرة 

عليه, من خالل ما وهب اهللا لهم من طاقات ومواهب.

ثانيًا – أعلن جهرًا تصميمك على التخلص من الخجل.

إن اإلعالن عن االلتزام بشيء, له قوة كبيرة على النفس تدفعه إلى تحقيقه.

ومجرد اإلعالن هو البداية في المواجهة مع الخجل, بل هي الخطوة األولى في االنتصار عليه.

ثالثًا – عزز ثقتك بنفسك

وابدأ من أمور بسيطة مثل المباشرة بالسالم على ثالثة غرباء تالقيهم في الطريق. فعليك ان تتعلم كيف تسيطر على مخاوفك, 

وتتصور عواقب حميدة من حاالت مرعبة.

ومن الممكن تقوية االعتزاز بالذات من خالل صيغة أو معادلة بسيطة هي: امتنع عن قول أمور سلبية عن نفسك وفكر, بدًال 

من ذلك, في تقويم ما تظن أنه خطأ لكي تخطو إلى اإلمام بثقة وثبات.

كما يمكنك التركيز على االتصال مع من تتحدث إليهم عن طريق النظر وتستطيع كذلك تقمص شخصية المستمتع المنتبه مع 

ابتسامة رقيقة وإيماءة بالموافقة, والظهور بمظهر المهتم بالحديث.

رابعًا – كن سيد نفسك, وحاول أن تتحر من اآلخرين.

إن كثيرًا من الخجولين يشعرون باإلهانة من قبل اآلخرين لهم, وربما يجدون أن اآلخرين يستغلونهم أو ال يحترمونهم, ومع 

ذلك يجدون أنفسهم عاجزين عن رد ما يفرضونه عليهم. ولذلك فإنهم يتولون أدوارًا ال يستسيغونها, والحل لهذه العقدة يكمن 

في أن يتعلم هؤالء كيف يكونوا أسياد أنفسهم ويتحرروا من اآلخرين.

وأهم ما يجب عليهم أن يعرفوه, هو أنهم يالقون معاملة بالطريقة التي علموا الناس أن يعاملوهم بها.

وكما يقول الحديث الشريف "فالمرء حيث وضع نفسه", فمن يعلم الناس أن يسخروا منه فليس من حقه أن يطالبهم باالحترام, 

ومن يقبل من غيره أن يستغله, فليس من حقه أن يعاقبه على ذلك.

ويقول قائل: كيف لي أن أبدل طريقة الناس معي؟

والحقيقة أنه ليس مطلوبًا أن تغير طريقة الناس معك, بل المطلوب أن تغير طريقتك أنت معهم.

خامسًا – حاول أن ترفض االستسالم للخجل في المرة القادمة.

إذا كنت خجوًال, فحتمًا تكون قد مررت بكثير من الحاالت التي فرض عليك الخجل فيها أن تشتري ما ال تريد شراءه, أو 

تقبل بما لست مقتنعًا به.

يقول طبيب نفساني: "جاءني أحد الشباب إلى عيادتي طلبًا للمشورة. وقد كان دائمًا وديع المعاملة مع الباعة في المتاجر. 

وكثيرًا ما اشترى أشياء لم يكن يريد شراءها ألنه كان يخشى اإلساءة إلى شعور الموظفين.

وبينما كان يتهيأ التخاذ اإلصرار واإللحاح منهجًا, حدث أن توجه لشراء حذاء. وبعدما عرض عليه البائع يضع الحذائين 

الجديدين في علبة, ال حظ الشاب خدشًا في أحدهما. وعندئذ كبت ما في نفسه من نزعة لتجاهل الخدش, وجمع كل جرأته 

وقال للبائع: "أعطني من فضلك زوجًا اخر ألن في أحد هذين الحذاءين خدشًا".

وعندما رد البائع على ذلك الطلب بقوله: "حاضر يا سيدي", أصبحت تلك اللحظة لحظة تحول في حياة ذلك الشاب الذي 

بدأ ينتهج اإللحاح في غير المخدوشة! وأخذ مديره وزوجته وأطفاله وأصدقاؤه جميعًا يتحدثون عن شخص مختلف تمامًا, 

ال يسلم بكل ما يحدث. وهو بذلك لم يحصل على ما كان يبتغي في معظم األحوال فحسب, بل اكتسب أيضًا مقدارًا كبيرًا 

من االحترام.

سادسًا – حينما يحتاج الموقف إلى أن نقول: "ال" فال تتردد في ذلك.

فإن "ال" هذه واحدة من أفضل الكلمات لتعليم اآلخرين. وانس التردد واالرتياب اللذين يعطيان اآلخرين مجاًال إلساءة فهمك. 

فالناس يحترمون "ال" حازمة أكثر من احترامهم التصرف المتردد الذي ينبغي من ورائه إخفاء مشاعرك الحقيقية. ناهيك 

عن أن احترامك لنفسك سيقوى أيضًا.

عالج اخلجل االجتماعي من التواصل مع األخرين
كثرة  هو  الشتاء  فصل  في  المحزنة  واألمور  المآسي  من 

وسائل  فيها  تكثر  التي  بالدنا  في  خاصة  االختناق،  حوادث 

التدفئة التقليدية مثل “ صوبات المازوت والحطب “ وسخانات 

التي تعتمد على الغاز والكاز.

هنالك عدة عوامل تؤدي الى مثل هذه الحوادث، ولكن برأيي 

ان العامل األكثر تأثيرًا هو عدم فهم الناس آللية هذا االختناق، 

وبالتالي يقعون في خطأ عدم أخذ اإلجراءات الالزمة لتجنبه.

خطر االختناق من نقص االكسجين

نقص  من  ينتج  االختناق  ان  هو  الشائع  الخطأ  أو  المبدأ 

جزء  ترك  حال  في  أنه  الشخص  يعتقد  وبالتالي  األكسجين، 

بالدخول  فهذا سيسمح لألكسجين  النافذة مفتوح  أو  الباب  من 

وبالتالي تجنب هذه الحوادث، وهذا تفسير وتصرف خاطئ!. 

أكسيد  أول  نسبة  زيادة  من  تنتج  االختناق  حاالت  أغلب 

الكاربون الناتج من االحتراق، حتى لو كانت نسبة األكسجين 

طبيعية، أي أنه نظريًا يمكن لشخص االختناق في منطقة ما 

إذا كانت نسبة اول أكسيد الكاربون مرتفعة حتى لو كانت كل 

الشبابيك مفتوحة!!.

اول  بجزيئات  الدم  ارتباط  قابلية  أن  هو  النقطة  هذه  تفسير 

لالرتباط  قابليتها  ضعف   ٢١٠ اكثر  هي  الكاربون  أكسيد 

باألكسجين!. أي أنه عند تواجد الشخص في غرفة فيها نفس 

تركيز األكسجين وأول أكسيد الكاربون – نظرًيا – فمعظم الدم 

سيفضل االرتباط باول أكسيد الكاربون بدًال من األكسجين!.

األمر اآلخر هو أنه بمجرد بدء ارتباط اول أكسيد الكاربون 

اتخاذ  على  القدرة  على  التأثير  حيث  من  تأثيره  يبدأ  بالدم 

القرار، تشويش األفكار، التأثير على الرؤية، الخمول الشديد 

والنعاس!. أي أنه قد يكون الشخص يشعر بأنه يختنق أو ان 

التفكير  أو  للتصرف  القدرة  لديه  ليس  ولكن  يحدث،  ما  أمرًا 

بشكل صحيح!.

كيف يمكن الوقاية من االختناق بسبب هذه الحالة؟، التصرف 

الصحيح في هذه الحاالت هي الوقاية، من خالل: عدم وضع 

سخانات الغاز في الحمامات او األماكن المغلقة نهائيًا، التأكد 

ان الصوبات أو المدافيء لها نظام مغلق يمنع دخول أي من 

أحد  تفعل في حال أصيب  ماذا  البيت،  الى  عوادم االحتراق 

وتشخيص  معرفة  يجب  االكسجين؟،  نقص  بسبب  باالختناق 

المكان  من  كليًا  الشخص  ونقل  مبكرًا،  االختناق  أعراض 

الموجود فيه الى مكان مفتوح وتركه هناك لبضع الوقت.

القاتل الصامت يف فصل الشتاء

األطعمة التي تسبب االنتفاخ متنوعة وفي حال شعرت أن هذه 

األطعمة هي التي فعال تسبب لك االنتفاخ، ننصحك باالبتعاد 

عنها واستبدالها بطعام آخر قد يكون بديال عنها.

الشعور باالنتفاخ ليس محببًا وال ممتعًا ألي شخص، حيث أنك 

في حالة االنتفاخ تشعر كأنك منطاد بالون منتفخ بدون تهوية.

تقريبًا هناك ٣١٪ من البشر يعانون من اضطرابات الجهاز 

الهضمي الوظيفية التي تشمل االنتفاخ.

ما هو اضطراب الجهاز الهضمي الوظيفي؟

لمزيد من المساعدة في فهم هذا األمر، من المهم أن نالحظ 

أن اضطراب الجهاز الهضمي الوظيفي هو اضطراب داخل 

من  عليه  العثور  يمكن  ال  والذي  للشخص  الهضمي  الجهاز 

الجسدية  التشوهات  من  ذلك  غير  أو  السينية  األشعة  خالل 

الواضحة.

المرضى  قبل  من  القضايا  هذه  عن  اإلبالغ  يتم  ذلك،  ومع 

بكميات عالية نسبيًا – أكثر من ثلث السكان.

مع تقارير الحاالت هذه، يبحث الكثيرون عن إجابات في أحد 

أكثر األماكن وضوحًا: نظامهم الغذائي.

وهنا بعض األطعمة التي تسبب االنتفاخ وثبتت إدانتها بجعل 

الماليين يشعرون باالنتفاخ.

الصودا

األول في القائمة هو المشروب المملوء بالهواء نفسه، وهو: 

ممتلئ  السائل  هذا  لكن  سائًال،  تشرب  أنك  الصودا، صحيح 

بالهواء.

غاز  الصودا هي  من  فتح زجاجة  عند  المنبعثة  الغازات  إن 

المشروبات  مصنعوا  يضيف   .(CO٢) الكربون  أكسيد  ثاني 

الغازية هذا الغاز مما يضطر ثاني أكسيد الكربون والماء إلى 

الصودا في ضغوط عالية – ما يصل إلى ١٢٠٠ رطل لكل 

بوصة مربعة.

وبينما يمكنك تجشؤ الكثير منه، يبقى الكثير منه داخل أمعائك، 

ويمأل بكمية كبيرة من الغاز المضغوط.

الفاصوليا والبقوليات األخرى

العائلة،  ذات  من  وأقاربها  الفاصولياء  من  أكثر  أكلت  كلما 

كلما زاد عدد الغازات التي تمر بها، تخرج أصوات – بوق، 

بوق!.

ب،  وفيتامينات  للبوتاسيوم،  رائع  مصدر  هي  الفاصوليا 

والكربوهيدرات الصحية، والمغنيسيوم واأللياف.

على  تحتوي  الفاصوليا  أنواع  من  العديد  فإن  ذلك،  ومع 

سكريات تسمى alpha-galactosides، وهي كربوهيدرات 

قصيرة السلسلة غير قابلة للهضم.

داخل  األمعاء  بكتيريا  بواسطة  تخميرها  يتم  لهذا،  نتيجة 

القولون، مما يسبب الغاز.

عادة، يساعد هذا التخمير على توفير الوقود للبكتيريا الهضمية، 

وهو ليس مشكلة حًقا. ولكن بالنسبة ألولئك الذين يعانون من 

يتم  العصبي،  القولون  متالزمة  مثل  أخرى  أمراض هضمية 

تكوين نوع آخر من الغاز أثناء عملية التخمير. عندما يحدث 

هذا، قد تحدث أعراض مثل االنتفاخ، وانتفاخ البطن، والتشنج 

واإلسهال.

القرنبيط وغيرها من الخضروات الصليبية

والملفوف،  القرنبيط،  الصليبية  الخضروات  عائلة  تشمل 

والفجل، واللفت، وبراعم البروكلي، والكثير غيرها.

كل هذه الخضروات يجب أن نتناولها عادة ألنها تحتوي على 

والحديد  والبوتاسيوم   K و   C الفيتامينات  مثل  مغذية  مواد 

للجهاز  الغذائية  العناصر  هذه  إلى  بحاجة  نحن  واأللياف. 

الهضمي األمثل.

ومع ذلك، بالنسبة للكثيرين، يمكن أن تحدث هذه األنواع من 

مثل  أنه،  لمجرد  الهضمي  الجهاز  في  كبيرة  مشكلة  األغذية 

الفول، يحتوي على جالكتوسيدات ألفا، والمعروفة أيضًا باسم 

ديساكهاريدس،  فرنتابلي،  (أوليجوساكاريدس   FODMAPs

مونوساكاريدس، وبوليولز) التي تسبب هذا الغاز عند الكثير 

من الناس.

الخضار  تقلي)  (ال  التغذية  خبراء  أحد  يقول  ذلك،  لتجنب 

األنواع  تلك  استبدل  أو  الهضم،  في  أسهل  لجعلها  الصليبية 

أو  الخس  مثل  األخرى  بالخضار   ( منها  تعاني  كنت  إذا   )

الكوسا أو الخيار.

األلبان ومنتجاتها

الحليب مفيد للجسم، في حين أنه بعض منتجات األلبان األخرى 

للبروتين والكالسيوم،  تعتبر مصدر كبير  الجبن والزبدة  مثل 

للغاية  الصعب  من  الذي  الالكتوز  على  أيضًا  يحتوي  وهو 

التخلص منه.

في الواقع، وجدت األبحاث أن ٧٥ في المائة من سكان العالم 

حياتهم.  من  ما  وقت  في  الالكتوز  هضم  على  قادرين  غير 

اللبن، ولكن عدم  ولتوضيح ذلك، ال يشكل هذا حساسية من 

تحمل الالكتوز يمكن أن يسبب هذا

العديد من مشاكل الجهاز الهضمي باإلضافة إلى االنتفاخ مثل 

التشنج واإلسهال.

النشويات أو األطعمة النشوية

الخبز والمعكرونة والبسكويت والحبوب وغيرها من النشويات 

المصنعة هي اسفنجات سائلة بشكل أساسي.

تخيل قطعة من الخبز قمت بتغطيسها داخل صحن ماء دافىء، 

ستنفش وتحبس المياه داخلها لفترة من الزمن، أليس صحيح؟

دائما  نفسك  فتخيل  داخل جسمك!،  للخبر  يحدث  نفسه  األمر 

في هذا الوضع، مما يبرر لك لماذا ينتفخ بطنك إلى أعلى بعد 

تناول النشويات.

أطعمة مفيدة لطرد الغازات والتخلص من االنتفاخ هي: الموز، 

الزنجبيل، الخيار، فاكهة البابايا

األطعمة التي تسبب االنتفاخ
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في عصر النهضة للقوميات أي في القرن التاسع عشر، 

في  وناضلوا  المنطقة،  قوميات  كباقي  الكورد  نهض 

سبيل الحصول على حقوقها، حيث ترجع جذور القضية 

اإلمبراطورية  عمر  من  األخيرة  السنوات  إلى  الكردية 

العثمانية إال أنها اتخذت طابعا آخر بعد تقسيم أشالئها في 

أنفسهم  الكورد  العالمية األولى حين وجد  الحرب  نهاية 

مقسمين بين أربع دول، تركيا والعراق وإيران وسوريا، 

الوطنية"  "اللحمة  تهدد  القومية  طموحاتهم  وأصبحت 

حسب مفهوم الدول التي الحقت اجزاءها المقسمة، ولم 

تخل المراحل التي مرت بها قضية الشعب الكوردي من 

صراعات مسلحة بين الحين واآلخر في العراق أوال ثم 

في إيران ثم تركيا وفي سوريا وحتى اآلن.

المنطقة  في  المهم  دورهم  ينكر  أن  احد  يستطيع  ال 

بوصفهم جزًءا أساسيًّا من النسيج االجتماعي لها، قديمًا 

قوبلوا  ذلك  ومع  الشوفينيين  الحكام  ألسنة  على  وحديثًا 

وجودهم  أصبح  حيث  واإلقصاء.  وشوفينية  بعنصرية 

على أرضهم التاريخية مشكًال، وكان السعي عموًما من 

الحكومات األربع هو القضاء على الكورد وانصهارهم 

ال لحل مشكلتهم. وكانت البداية هي صهرهم في بوتقة 

أبسط  وفي  ونفيهم  بتهجيرهم  األخرى،  المجتمعات 

الحاالت منعهم  التكلم بلغتهم أو تسجيل أبنائهم بأسماء 

كوردية. 

مطالب األحزاب السياسية الكوردية كانت ال تتعدى سقفها 

وفي  المظلومية،  ورفع   والحقوق  بالثقافة  باالعتراف 

أقصاها نوع من الحكم الذاتي "كوردستان العراق". وفي 

التعامل األمني  العشرين كان  القرن  الثاني من  النصف 

الدول األربع (العراق وسوريا  المعمول به في كل  هو 

وإيران وتركيا)، بل بلغ في بعض الدول حدَّ التصفية. 

والقتل الجماعي واالنفال واالعدامات والسجون التي لم 

وقد  العشوائية  واالعتقاالت  السياسيين  الكورد  من  تخل 

ولَّد هذا الوضع نوًعا من عدم الثقة بين الحركات الكردية 

وحكومات المنطقة التي ال تعتمد سوى المقاربة األمنية 

المعمول  هي  العقلية  هذه  زالت  وما  الكورد.  لمواجهة 

وتنفذ لفرض سياسة الدولة المركزية، وهذا جلي وواضح 

فيما يتعلق بأحداث قامشلو ونصيببن وكركوك مؤخًرا. 

في  األصل  هي  األربع  الدول  لهذه  األمنية  المقاربة 

التعاطي مع القضية الكردية، كما هناك تحالف وتنسيق 

المشروع  لوأد  الدول  هذه  بين  دورية  اجتماعات  وعقد 

الكردي وَطْمِسه. وهذه المقاربة تعقِّد المسألة وال تقضي 

انهم  إال  الدول  تلك  خالفات  ورغم  المشكلة،  على  أبًدا 

يتفقون على القضاء على اي حلم أو طموح كوردي، ولم 

تكن مواقفهم  مسؤولة لحوار أو نقاش بنَّاء بهدف الى 

حل مناسب يرضي األطراف. 

في  الكردية  للقضية  األوروبي  التهميش  ننسى  ال  ثم   

الدول األوروبية لمساعدة  األجزاء األربعة، ولم تتدخل 

التابعة  الدمار  آلة  أمام  لمصيرهم  وتركتهم  الكرد، 

الذي  األمر  وهو   " واالنفال  "حلبجة  الغاصبة  لألنظمة 

ساهم في فضح وتعرية األيديولوجيات القوموية القائمة 

على المصالح دون أي اكتراث بحقوق اإلنسان وحريات 

الدول  منظومة  النهيار  كان  كما  الشعوب.  وكرامة 

دول  ونشوء  دول  تفكك  إلى  انتهت  نتائج  االشتراكية 

الشرقية، وصوًال  أوروبا  دول  وبقية  في روسيا  أخرى 

إلى ما يجري في أوكرانيا، فالحروب والثورات  تلعب 

دورًا كبيرًا في تشكل دول جديدة وظهور أنظمة إقليمية 

المفكر  تنبأ  لقد  إقليمية جديدة.  أنظمة  جديدة تحل مكان 

األمريكي صاموئيل هانتغتون قبل عقدين بدولة الصدع 

وتنبأ على لسان جنرال روسي بعودة شرقها إلى السيطرة 

الروسية. وما جرى ويجري في سوريا والعراق وقيام 

تنظيم "داعش" اإلرهابي  بإلغاء حدود سايكس بيكو عمليًا 

من خالل اإلعالن عن دولة الخالفة في العراق وسوريا 

تشهده  وما  الشام.  دول  بقية  إلى  تمتد  أن  أمل   على 

سوريا من حالة انقسام واضحة على األرض، وما يشهده 

هذه  كل  سني،  إقليم  بتكوين  مطالبات  من  اآلن  العراق 

األمور تدفع بالمنطقة إلى تشكل دول او انظمة جديدة  أو 

االعتماد على  خيار الحل الفيدرالي، الذي سيمهد حكمًا 

لحالة من الكونفدراليات تقوم على حاجة تلك الكيانات إلى 

إيجاد روابط معينة تحافظ من خاللها على خصوصيتها 

في مشهد ال إرادي يكسر االحتكار، وهو ما سيؤدي في 

النهاية إلى نشوء نظام إقليمي جديد.

ومع التضحيات الجسيمة للشعب الكوردي الذي ضحى 

بخيرة شبابه في الحروب ضد اإلرهاب، ما زالت السياسة 

الغربية تجاه القضية الكردية هي التجاهل وغض الطرف 

ال  مصالحها  على  تتركز  وبالنهاية  المراوغة   وأحيانًا 

مبادئها وهذه أسس ثابتة لديهم حتى اآلن. 

- الحفاظ على الدول القومية التي نشأت بموجب اتفاقية 

على  والحرص  عام   مئة  مرور  رغم  بيكو،  سايكس 

مؤسسات تلك الدول، والحؤول دون انهيارها، وخاصة 

أن نتائج ما جرى في العراق ظاهر للعيان. 

- إن استمرارية تلك الدول القومية وفق سياساتها التي 

تم اعتمادها في التعامل مع الحداثة الرأسمالية والحريات 

الثقافية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، أدخلت تلك 

الدول في حالة هي اقرب إلى الفاشية منها إلى الديمقراطية 

في تعاملها مع تلك القضايا، فالدستور التركي في مادته 

تركي"،  هو  تركيا  في  يعيش  من  "كل  يقول   "  ٦٦"

قالها في مدينة  التركي رجب طيب أردوغان  والرئيس 

سيرت الكوردستانية المقولة الفاشية التي يتم ترديدها منذ 

اكثر من ٩٠ عاما في تركيا: "ان تركيا بلد واحد وشعب 

واحد وعلم واحد". ففي أي دين يستوي هذا القول؟. إن 

الوقائع على األرض تؤكد استحالة التعاطي مع النهوض 

الكردي في شمال كردستان وتركيا، واألجزاء األخرى 

بما  المتمثلة  الفاشية  الذهنية  أو  السابقة،  اإلنكار  بعقلية 

من  اإلعالم  وسائل  في  ينشر  ما  رغم  أردوغان  يقوله 

أن هناك توجهًا لحل القضية الكردية وهو ما عاد وأكد 

اردوغان إنكارها وقال "إن هناك مشاكل لمواطنين أتراك 

من اصل كردي" ال غير. - تهيئة وتحضير قوى الحداثة 

تبني  على  قادرة  تكون  كي  الدول  تلك  في  الرأسمالية 

مشروع الفيدرالية لتكون بمثابة الرافعة التي يتم االرتكاز 

عليها لكي تحقق المشروع على الشكل المطلوب.

- إلزام الدول القومية وممثلي الحداثة الرأسمالية بقبول 

الحل الفيدرالي وتقاسم السلطة والنفوذ والثروة وتوزيعها 

على اكثر من مركز.

 إن ارتكاز هذا الحل في إقليم جنوب كوردستان واعتماده 

بمثابة تلك الرافعة في العراق، ونجاح العملية السياسية، 

نموذجا  لتكون  التجربة  تعميم  في  األولى  الخطوة  يمثل 

عن  بديال  ليست  هي  ككورد  لنا  بالنسبة  ولكن  للحل، 

تضحيات  بها.وقدمنا  نحلم  والتي  القومية  الدولة  مفهوم 

جسيمة من أجل الوطن.

مفضلة  سياسية  ورقة  الكردية  القضية  كانت  ولطالما 

اليونان  كانت  فقد  المتضاربة،  الجوار  الدول  لمصالح 

العراق،  ضد  وإيران  تركيا،  ضد  تستخدمانها  وأرمينيا 

دولة  قيام  إمكانية  فتمثل  اليوم  أما  تركيا،  وسوريا ضد 

ووحدة  وإيران  لتركيا  األكبر  والقلق  الهاجس  كردية 

أكتوبر  من  الرابع  في  اإلمكانية  هذه  وبرزت  العراق. 

كوردستان  في  الكردية  الفيدرالية  أعلنت  عندما   ١٩٩٢

في  فورًا  ترجمت  والتي   " كوردستان  "اقليم  العراق 

 ١٩٩٢ نوفمبر  في  وتركيا  وسوريا  إيران  بين  لقاء 

القضية  مع  التعاطي  وأبعادها.  الكردية  المسألة  لبحث 

الكردية في إطار حق األقليات في تقرير مصيرها وما 

الراهن  الوضع  في  تحقيقه  الكردية  القضية  استطاعت 

في حضورها الجغرافي والسياسي والعسكري والثقافي 

القضية  واإلعالمي يجعلنا نطرح صورتين لوضع هذه 

في المستقبل.

الشعب  بتاريخ  الذي حصل  والتهجير  االنتكاسات  رغم 

التي  وثورات  نضاالت  رغم  وحديثًا،  قديما  الكوردي 

ألسباب  اخمدت  والتي  كوردستان  أجزاء  بكل  قامت 

على  ستحصل  جرى  ما  وكل  المآسي  ورغم  عديدة، 

مطلبها وسيتحقق الحلم والمستقبل للثضية الكوردية بكل 

تأكيد ..

لدى مهاجمة داعش على كوردستان، وقعت المناطق التي 

البيشمركة  لكن  داعش،  أيدي  في  العراق  تحت سيطرة 

استطاعوا أن يستعيدوا تلك المناطق من داعش ويرفعوا 

أكبر،  انتصارات  نحو  ويمضوا  فيها،  كوردستان  علَم 

واآلن كوردستان أشّد قوة مؤّثرة تواجه داعش.

أّن كوردستان  إلى  إضافة   " التقارير  أحد  في  وقد جاء 

مكانة  فإن  المنطقة،  في  الطبيعية  للثروات  هامٌّ  موِقع 

كوردستان أيضًا هاّمة هكذا في المنطقة "..

قّسموا  الذين  يفكر  بماذا  اآلن،  يقال:  أن  يجب  لذا 

في  للغرب  حليف  أفضل  أن  يرون  عندما  كوردستان، 

المنطقة هم الكورد، من ناحية القوة ومن ناحية الموقع 

لذا  الطبيعية؟!  الثروات  ناحية  من  وأيضًا  الجغرافي، 

يمكننا القول:إن الكورد أثبتوا حضورهم وموقعهم على 

خريطة الشرق األوسط القادمة  وسَيكونون دولة

وتجتمع  كوردستان،  تزور  التي   الدبلوماسية  فالوفود 

الرئيس  السيد  رأسهم  وعلى  السياسية  القيادات  مع 

مسعود البارزاني، وتشكره لمواقفه اإليجابية واإلنسانية 

حل  ازاء  ومقترحاتها  آراءها  تعرض  كما  واألخالقية 

..وكانت  وسوريا  العراق  في  الكردي  الشعب  قضية 

الزيارة األخيرة في هذه الفترة " وبحسب شبكة رووداو 

اإلعالمية فإن بيانا صادرا عن مكتب البارزاني إلى أن 

ذلك جرى خالل استقبال  البارزاني اليوم األربعاء، ٢٩ 

لشؤون  الروسي  الرئيس  لممثل   ،٢٠٢٠ الثاني  كانون 

الشرق األوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي، 

ميخائيل بوغدانوف " 

وقال البيان أيضًا إن نائب وزير الخارجية الروسي "أشاد 

األوسط  الشرق  في  ومكانته  كوردستان  إقليم  باستقرار 

وعبر عن إرادة بالده تنمية العالقات بين الجانبين".

أشار  البارزاني  أن   البارزاني،  مكتب   بيان  ذكر  كما 

خالل اللقاء إلى "العالقات والصداقة العريقة بين شعبي 

كوردستان وروسيا ورأى ضرورة تعميق وتوسيع تلك 

لشؤون  الروسي  الرئيس  ممثل  "أبلغ  وأنه  العالقات"، 

الشعب  مستقبل  على  قلقه  وأفريقيا  األوسط  الشرق 

الكوردي في سوريا وعرض عليه آراءه ومقترحاته لحل 

قضية الشعب الكوردي في سوريا". 

الكورد يف حلبة نشوء دول وأنظمة جديدة
في صفحة من التاريخ اإلسالمي تجد أن المجازر التي ارتكبها 

التاسع  القرنين  بين  الهندية   القارة  شبه  في  المسلمون  العرب 

التاريخ  الدموية في  المشاهد  الميالديين من أفظع  والثامن عشر 

يقل عن ستة ماليين من  اإلنساني حيث أسفرت عن مقتل مال 

باإلضافة  اعتناق اإلسالم  المحليين وإجبار آخرين على  السكان 

المؤرخ  فحسب  نسائهم،  وسبي  منهم  كبير  عدد  استعباد  إلى 

فرانسوا جاتير تعتبر هذه المجاز أكبر من الهولوكوست المنفذة 

الضحايا  أعداد  بأن  آخرون  مؤّرخون  يقول  بينما  النازيين  بيد 

تصل لعشرات الماليين،  وفي صفحات أخرى تقرأ أن سنجار 

خالل  إسالمية  غزوة  سبعين  من  أكثر  إلى  تعرضت  اإليزيدية 

حكم الدولة العثمانية فقط وكل واحدة منها أسوأ من الهولوكوست 

بينما  نفسها،  المأساة  وتكرر  مؤخرًا  مجددًا  داعش  تغزوهم  قبل 

تعرضت الشعوب المسيحية األرمنية واليونانية إلى أبشع إبادة جماعية بداية القرن الماضي من قبل 

العثمانيين ُقّدر عدد ضحاياه بمليونين ونصف من األرواح البريئة، وامتدت جرائم الغزاة المسلمين 

كذلك إلى مناطق في عمق أوربا وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا في حوادث تاريخية كثيرة جدًا ال تعد 

وال تحصى مخّلفة أعدادًا هائلة من الضحايا والسبايا، وإجماال كيفما قلبت تاريخ الشرق اإلسالمي 

ستجده ملطخًا بدماء بريئة نتيجة غزوات المسلمين من العرب والفرس والترك.

قد تقول: وما الغريب في األمر، فمثل هذه المآسي ليست مقتصرة على التاريخ اإلسالمي؟

نعم ليست مقتصرة على المسلمين، ولكن في الوقت الذي تجاوز فيه الكثير من دول العالم  منذ زمن 

بعيد مثل هذه الممارسات الوحشية، وأضحت الديمقراطية وحقوق اإلنسان فيها مرتكزا إيديولوجيا 

لهذه  رئيسيًا  ومصدرًا  خصبًا  مرتعًا  واإلسالمي  العربي  الشرق  يبقى  واالقتصاد  للسياسة  أساسيا 

الممارسات اإلرهابية الوحشية، فما فعله الفرس في سوريا واليمن والعراق، وما تعرضت له سنجار 

من غزوات داعش، وما يهدد به أردوغان الكرد من تكسير الرأس وارتكاب المجازر وتنفيذ عمليات 

التطهير العرقي بحقهم مثلما ارتكب أجداده العثمانيون المجازر بحق المسيحيين في تركيا بداية القرن 

الماضي، وكذلك إرساله المرتزقة إلى ليبيا وتهديده اليونان باحتالل جزرها في بحر إيجة واحتالل 

شمال قبرص وسرقة النفط والغاز من مياه جيرانه في المتوسط تعد تكرارًا لممارسات أسالفه من 

السالطين والخلفاء، فحواها غزو بلدان اآلخرين وإبادة شعوبها وطمس هوياتها وسرقة مقدراتها.

إن تماثل التاريخ اإلسالمي مع حاضره يشكل عقبة كبرى أمام تطور الشرق وتمدنه، فالدول العربية 

أن  يخفى  العالم، وال  وينتشر عبر  اإلرهاب،  فيها  يترعرع  تربة خصبة  باتت  والفارسية  والتركية 

مصدر اإلرهاب ليس فقط الجماعات اإلسالمية من قبيل داعش والنصرة وحزب اهللا والحشد الشعبي 

المدعومة من هذه الدول بل هي هذه الدول نفسها كمنظومات سياسية واقتصادية تستحوذ على نفوذ 

ومقدرات هائلة  ُيسخر لتفعيل اإلرهاب سياسًة وممارسًة لتحقيق مكاسب توسعية على حساب الشعوب 

األخرى. ويبقى السؤال األهم: لَم كل هذه الشناعة بحق اإلنسانية وماذا يريدون وما هي أهدافهم، 

وماذا سيفعل خامنئي مثًال أو أردوغان بكل هذه المساحات أن أتيح له احتاللها وإخضاع شعوبها؟

فهل سيضمها خامنئي إلى جمهوريته اإلسالمية الواسعة أصًال حيث الحدود لالستبداد والفقر وحيث 

تقول اإلحصائيات أن ستين مليون إيراني من أصل ثمانين مليونا بحاجة لمساعدات مادية عاجلة، 

وأن حقد أردوغان  لم يرتو من إبادة المسيحيين المختلفين عنه دينيًا، وسيكمل على الكرد المختلفين 

قوميًا؟

الحقيقة ال أجد إجابة شافية على هذا السؤال سوى مقولة واحدة وهي عنوان لكتاب المفكر السعودي 

عبداهللا القصيمي: "الدكتاتور عاشق لعار التاريخ".

 بين هذا وذاك كسر الشعب الكردي هذه الصورة النمطية  للشرق اإلسالمي، فال هم شكلوا جماعات 

إرهابية إسالمية، وال قاموا بغزوات وحروب وإبادات جماعية بحق غيرهم، وال توسعوا يومًا داخل 

النفس  المحق عن  الدفاع  اقتصرت حروبهم على  تماما  العكس من ذلك  أراضي غيرهم، بل على 

ضمن أراضيهم واقتصر نضالهم على طلب الحرية والمساواة، فلم يسبق مثال أن ُسجل على قوات 

البيشمركة الكردية ولو خرقًا يتيمًا واحدًا ضد إنسان خالل مائة عام من حروبهم الدفاعية في مواجهة 

الحكومات الدكتاتورية والجماعات اإلسالمية اإلرهابية، لقد حاربوا من أجل الحرية كفرسان نبالء 

بمنتهى  يتصف  تجل  في  واإلنسانية  الرحمة  قلوبهم  تمأل  أكفهم،  على  عام وضمائرهم  مائة  طوال 

البطولة والتفاني في سبيل إحقاق أهداف نبيلة يطمح إليها أي شعب حر في العالم، وهنا برأيي مكمن 

قوة القضية الكردية وفرادتها المستندة على مبادئ وقيم إنسانية رفيعة.

 من ناحية أخرى هذا ما غاب لألسف عن العالم المتحضر الذي يشاركنا نفس القيم مالحظته حيث 

القرن  بداية  جرت  التي  األخيرة  االستعمارية  الترتيبات  ومنذ  الظل  في  مهملين  كامل  لقرن  بقينا 

المتعاقبة على  للدكتاتوريات  الغاشمة  القوة  بنا  تفتك  والنسيان  التجاهل  المنطقة أسرى  الماضي في 

البلدان األربعة حيث اعتبرتنا متمردين انفصاليين، بينما اعتبرتنا جماعات اإلرهاب اإلسالمي مالحدة 

ومرتدين وعلمانيين يقام عليهم الحد، لقد توالت فصول المحرقة الكردية لقرن كامل دون أن تحرك 

ضمائر شعوب العالم والذي لم يكن يعلم أصًال بوجود هذا الشعب الذي يقدر عدده بعشرات الماليين 

ناهيك عن مآسيه. 

في الجانب السياسي أظهر الكرد مقدرة فذة على تبّني الديمقراطية والعلمانية في أنظمتهم السياسية 

الناشئة وحتى في أحزابهم ومنظماتهم المدنية والتعامل بكفاءة قل نظيره في الشرق مع قيم حقوق 

اإلنسان والمرأة وكمثال يكفي أن نذكر هنا بأنه ال يوجد سياسي معارض واحد أو صحفي واحد في 

سجون إقليم كوردستان بخالف دول العرب والفرس والترك حيث يعتبر فيها القمع واالستبداد وكم 

األفواه من أولويات الممارسة السياسية اليومية لديهم.

صورة الكردي النبيل الغائبة عن العالم لمائة عام  أحضرتها إلى الواجهة الحرب الشاملة التي شنها 

العالم المتحضر على إرهاب داعش بتعاون من الكرد على األرض والذي وصف بأنه شجاع، فالتغطية 

اإلعالمية لهذه الحرب ووسائل التواصل االجتماعي أظهرت الصورة الحقيقية للكرد وقضيتهم المحقة 

التاريخ القريب  المرتكزة على قيم نبيلة، كما ألقت الضوء على بعض من معاناتهم ومشاكلهم في 

وأظهرت الطبيعة المسالمة لهذا الشعب المنفتح على التغيير والديمقراطية، فغدا التضامن معه ملحوظًا 

من قبل قيادات وشعوب العالم المتحضر على حد سواء، حيث لم يسبق للعالم الغربي أن أبدى كل 

هذا التأييد والتعاطف تجاه أي من شعوب الشرق المتهمة بشكل تقليدي بالتعصب الديني واإلرهاب 

والتخلف فببساطة كان الغرب يقول فيما سبق: نحن ال نشترك مع الشرق بنفس القيم،  ومن وجهة 

نظري أن الغرب بصدد إعادة النظر بعالقاته اإلستراتيجية مع كل من إيران وتركيا وإن كان ذلك 

ليس متوقعًا في الوقت الحالي نظرًا لرسوخ وتشابك العالقات السياسية واالقتصادية والعسكرية المديدة 

بينهم ولكن سلوك النظامين اإلرهابي المرتكز فكريًا على اإليديولوجيات الراديكالية الدينية تجعل فكرة 

تعميق التعاون مع الكرد ملحًة وبديًال إستراتيجيا لصناعة وترسيخ السالم عالميًا وباألخص أنهم قدموا 

أنفسهم  كقوة فعالة ضد اإلرهاب ويتشارك معه كما قلت قيم الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان 

ويمكن توقع هذا التغيير في السياسات الغربية في الخمس إلى العشر سنوات القادمة.

مع استمرار طغيان وإرهاب دول العرب والفرس والترك في الشرق وإصرار الكرد على سعيهم نحو 

الحرية وتحقيقهم المزيد من المكاسب ستزداد صورة الكردي النبيل وضوحًا وتألقًا، وسيسجل الكرد 

مكسبا هامًا  لصالح الحرية والديمقراطية في الشرق ككل، وستكون لنهضة الكرد والتي بدأت فعليًا، 

وحققت نتائج معقولة على رأسها مشاركتهم في هزيمة اإلرهاب أهمية حركة كرومويل في بريطانيا 

العظمى والثورة الفرنسية والتي تعد مراحل مفصلية غيرت مسيرة التاريخ اإلنساني وأحرزت تقدمًا 

إنسانية أيضًا  المعنى قضية  الكردية يمكن اعتبارها بهذا  هامًا لصالح الشعوب وحقوقها، والقضية 

وليست قضية قومية فقط حيث ستوفر لكل شعوب الشرق فرصة للخالص من الطغاة وبناء كيانات 

سياسية ديمقراطية مؤسساتية.

 فالكرد هم من ينهضون بالشرق وهم من سيعيدون للحرية رونقها ولإلنسانية جوهرها المسلوب 

في تجل ثوري حضاري بقيم إنسانية طالما افتقر إليها الشرق في ظالم عصوره، وستتغير الصورة 

النمطية المعروفة عن الشرق وإرهابه الممتد عبر القرون والمستمر حتى يومنا الحاضر، وسترفع 

ساحات  في  كينع  لوثر  ومارتن  وغاندي  مانديال  جانب صور  إلى  عاليًا  الخالد  البارزاني  صورة 

اإلنسانية.

عبداحلميد حسني

نهضة الكرد... التجلي اآلخر للشرق

ماهني شيخاني

من أعظم التقديرات بين المكونات ما بين المتوسط 

فيها،  محترم  غير  الفرد  فارس  بالد  وراء  وما 

العنصرية  مثل  حياتهم،  مخالف  لطرق  واحتقار 

والسيطرة الثقافية، أو عدم االعتراف بالشخصية 

المختلفة.

فلسفي  مفهوم  على  وترتكز  األقوال  هذه  تتمثل 

واحد بحيث أن تتصالح الليبرالية مع نفسها كما 

يدعون من الداخل وتعترف بحق الفئات المهمشة 

   الليربالية تتصاحل مع واقع احلال
في تلك المجتمعات ومن تفاعلها األخالقي مع اآلخر 

تعمل  وأن  والثقافي،  السياسي  وإرثها  المختلف 

حين  لها  الماسة  الحاجة  هي  تلك  وإخالص  بتسامح 

الوضعية  والقوانين  الشرع  في  الناس  مسيرتها:(أن 

سواسة كأسنان المشط، في الواجبات والحقوق وعلى 

رأسها حق المواطن في العمل الدائم ومعيشة كريمة، 

من  الدولة  من  الخدمات  أفضل  على  الحصول  وفي 

الرفاه والرعاية االجتماعية والصحية وصيانة حقوقه، 

وحقه الفردي والجمعي في التحرر من أسوأ أشكال 

االستبداد، وحقه في العدالة والمساواة الجنوسية (هو 

والنساء  الرجال  بين  االختالفات  لتحديد  مصطلح 

والطبقية  واإلثنية  االجتماعية)  الوظيفة  مستوى  على 

الكاملة، بما فيها إعادة توزيع الثروة بشكل عادل- في 

داخل كيانات الدول، عالوة على إيمانها نظريًا وعمليًا 

التقدم  بحق  أيضًا،  وبدهيًا  وتجريح،  إهانة  دون  من 

لألخر  والمطلق  والموازي  الكامل  والرفاه  والتطور 

مستوطنة،  وأقليات  وجماعات،  أفرادًا  المختلف، 

أسوار  عن  رغم خروجها  مختلفة،  وثقافات  وشعوبًا 

قالع الدولة).   

وهذه االطياف رغم هم مشتركون في طبيعة إنسانية 

مشتركة، كونهم بشر يسيطر عليهم طرق حياتية وإلى 

نوع عقالني واحد لحياة كريمة، فال يحق لطرف ما 

السيطرة على األخر بالقوة ولو كان على سبيل 

الهداية واإلحسان.

وأغلبهم  المتعجرف  القوي  الطرف  من  ويشاهد 

المتعظم  المتغطرسة  الفوقية  الشخصيات  من 

والمتكبر وكلهم من خانة واحدة، يحاولون تأسيس 

حياة كريمة على مزاجهم ورؤيتهم في التعددية 

المناقضة ألحاديتهم الكالسيكية أي رجوعهم إلى 

العهود السابقة من المذاهب (األدب الجاهلية أو 

الروماني واإلغريقي)،  بمعنى آخر إلى العصر 

أي عصر االستبداد والعبودية.

ثقافية  أخطاء  في  يقعون  سوف  الطرق  وبهذه 

وإهمال الدور الطبيعي البشري، وما زال مفكروا 

هذه الطبقة من الليبراليين ينتظرون تحقيقها وإجاد 

الطبيعة والثقافة، والتي  بين  فاعلة  عالقة جدلية 

تعرف حسب ما جاء بمعنى أنها نظرية أو فلسفة 

سياسية تقوم على أفكار تدعو للحرية والمساواة 

المبطنة، فالليبرالية الكالسيكية في حقيقتها تدعو 

تدعو  االجتماعية  الليبرالية  بينما  الحرية،  إلى 

تدعو  أفكارًا  الليبراليون  ويتبنى  المساواة،  إلى 

إلى حرية التعبير، وحرية الدين، والحفاظ على 

بين  المساوة  إلى  باإلضافة  المدنية،  الحقوق 

الجنسين(الجنوسية).

حسن أوسو 
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أن وهي منها، مفّر حقيقٌة ال اآلن نعيشه الذي الواقع في

(كوردستان) أرض تقتسم التي البلدان في العنصريين

لم يروها ربما أصحاب أرضنا التي يعّدون أنفسهم

ما هي إّال للكورد كوطٍن نعلمه وما مرًة في حياتهم،

غازيًا من جاء َمْن منهم الذين وأجدادهم آبائهم أرض

ويجدون الوسطى، صحارى آسيا أو العرب جزيرة

بعرق وسقوها األرض،  هذه  عمروا  الذين الكورد

أجانب، دخالء، اإلنساني التاريخ فجر منذ جبينهم

في الثالثة أو الثانية الدرجة من ومواطنين غاصبين

المكونات جانب  إلى  فيها يحيون التي  المجتمعات 

الكورد منه  يعاني الذي االستثناء  وهذا األخرى.

شعراء بعض من الصرخات  رغم جيل  بعد جيًال

الدول، هذه وإعالميي وسياسيي ومؤّرخي ومثقفي 

وضرورة الكوردية إلى إنصاف األمة يدعون الذين

بنفسها أسوة مصيرها تقرير في الكامل منحها حقها

في األهم السبب هو وشعوب األرض، أمم بمختلف

وفرة سبب بعد كوردستان،  على الحروب  اندالع

وكثرة البلدان تلك تستغلها التي المختلفة الثروات

بجبالها الشهيرة بالدنا لطبيعة الجمالية المواصفات

فيها. التي المختلفة والثمار وسهولها وأنهارها

مثل الكورد دفاعًا من الشعوب شعٍب بالطبع سيقاوم أي

ورفض أرضه وحماية ثرواته امتالك في  حقه عن

هذا الدفاع الثانية، وحق الدرجة لمواطنين من تحويله

والتشريعات السماوية الشرائع في عليه منصوص

بسبب في صياغاٍت مختلفٍة وواضحة. ولكن األرضية

بيكو – سايكس اتفاقية عن الناجم  والتقسيم االنقسام

دوليين،  معسكرين وظهور  ١٩١٦ لعام االستعمارية

السياسي الحراك بعد، فقد اضطّر فيما وشرقي، غربي

كفاحه بتفتيت مكرهًا للقبول الكوردستاني الثقافي –

وتعاون وتضامن  المستعمرين تكالب بعد القومي، 

كانت وهنا العادل، الكفاح هذا ضد بينهم فيما المحتلين

أمتنا أصبحت نضال إلى العامة فالنظرة الطامة الكبرى،

بحجم حركات صارت  والحركة وأضعف،  أضيق

(الحرية هدف من كوردستان، واختفى المختلفة األجزاء

يتحّدث البعض وشرع الحزبية، المناهج من واالستقالل)

التام القبول سوى يعني ال الذي النهائي" "الوطن عن

بالحدود واالعتراف واختيارًا كوردستان طوعًا بتجزئة

مع ضمنها والعمل المستعمرين قبل من المرسومة

الهدف واعتبار الكوردستانية األخوة بّخات بعض

األطفال. كأحالم "حلما" الكوردية  لألمة األسمى 

االستقالل" "خويبون- ثورة انهيار منذ هذا واستمر

في  الكوردية القيادة إعالن وإلى ١٩٣٠ عام في

بصدد شعبي استفتاء إجراء عن كوردستان جنوب

إذا عما االقليم في  الكوردي الشعب  رأي معرفة

حدود ضمن والعيش البقاء أم يريد استقالله كان

اضطرابات من الدوام على يعاني الذي العراق

تريد ال وأصابع أيادي فيه من لما تنتهي وقالقل ال

االستقرار. له

تزيد بنسبة التامة الثقة على القيادة حصول مع

مرحلٌة تبدأ الناخبين الكورد أصوات من ٪٩٢ عن

االستفتاء ألن هذا الكوردية األمة كفاح في جديدة

االقليم في خارج الكوردي الشعب أكثرية رضا نال

بل أحزابها جميعًا، وتأييد أرجاء كوردستان سائر

الكورد. يتواجد حيث كله العالم في

أصبحت التحرري الكفاح "كوردستانية" فإن وعليه

وقوى الحراك فصائل كل عاتق على مسؤولية تقع

المهاجر، وفي  كوردستان في الثقافي  – السياسي

العالم بتعّرف تتســم جديدة مرحلًة دخلنا ألننا

العام الرأي وتأييد ألمتنا، العادلة  القضية على

ولحمايتها أوًال اإلرهاب  ضد لنضالها العالمي

ولعزمها على ثانيًا، والدينية القومية األقليات سائر

أرض على الديموقراطي الحر المجتمع تحقيق

ثالثًا. وطنها

ومناهجنا برامجنا تغيير على قادرون نحن فهل

السياسي حراكنا سيبقى أم المرحلة هذه مع لتتالءم

الحرب وعصر بيكو – سايكس أسير الثقافي –

الشرق والغرب؟ الباردة بين

الوطني الكفاح كوردستانية
تارخيية حتمية

كورد جان

القومي الكوردستاني.. املشروع
املأجورة األقالم وحرب

علي جوان

قبل المحتلة من الكوردستانية  الجغرافيا بقاع شتى اندالعها في منذ الكوردستانية  التحررية الحركات استطاعت

العنجهي لهذه الغربي الدعم بفضل ألقيت التي  الشنعاء المظلومية مدى  للناس تظهر أن والعرب الفرس والترك

للوجود النافية  المناهضة  اإلدعاءات زيف وتكشف الحقائق، ي تعرِّ أن واستطاعت لكوردستان، المحتلة األنظمة

هذه باتت حتى والهلع جبروت الخوف والفزع بهذه األنظمة تلحق أن وقدرت التاريخية، أرضه على الكوردي

العابرة المعاهدات وتوقع الفيتو الدولي واإلقليمي، أبواب على وتتعفف وُتِذل نفسها وتجول تصول، األنظمة القمعية

وكذبهم جشعهم عن الدفاع مصالح وتقاسم لألراضي الكوردستانية، المحتلة القومي للدول األمن بحجة حفظ للحدود

المعاهدات لنا الوقوف عندها تلك ينبغي التي األمثلة ومن العاقل، قبل والجاهل الرضيع الطفل يفقهه بات الذي

حيث التركي والنظام األسد نظام وهما البشرية عرفتهما حكم نظامي وأنذل أبشع وقعها التي والظالمة الجائرة

ضروريًا، مما كان ذلك حال في األخرى الدولة أراضي عمق إلى والتوغل بالتغلغل لآلخر الطرفين كال يسمح

يقصد هنا والتمرد ضمن حدودها، يحصل تمرد قمع أي على تكن قادرًة لم إن فتح حدودها الدولة تلك على يستوجب

بموجبها دخلت التي اآللية في شهدناه ما وهذا المسلوبة، حقوقهم على للحصول جاهدين يسعون الذين الكورد بهم

مثل المناطق الكوردستانية بعض وإحتالل نظام األسد وزبانيته قبل من المحتلة الكوردستانية األراضي إلى تركيا

من الديمقراطية سوريا بقوات نفسها تسمي التي القوات تلك عجزت التي المناطق من وغيرها العين ورأس عفرين

والواقع الكوردستاني المفردات على الحالة هذه بظالل وأسقطنا األمر تتبعنا ما إذا أخرى ناحية ومن عنها، الدفاع

ألبشع هناك مواجهة الكورد من الرغم على لكن الظاهرة نفس سنجد بالعراق الملحق كوردستان الجزء إقليم في

الكوردية األمة عظيم إنبرا حيث وثابتة، وقوية العزيمة كانت راسخة أن إال وتهجير وتدمير قتل الجرائم من أنواع

القدرة كوردستان حسب شعب عن ودافعوا المخلصين وجنوده رفاقه مع لحمل السالح البارزاني مصطفى المال

عن يثنهم لم ميزان القوة في التكافؤ التواضع وعدم ذلك أن إال متواضع، وسالح متواضعة واإلمكانات وبذخيرة

كلمة كانت واليوم الباسقات، القامات وتنحني لروعتهم ألجلهم القبعات، ترفع باهرة بل وحققوا إنتصارات واجبهم

بعده الرئيس من الكورد وقبلتهم وهوية البارزاني مصطفى المال نجل إستطاع حيث وضراوة أشد وطأة األحفاد

تاريخية وثيقة بموجبه ضمن العظيم، والذي عبر ذلك اإلستفتاء ِملَّته لبني وينتصر ينتزع أن البارزاني مسعود

سبيل في المناضلة من العائلة األحفاد يتزاحم كيف أخرى نرى ناحية من أما األمم، عصبة بين الكورد حقوق تضمن

العريقة، من الدول تنافس مثيالتها حديثة عصرية دولة لبنات وبناء األمجاد، صنع على والشعب الكوردية القضية

وإعادة العمل، فرص وخلق بالحقوق، إياهم مطالبين أنظمتهم على والثائر الساخن المحيط مع مقارنة متطورة وتكون

ما واإلنجازات وهي النجاحات لهذه من يكيد هنالك أخرى ناحية من خزائنها، أما إلى الدولة أموال من المنهوب

بتأني والمدروسة الحكيمة ذلك النجاح الباهر، وتلك الخطوات أركان غلهم وحقدهم، هو من الفئة ويهدُّد تزلزل تلك

يسعِّرون نجدهم لذلك العظيمة، الدول خانة في كوردستان وضع في الجادة كوردستان إقليم قيادة بها يقومون التي

سموم يبثوا حتى راحة سرائر لهم تكن ال حيث وجنجويدها الخيانة لجوقة البنان، والتابعة المأجورة أقالمهم سموم

من وزاد نجمها لمع التي الفريدة التجربة ووأد زرع الفتنة، بذلك محاولين اإلجتماعي مواقع التواصل أفكارهم عبر

األقبية بين الموزعة مصالحهم الخوف على مكامن الدنيئة أنفسهم في يبعث وهذا ما المظلمة، المنطقة في بريقها

من الشرفاء جميع حال وهو لسان لهم نقول لكن وتركيا، وسوريا والعراق إيران من بين كل الموزعة اإلستخباراتية

من كل وخسأ الجوقة القذرة أيتها خسأتم والعزة والكرامة الحرية تطلعات عروقهم في الذين تتصبب الكوردواريين

من الشرف مكانكم وسيكون الكوردي، الشعب وتقتل وتجرد تنفي والتي المسمومة، وأفكاركم أقالمكم أزر من يشد

األسفل. الدرك هو والكرامة

وسنحيا وطننا، سقف عن وستزول عتمة الجبناء األبناء، وهمة األجداد بفضل سيمضي الكوردستاني المشروع أما

أعزاء. ُكرماء فيه

العظيمة البارزانية
البيشمركايتي وأخالق

غزالن وضحي

أساسي مبدأ على استندت بارزان المشيخة في مركز في البارزانية المدرسة  لتأسيس األيام األولى منذ

المكاسب تحقيق على والعمل الكردي، للشعب المشروعة القومية الحقوق مع الوطنية يتمثل بتالزم األخالق

رسمها التي الخطوط وتحّدي األربعة األجزاء في الكورد مسيرة أمام الكردية وتذليل الصعاب واألهداف

االستقاللية. توجهاتهم إلغاء إلى والهادفة كوردستان محتلو

مرورًا (١٩١٤ عام الموصل في البارزاني (الذي أعدم عبدالسالم الشيخ قيادة منذ بارزان سعى شيوخ

-١٩٠٣) مصطفى البارزاني القائد العراقية) ثم للسلطات الخضوع (الذي رفض أحمد البارزاني بالشيخ

العيش في المشروعة  الكردي الشعب طموحات خدمة إلى البارزاني مسعود بالرئيس وانتهاء  (١٩٧٩

للتنظيم األولى األسس فوضعوا عنها، للدفاع طاقاتهم كل مسّخرين كوردستان أرجاء كل في بكرامة وحرية

جمهورية تأسيس بعد إال المناضلين الولئك موحدة تسمية على يستقروا ولم مختلفة، بتسميات العسكري

البارزاني األساسي عمادها كانت التي تلك الجمهورية قاضي محمد الشجاع القائد أّسسها التي الفتية مهاباد

القادة فتشاور مهاباد، مكتسبات للّذود عن بارزان جبال من بهم الذين سار أولئك العسكرية بقواته مصطفى

المقاهي إحدى في إنه المتوفرة قيل المصادر وحسب للجمهورية العسكرية تسمية للقوة الختيار والمسؤولون

فأعجب الفدائي او المضحي بمعنى البيشمركة تسمية وطرح المقهى صاحب فسمعهم المناقشة، تمت

فسّطر للقوات الكردية، الرسمي االسم وأصبح الفور، على فوافق لرئيس الجمهورية، ونقلوها الحضور،

والوفاء. لإلخالص نبراسا البيشمركايتي وأصبحت المعارك، أصعب في أروع المالحم أولئك البيشمركة

الذين وهم السوفييتي االتحاد إلى مصطفى البارزاني رافقوا الذين وهم الجمهورية، عن دافعوا الذين هم

اإلسالمية  الدولة تنظيم العصر آلفة تصّدوا الذين وهم ١٩٩١ عام وانتفاضة وكوالن ثورات أيلول أشعلوا

عام ففي والتضحية، المراتب واإلفراد القادة مع انخراط وصالبة هو قوة زاد البيشمركة ما وإن داعش،

العراقي حّل  الجيش حل بعد بريمر للعراق بول األمريكي الحاكم حسين طرح صدام نظام سقوط بعد ٢٠٠٣

برفضه المقترح مسعود البارزاني قويا وحاسما الرئيس رد بما فيها البيشمركة فكان القوى العسكرية كل

على القضاء لنا البيشمركة يعني وحل العراقي الجيش من أقدم هي بل ميليشيا البيشمركة ليست أن وتأكيده

األشكال. من شكل بأي الفصل بينهما يمكن وال متالزمتان، والكوردايتي البيشمركة الكوردايتي، الن

فيهم ورسخوا مباشر، بشكل المؤسسة هذه على البارزانية المدرسة معلمو أشرف لتأسيها األول اليوم منذ

البارزانيين القادة بين تالحم دون تتم ال النجاحات إن وأدركوا واإلخالص، والتضحية والوفاء المحبة قيم

البرزاني الرئيس قال التلفزيونية لقاءاته إحدى ففي الدوام على األمامية الصفوف في فكانوا والبيشمركة،

سألته المدافعة القوة  قائد بارزاني وهو بمنصور اتصلت زمار وربيعة مناطق داعش على هجوم اثناء

استشهدوا قد معي ومن اني حينها فأعلم دجلة األعداء إلى وصل جواب منصور إذا فكان معنوياتهم، عن

مسعود القائد مع مقابلة وأثناء هزيمة  اشد ودحروهم المالحم أروع سطروا ودفاعهم ثباتهم  وبفضل 

اعلي بيشمركة وهي وسأعود بيشمركة كنت قائال البيشمركايتي وأكد هي الطبيعي ان مكانه أكد البارزاني

لنا. بالنسبة الشرف مراتب

ومبادئ لتوجهات حقيقية وترجمة المواقف السابقة، لتلك امتداد طبيعي هو البارزاني الرئيس موقف واليوم

لتلك ألخالق تتويج هو سوريا عن كوردستان للدفاع روج وتأسيسه لبيشمركة العريقة البارزانية المدرسة

واإلخالص. للمحبة عنوان والبيشمركايتي البيشمركة وستبقى المدرسة،

التي استخدمت، وال األساليب أقدم من االرتزاق يعد

ان فمنذ والشعوب، األقوام في الصراعات بين تزال

الثالث األلف خالل المصريون الفراعنة استخدمته

بمفهومه بقي االرتزاق هذا وإلى يومنا الميالد قبل

المال. القتال مقابل هو ذاته، اإلصطالحي

اإلرتزاق ظاهرة اّتسعت الباردة الحرب حقبة خالل

الحرب تلك طبيعة تالئم بما جديدة اساليب لتشمل 

وأوروبا أمريكا العالميين- القطبين بين والصراع

الشرقية وأوروبا السوفييتي واالتحاد جهة الغربية من

تواجدها خالل من ليس ذلك أخرى-، جهة من

ألنظمة تجنيدها خالل من بل فقط المباشر العسكري

انقالبات عبر تستقدم  كانت ما غالبا والتي  برمتها

تلك مواطنو فيها تجّند أهلية، حروب أو عسكرية

والوطنية االنسانية قيمهم  من تجردوا  ممن البلدان

ما جانب إلى للمال، الوالء وأظهروا والقومية،

مهمات لتنفيذ أخرى بلدان من تجنيدهم يتم كانت

انسانية. ال

خالل المحلية واإلقليمية ساحات الصراعات تزايد مع

العناصر على الطلب وازدياد األخيرين، العقدين 

أطر ضمن بتنظيم نفسها العناصر بدأت تلك المرتزقة.

لعل أسهلها صارمة، بقوانين االنضباط شديدة تنظيمية

المتطور، ذلك التسليح إلى الجسدية، يضاف التصفيات

مؤسسات ربحية بمثابة لتصبح انتشارها واتساع مناطق

على مستبدة  سلطة  ذات معينة، شرائح قبل  من تدار 

األكثر هي وبالتالي تلك، المؤسسات أعضاء كامل

أجندات لتنفيذ  اآلخرين، دماء حساب على استفادة

إن حتى الباهظة،  األموال لقاء عدوانية  ومخططات

بتداعيات مبالين أو وطنهم، غير ذويهم الضحية كانت

في إتباعها التي يتم القذرة لألساليب بالنظر جريمتهم،

الغدر على أساسًا والمرتكزة وممارساتهم، انشطتهم

واألعراف االنسانية القيم جميع وتجاوز والخيانة،

أم امرأة أم كان طفًال اإلنسان بحقوق الصلة الدولية ذات

المرتزق بقذف تبدأ الحالة االرتزاقية كون رجًال.

لآلخرين والوالء الذات من التجرد خانة إلى

األموال بحجم مرتبط الوالء هذا وطالما وأهدافه،

الذات حاجز يتجاوز أن يلبث فال عليه، تغدق التي

نطاق في كان إن بأسره المجتمع لطعن ليتوجه

المستوى على األوسع النطاق أو المحلية دائرته

مجتمعية بأية روادع مبال والقومي غير الوطني

في الوحيد العنصر  المال يكون حيث إنسانية  أو

ونوعها الضحايا عن النظر  بغّض  أهدافه، قائمة

كان مباحة له، إن جميعها وجنسها، كون الوسائل

أو التجهيل أو التهجير أو االختطاف أو القتل

البشرية بالموارد  غنية  لبيئة يؤسس  بما التجويع، 

والتي ترى االرتزاقية، المؤسسات تبحث عنها التي

تسميته يمكن ما إلى بهم يوصل الذي المركب فيها

ودون والقومية، الوطنية للحدود عابرة تنظيمات

مزيفة أقنعة سواء أجلها، من يقاتلون قضية أية

القانونية المالحقات عن وتبعدهم ممارساتها، تبرر

في الضحايا حقوق يجعل  بما والمحلية  الدولية

كغيرها القضائية النظم وأن خاصة الريح، مهب

مناطق في مغيبة تكون غالبًا ما النظم المدنية من

المرتزقة. وانتشار الصراعات

أن لها  يمكن ال  بالمال ترتهن التي السلوكية هذه

القضايا خدمة شأنها من  ُسبل  أية على تستقيم

كان فإذا وبالتالي   ، والقومية والوطنية  اإلنسانية 

وال وطن ال  اإلرتزاق فإن  له  دين ال اإلرهاب 

يكون مصنعًا لإلرهاب. ما غالبًا بل ال له، قومية

الذات  غدر االرتزاق
والوطن واجملتمع

علي شريف

وتّعد األرض استيراتيجية، بمزايا سوريا يمتاز موقع

األخرى والمعادن والغاز للبترول مخزنا السورية

الخصبة لألراضي نظرا  غذائية سلة  تعتبر وكذلك

العاصي الفرات، دجلة، وخاصة المياه ووفرة

وغيرها.

وماتزال امتازت الحكم على  المتعاقبة األنظمة

اقلية، حكم انها عن عدا والعنصرية، بالشوفينية

العظمى الدول اختارتها مجتمعة األسباب هذه

وبعدها فيها، الصراع لتأجيج ناجحة كساحة

وتصفيتهم هناك، الساحة هذه الى لتصدير ارهابييها

اإلقليمية للدول حسابات لتصفية ساحة جعلها وكذلك

لما نظرا البعض بعضها مع لحساباتها والعظمى

روح إلذكاء ناجحة بيئة من السورية الساحة به تمتاز

والعلوي السني الكوردي، العربي القومي الصراع

إسرائيل مع بسالم لتقبل سوريا والشيعي وإضعاف

والعودة واألمان االمن مقابل كل شروط شعبها وقبول

االصلية. مواطنه الى

من للصراع كميدان سوريا اختيار اهداف جملة من

وتخويفهم وتجويعهم سكانها  وتهجير  تدميرها أجل

وجعلها إسرائيل مع  السالم تخص اتفاقيات لتمرير 

وتؤمن السالح، تملك  ال مسالمة  المركزية دولة

دول ومع شعبها  مع دائمًا  ســالمًا لنفســها

الجوار.

الغربي المشروع في المركزية الدول إحدى سوريا وتعدُّ

ودول جديدة بحدود جديد أوسط شرق وإنشاء لهندسة

عدالة. وأكثر سلمًا، أكثر المكان جديدة صناعة هذا

األوسط الشرق في وإحداث ثورات من يجري ما ان

الحرب حلقات واحدى العالمية اهم االحداث يعدُّ من

القوى العظمى، بين العالم تقسيم إلعادة الثالثة العالمية

العقود في وإشغالها الدول لهذه التحتية البنية وتدمير

في الدول والهاء هذه تدميره تم ما بإعادة بناء القادمة

فترة إلطالة االقتصادية ومشاكلها الداخلية صراعاتها

المنطقة. مقدرات على السيطرة

جرى كما الدول هذه وتركيب فك سيتم النتيجة وفي

بتفكك الماضي  القرن تسعينيات في الشرقية ألوربا 

ويوغسالفيا تشيكوسلوفاكيا وتقسيم السوفييتي، االتحاد

ووضع نهاية االشتراكية األنظمة وتغيير المانيا وتوحيد

السوفيتية. الشيوعية لالمبراطورية

مشروع انباء تفيدنا ما وحسب  األوسط، الشرق ففي

عديدة دول ستختفي بأنه الجديد األوسط الشرق 

وسيتم التحالفات،  وستتغير جديدة، دول وستظهر 

معترفة وقانونية طبيعية كدولة  إسرائيل وضع تسوية

بالمقابل محيطها،  في وامن  بسالم وتعيش بها،

الشرق األوسط تشغل أخرى ستظهر صراعات

الفارسي الكوردي الفارسي، العربي كالصراع

والتركي التركي،  والكوردي العربي والكوردي 

الصراع هذا  نتيجة وفي اخره. والى الروسي، 

الدافئة، المياه في اقدامهم  بتثبيت  الروس سيمّكن

من وتركيا ايران من لكل  مواجهتها وستصبح

الجديد الشرق األوسط في المرحلة المقبلة مسلمات

طبيعية. كنتيجة

حساب على سيكون االوسط الشرق الى روسيا تقدُّم

هذه كل وايران. تركيا الدولتين هاتين نفوذ مناطق

الكوردي، الشعب مصلحة  في  ستصب االمور

في سيساهم لكوردستان المحتلة  الدول وإضعاف

ولن الكورد، رقاب على الحديدية قبضتها رخي

وتوحد تتحالف ان  أخرى مرة بمقدورها  يصبح

تبحث ان لربما بل الكوردي، الشعب ضد قواها

المطالب الكوردية. ومسايرة الدول مصادقة هذه

والتوازن الجديدة الهندسة هذه في أخرى جهة من

دور للكورد سيكون األوسط الشرق في الجديد

في القوى  للتوازن كبير دور لعب في جدا هام 

إسرائيل وبالتالي سيحتاج الجميع للكورد. المنطقة،

وروسيا مشتركين، الخصوم كون للكورد ستحتاج

طريق تقدم في يقعون ألنهم الكورد ستبحث عن

في مضطهدون الشرق األوسط وهم نحو روسيا

للكورد وسيحتاج العلويون والمسيحيون الدول. هذه

في سوريا االمن واالستقرار حفظ في الهام لدورهم

المستقبل.

والجيوبوليتيكية الجيوسياسية العوامل هذه كل

لتحقيق األجواء وتهيئة الكورد ستصبُّ لمصلحة

عام إن يقال وكما واالنعتاق، الحرية في حلمهم

الدولة الكوردية. عصر بعده سيكون وما ٢٠٢٠

.. سوريا
املستباحة االرض

آزيزي كاوا الدكتور:
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وبالتالي تختلط األمور لدية أو يحاول أن يبرر لما 

هو واقع مفروض اصال .

ونتيجة لما تم اإلشارة إليه فإن المجتمع الكوردي 

يعيش حالة حادة من االغتراب يكاد يفقد فاعليته 

ودوره، بل يكاد ُيهدد في وجوده.

ال يمكن إيجاد حلول إجرائية دائما، وإن كانت هذه 

الحلول ال بد منها كحالة إسعافية للظواهر األكثر 

عن  نبحث  أن  بموازاتها  بد  ال  ولكن  خطورة. 

الحلول الجوهرية التي تعيد األمور إلى نصابها، 

وتقوم الواقع كما يجب.

إن إليجاد اي حل يفترض بنا أن نعيد النظر حتى 

وبالتالي  البديهيات  من  أمست  التي  األمور  في 

إلى  أدت  والتي  اإلشكالية  مجمل  في  النظر 

التاريخية  الحالة  أخذ  تلك، كذلك  حالة االغتراب 

الحلول  تكون  ال  حتى  االعتبار  بعين  والواقعية 

طوباوية وتنظيرية.

كما ال بد من البحث الجدي في اآلليات التي نتمكن 

من خاللها من تطبيق تلك الرؤى إلى حيز الواقع، 

واهم تلك اآلليات هي الوضع االقتصادي والثقافة 

المتوالدة التي من دونهما ال يمكن لنا من طرح اي 

حل وال الخروج من هذه الحلقة المفرغة.

التغيرات  حيال  واليأس  العزلة  حالة  هو  االغتراب 

الحاصلة في البنى المعرفية والعالقات بالمحيط، وقد 

بالتغيرات  البحث في مسألة االغتراب متغيرا  كان 

الثقافية والتاريخية.

عهد  منذ  االجتماعية  االغتراب  مفهوم  كان 

بلوتينوس حتى عصر النهضة ينحصر في المعنى 

من  اإليجابي  أو  السلبي  الشعور  أي  الميتافيزيقي، 

المعتقدات الدينية، وكانت الغنوصولوجية (التأملية) 

هي الحالة التعبيرية التي تسعى إلى إيجاد شكل من 

الديني  العرف  مقابل  في  الروحي  الفردي  التوازن 

العام.

الديني  البعد  رفضا  فقد  وفيورباخ  ماركس  اما 

لالغتراب االجتماعي وربطوا االغتراب بالديالكتيك 

ضمن  المجتمع  فاعلية  ومدى  االقتصادي،  الطبقي 

المنظومات االقتصادية السائدة.

االغتراب،  مفهوم  وسعوا  فقد  االجتماع  علماء  أما 

السياسي،  شتى(كاالغتراب  فروع  إلى  وقسموه 

في  والتغيرات  النفسية،  االجتماعية  والصراعات 

العرف نتيجة الصراعات الثقافية......)

وبالمحصلة فإن االغتراب هو حالة فردية أو جماعية 

في مقابل المعرفة السائدة والواقع السائد.

االغتراب االجتماعي الكوردي

االغرتاب االجتماعي 
الكوردي 

أمحد مصطفى

االجتماعي  االغتراب  موضوع  في  البحث  إن 

الكوردي مسألة غاية في التعقيد العتبارات عدة:

 أولهما: الطبيعة المركبة للقضايا السياسية والثقافية، 

السلطة األصيلة،  اعتبار عدم وجود  سيادة  على 

جعل المجتمع الكوردي دون حصانة وبالتالي كانت 

الصراعات تأخذ أبعادها السياسية المرتبطة بالبحث 

عن الذات الخاصة واالستقاللية.

المسألة الثانية: هي الصراعات الثقافية التي ألقت 

فأصبح  االجتماعي،  المعرفي  اإلرث  على  بثقلها 

الموروثة  األفكار  بين  الصراع  يعاني  المجمع 

أكثر  بعدا  الصراع  هذا  واخذ  الوافدة،  واألفكار 

تطرفا، ولم تستقر تلك الصراعات كحالة نمو طبيعية 

لحركة التطور.

المتشابكة،  االجتماعية  الصدمة  هي  الثالثة:  المسألة 

الثقافية  الحركة  جمود  منها  عدة  أبعادًا  تأخذ  وهي 

والسياسية، وعدم قدرة تلك النخب على إيجاد حلول، 

واإلصرار على حالة القطيعة والجمود، وهذا ما جعل 

االنقسامات تزداد و المجتمع يزداد اغترابا.

المسألة الرابعة: هي انسالخ المجتمع عن بيئته.

مجتمع  انتقال  إلى  األخيرة  الصراعات  أدت  لقد 

حالة  في  الدخول  وبالتالي  أخرى،  بيئات  إلى  كامل 

فلم  بين ما هو متواراث وما هو واقع،  الصراعات 

تتمكن تلك الشريحة من إيجاد نوع من المواءمة بين 

الحالتين.

المسألة الخامسة: هي الدوغمائية أي التعنت في اآلراء 

وعدم القدرة على التفكير السليم واخذ األمور بكلياتها، 

حيث يرى بعضهم أن المجتمعات الغربية هي النماذج 

المثلى التي يجب االقتضاء بها وترك كل الموروث 

السابق؛ ويرى آخرون أن الحالة الغربية هي سلبية 

بالمجمل و بالتالي يجب رفضها باإلطالق.

الغربية(االجتماعية)   المدنية  بين  يخلط  من  هناك 

باآلخر، أي  (التقني) ويقيس األول  المادي  والتطور 

أن ازدهار الثاني هو نتيجة للحالة األولى.

آمنًا الالجئين والنازحين.

علم  حضور  تزامن  هو  ذلك  كل  من  والالفت 

أول  تأسيس  ذكرى  مع  دافوس  في  كوردستان 

جمهورية كوردستانية بقيادة الشهيد قاضي محمد 

في ٢٢ كانون الثاني، حيث ُرِفَع علم كوردستان 

في ساحة جارجرا.

لقاءات  من  دافوس  مؤتمر  في  حصل  ما 

واجتماعات الرئيس نيجيرفان البارزاني مع العديد 

من الرؤساء الدول على هامش المؤتمر دليل على 

مكانة الكورد لدى دول العالم، في ظل االستقبال 

الكبير لزعماء الدول للبارزاني، وخاصة الرئيس 

األمريكي ترامب، دليل على انه رجل سياسة بحق 

وله مصداقية لديهم.

وسليل نهج الكوردايتي، حيث جده البارزاني الخالد 

مدرسة  صانع  وأبوه  البارزاني،  مصطفى  المال 

السياسة الكوردية الشهيد إدريس البارزاني.

يبدو أن عام ٢٠٢٠ بداية كوردية بامتياز، أصبح 

الدول  مصالح  إلتقاء  محطة  كوردستان  إقليم 

الفوضى  في  وخاصة  االقليمية،  وحتى  الكبرى 

العارمة التي تجتاح معظم دول الشرق األوسطية، 

كل ذلك بفضل الدبلوماسية البارزانية الصحيحة، 

منها،  جزءًا  وأصبحوا  السياسة،  عرفوا  فقد 

السياسة  إلى  ينظرون  الكبرى عندما  الدول  حتى 

والمعقدة،  المختلفة  وملفاتها  األوسطية  الشرق 

إقليم  إرادي يوجهون بوصلتهم نحو  فبشكل غير 

كوردستان، نتيجة السـياسة المرنة المترافقة مع 

القوة المستمدة من الحق، فتصبح إربيل عاصمة 

إقليم كوردستان مركز قرار دولي وإقليمي مهم ال 

يمكن تجاهله.

بدخولنا عام ٢٠٢٠، بدأ خلط جديد لألوراق، وكان 

قاسم  بقتل  األمريكية  المتحدة  الواليات  قيام  أولها 

سليماني قائد فيلق القدس وراسم سياسات المخابرات 

اإليرانية، الذي أقلق مضجع الكثير من الدول، من 

خالل تحكمه باألذرع المنتشرة في المنطقة من حزب 

اهللا في لبنان إلى الحوثيين في اليمن والحشد الشيعي 

الرئيسي  التهديد  سليماني  يعتبر  كان  العراق،  في 

أمر  الذي  االستفتاء  بعد  وخاصة  كوردستان  إلقليم 

ميلشيات الحشد الشيعي بالهجوم على اإلقليم، فحكمة 

أفشل  السياسية  وحنكته  البارزاني  مسعود  الرئيس 

جميع المخططات التآمرية من قبل سليماني وأعوانه 

من الخونة الكورد.

حيث  وكبيرة،  عميقة  تداعيات  سليماني  لمقتل  كان 

األمريكي  الجيش  من  العراقية  الحكومة  طلبت 

الحدث  هذا  فكان  العراق،  مغادرة  على  والتحالف 

سبب في توجيه أنظار التحالف إلى إقليم كوردستان، 

فتم نقل جميع المؤسسات السياسية والعسكرية لدول 

التحالف وكثير من دول العالم إلى هولير.

الحدث اآلخر واألبرز خالل الشهر األول من العام 

يوم٢٢  انعقد،  الذي  دافوس،  مؤتمر  هو  الجديد، 

مدار  على  واستمّر   ،٢٠٢٠ عام  الثاني  كانون 

نيجيرفان  للرئيس  مميز  حضور  وسط  أيام،  ثالثة 

البارزاني فعاليات هذا المؤتمر، حيث كان له صدى 

الحضور  هذا  في  الدول  من  لكثير  ورغبة  وتأثير 

الالفت للبارزاني، الذي له غايات ورسائل واضحة، 

وظهرت تلك الرغبة أثناء االجتماعات التي حصلت 

الرئيس  لقاء  أبرزها  وكان  المؤتمر،  هامش  على 

األمريكي مع الرئيس نيجيرفان البارزاني، وحضور 

علم كوردستان إلى جانب علم أمريكا، وما تضمنه 

عزالدين مال

ترامب  قاله  ما  أهمها،  من رسائل صريحة،  اللقاء 

أن  الرائع  "من  عظيم"،  محارب  "انت  للبارزاني: 

اقوى  "أنه  كوردستان"،  رئيس  البارزاني  مع  أكون 

شخصية سياسية في الشرق االوسط".

الهامة،  النقاط  بعض  إلى  نشير  ان  هنا  يمكننا 

دولة  برئيس  البارزاني  نيجيرفان  الرئيس  مناداة 

تصدَّره  ما  وهذا  إقليم،  رئيس  وليس  كوردستان 

عناوين اهم الصحف األمريكية، "الرئيس األمريكي، 

نيجيرفان  كوردستان  رئيس  يستقبل  ترامب  دوالند 

البارزاني"، وحتى صفحة بيت األبيض أشارت بـ 

أن "الرئيس ترامب يجتمع مع رئيس كورستان".

علم  جانب  إلى  كوردستان  علم  حضور  وأيضا، 

أمريكا وفي أكبر مؤتمر اقتصادي عالمي، وهذا دليل 

على أهمية حضور إقليم كوردستان اقتصاديا وسياسيا، 

وتصريح الرئيس نيجيرفان البارزاني عندما أكد: "ان 

وضع العلم الكوردي في دافوس هو مبعث فخر وفرح 

للنضال  احتراما  وكان  العالم,  في  الكورد  جميع  لدى 

والتضحيات التي قدمها الكورد على مر السنين, وأيضا 

احتراما لدماء شهداء حرية كوردستان".

لم يشارك احد عدا رؤساء  المؤتمر،  كما الحظنا في 

الدول ووزراء الخارجية، والرئيس نيجيرفان البارزاني 

هو الوحيد لرئيس إقليم شارك المؤتمر وبدعوة رسمية، 

هذا دليل واضح على مكانة الكورد واإلقليم في العالم.

وضع  عن  ترامب  حديث  في  ذلك،  الى  باإلضافة 

كوردستان سوريا، دليل على اعتبار الرئيس نيجيرفان 

أجزاء  جميع  وفي  هناك  بالكورد  المعني  البارزاني 

كوردستان األخرى، وكأنه يقول أن كوردستان واحدة 

وأنت رئيس جميع الكورد.

تصريح  أثناء  دافوس  في  البارزاني  الرئيس  واكد 

بدعم  سنستمر  كوردستان  إقليم  في  "نحن  صحفي: 

إخوتنا الكورد في سوريا حتى ينالوا حقوقهم المشروعة 

في إطار الجغرافية السورية".

وكما نقل البارزاني موقف إقليم كوردستان حول بقاء 

القوات األمريكية في العراق: "هذه القوات جاءت بناء 

على طلب العراق في عام ٢٠١٤ لمساعدة العراق، ما 

زلنا نؤمن بهذا وال نزال نعتقد أن وجودهم في العراق 

ضروري للقضاء على داعش". وفي هذا االثناء أشاد 

الرئيس األمريكي، بدور قوات البيشمركة خالل الحرب 

ضد داعش، ودور كوردستان، بأنه كان وما زال مكانا 

عام ٢٠٢٠.. 
بداية كوردية بامتياز 

تشير المعطيات من خالل التاربخ والوثائق واالرشيف 

الدولة  حكم  تحت  ترزح  كانت  التي  الشعوب  بأن 

ثمن  بأي  دولها  تشكيل  إلى  ما  بشكل  سعت  العثمانية 

وبأي طريقة كان، وخاصة بعد اندالع الحرب العالمية 

األولى، وقد وضعت امام استحقاقاتها بتشكيل اوطانها 

مهما كان االساليب والطرق المؤدية إلى إقامة أوطانهم، 

الدول  من  العديد  الواقع  في  النتائج  اليوم  نرى  لذلك 

اإلمبراطورية  أنقاض  على  تشكلت  والتي  المستقلة 

البلقان، من خالل  العثمانية في الشرق األوسط ودول 

معرفتهم اللعبة األساسية وقد تعاملوا مع القوى المؤثرة 

حينها ولها ذو شأن على الواقع السياسي والعسكري، 

الدولة  على  انتصرت  التي  هي  التحالف  الدول  ألن 

العثمانية في الحرب العالمية األولى ولعبت دور كبير 

في تقسيم تركة تلك الدولة المريضة التي لم تعد تتماشى 

مع  المنطقة  شعوب  زعماء  تعاملت  وقد  العصر،  مع 

االنكليز والفرنسيين للوصول إلى أهدافهم ومطالبهم.

 وهذا ادى إلى تقديم خدمات مجانية إلى الدولة التركية 

خاصة وشعوب المنطقة عامة، وكانت اغلب حراكاتها 

المسلحة خدمة لتقوية نفوذ االتراك وبعض الدول الحديثة 

الكوردية  المسلحة  الحركات  ومطالب  اهداف  واغلب 

وإعادة  الغربيين  الكفار  محاربة  في  تدعوا  كانت 

المسلحة  القيادات  تركز  العثماني، ولم  السلطان  أمجاد 

لم  المطالبة بدولة كوردية مستقلة بل  إلى  في ثوارتها 

الذاتي تحت وصاية المسلمين األتراك،  يتجاوز الحكم 

وكان هذا اكبر خطأ تاريخي يرتكبه زعماء الكورد وقد 

دفعوا ثمنًا غاليًا إلى اآلن، وكانت التناقضات واضحة 

بين الفكر الكوردي والحركة العسكرية العشائرية التي 

كانت تحارب دائما الى جانب الدولة العثمانية وخاصة 

االنتصارات  حققت  والتي  الكوردية  الحميدية  ألوية 

وبأساليب  بعدها  والتركية  العثمانية  الدولة  لصالح 

مختلفة، والتي جمعيها كانت الجل إعالء راية اإلسالم. 

التحالف  دول  من  يستفادوا  لم  الكورد  زعماء  وهنا 

واقع املطالب الكوردية 
وحقوقه القومية 

حممود أوسو

كما العرب بل خلقت عداء معهم بشكل غير مباشر 

واحيانا مباشر وأيضا خلقت عداوة مع شعوب المنطقة 

ايضا، النهم تخبطوا في مطالبهم، فالجميع عملوا مع 

بناء  في  عملوا  الكورد  إال  أوطانهم  لبناء  اإلستعمار 

كانوا  انهم  وحتى  والترك  والفرس  العرب  أوطان 

االوائل في محاربة االستعمار ليس ألجل شيء وإنما 

من اجل الدين اإلسالمي وخاصة بعد ما وقع المصيبة 

الكبرى في تقسيم اراضي كوردستان إلى أربعة اجزاء 

ثالثة حديثة واالخرى تم تقسيمه في معركة جالديران 

عام ١٥١٤ بين العثمانيين والصفويين وكان ادريس 

البدليسي الكوردي عراب هذا التقسيم، وكانت التقسيم 

إنهاء  بيكو وتم  بموجب معاهدة سايكس  عام ١٩١٦ 

في  الكورد  الحقوق  بعض  ذكر  الذي  سيفر  اتفاقية 

بنوده ٦٢,٦٣,٦٤ بمعاهدة لوزان عام ١٩٢٣، وكانت 

الطلقة األخيرة على الشعب الكوردي. 

نتيجة  الكورد  بأمان  يحسوا  لم  وانكلترا  فرنسا  وأن 

الدولتين،  هذين  ضد  المسلحة  وحركاتهم  حروبهم 

اإلسالمية  الشريعة  يطبقون  المسلمين  زعماء  وكان 

من  اكثر  وأحيانا  والترك  والفرس  العرب  من  اكثر 

المسلمين القدماء بالعكس العرب عرفوا من أين تأكل 

ضد  الغربي  اإلستعمار  مع  التعامل  وعرفوا  الكتف 

دينهم اإلسالم ودولة الخلفية العثمانية وخاصة الملك 

فيصل وقد وصل إلى هدفه في بناء اكثر من دولة 

على مراحل، اما الكورد اتجهوا إلى النضال لصالح 

سندا الستقالل  كانوا  وقد  والفرس  واألتراك  العرب 

هذه الدول الحديثة عدا دولتهم، فمثال الشيخ محمود 

الحفيد كان ثورته ضد االنكليز وايضا زعماء الكورد 

المسلح ضد  الكفاح  في  بال  لهم  يهدأ  لم  سوريا  في 

الفرنسيين حتى استقالل سوريا وتقديمها للعرب على 

ظَلموا  وهم  ُظِلموا  الكورد  وأخيرا  ذهب،  من  طبق 

انفسهم اكثر من الغريب النهم لم يعرفوا ان يتعاملوا 

مع الغرب ولم يطالبوا بدولتهم المستقلة بل كانوا سندا 

اينونو وغيرهم  في بناء دول مثل تركيا، وعصمت 

وقفوا الى جانب اتاتورك وأيضا ابراهيم هنانو واضع 

وغيرهم  الكورد  ذكر  دون  للسوريين  دستور  اول 

انهم نخبة فاشلة في االمة الكوردية ال يستحقون ان 

نفتخر بهؤالء ابدا التهم عملوا لصالح أعداء الدولة 

العالمية  الحرب  انتهاء  بعد  اليوم  واتى  الكوردية، 

تدافع  لكي  الكوردية  األحزاب  تشكيل  وعهد  الثانية 

عن الشعب الكوردي وحقوقه. 

كوردستان سوريا – 
الكوردستانية

بلند السينو

ال تكمن وحدة الصف الكوردي في وحدة صف الحركة 

السياسية الكوردية في سوريا بل تكمن في وحدة صف 

عموما  والكوردستاني  سوريا  في  الكوردي  المجتمع 

اثبت  قد  التي  والنواة  الناصعة  الحقيقة  حول  والتفافه 

وال  وعملية  وفعلية  واقعية  انجازات  وحققت  جدارتها 

زالت تحقق .. وحدة الصف الكوردي تكمن في ركون 

القومي  النهج  حول  والتفافه  الكوردستاني  المجتمع 

الحقيقي الذي جّسده، ومارسه البارزاني الخالد، وأكمل 

مسيرته جناب السروك مسعود البارزاني.

هنا ال اتحدث عن تجربة ادارة االقليم وما يعتريها من 

صعوبات وعثرات ففي االدارة والحكم ليس هناك من 

لألمثل  تطمح  وادارة  حكم  هناك  بل  امثل  مثالي  حكم 

اخطاء  االدارة  مسيرة  يعتري  ان  من  بد  فال  وبالتالي 

ومطاعن او خلل ما هنا او هناك ويرجع ذلك ألسباب 

يرتبط  ما  ومنها  موضوعية  ومنها  ذاتية  منها  متعددة 

والوعي  والشعبية  السياسية  المعادلة  تمس  بعوامل 

والثقافة العامة التي تطال بنية تركيبة اقليم كوردستان 

ويتوجب معالجتها، وبالتأكيد فإن العمل جار على قدم 

وساق لتحقيق االفضل.

االدارة  اعباء  بين  الخلط  يتم  ان  بمكان  االجحاف  من 

وما يعتريها ويرتبط بها معوقات وصعوبات ونواقص 

وبين جوهر النهج القومي النضالي بحد ذاته والذي حقق 

نتائج مبهرة للكورد على صعيد تحقيق الوجود الكوردي 

بوصفه شعبًا أصيًال يعيش على أرضه التاريخية ومن 

له  يكون  وبأن  االمم  اعالم  بين  علمه  يرتفع  ان  حقه 

حضور رسمي فاعل ضمن المجتمع الدولي وبأن يساهم 

بقصد  االنسانية  الحضارة  في مسيرة  وثبات  وبوضوح 

تحقيق االزدهار والرفاه للبشرية جمعاء..

السروك  البار  وخلفه  الخالد  البارزاني  نهج  اثبت  لقد 

مسعود البارزاني من بعده بأنهم الرقم الصعب في معادلة 

تحقيق الحقوق القومية الكوردية وبأنهم البوصلة القومية 

التي تفرض على الكورد قاطبة ان يقتدوا ويهتدوا بها 

نزيهة  تجسده من اسس نضالية حكيمة ومخلصة  وبما 

الكوردي  الشعب  اهداف وطموحات  تحقيق  في مسيرة 

القومية وطبعا انطالقا من احترام و مراعاة خصوصية 

والمعادالت  وإمكانياته  وظروفه  كوردستاني  جزء  كل 

الذاتية والموضوعية التي تحكمه، ولكن دون التغاضي 

ولو قيد انملة عن االعتراف واالنطالق من بديهية ان ال 

حل للكورد اال بتوحيد صفوفهم تحت ظل نهج البارزاني 

تجديد  في  يتجسد  الكوردي  الصف  توحيد  وبأن  الخالد 

العهد للسروك مسعود البارزاني بوصفه قائد كوردستان 

من اقصاها الى اقصاها وبال اي منازع.
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نصرالدين برهك .. وحماولة اغتيال قضية

في الثالث عشر من الشهر الثاني عام ٢٠١٢ تم استهداف البارتي والقضية 

الكردية في سوريا، تم استهداف الحلم الكوردي الممتد جذوره ألكثر من قرن 

من الزمن وذلك بعد إرهاصات ونضاالت وتحدٍّ للظلم والقهر والجهل وسياسة 

االنكار لحقوق الشعب الكردي في هذا الجزء العزيز من ارض كوردستان.

استهداف شخص المناضل نصرالدين لم يكن اغتيال فرد بعينه، بل كان اغتيال 

قضية شعب وأمة. الشهيد نصرالدين برهك لم يكن شخصا عاديا  نعم لم يكن 

مجرد رقم من االرقام لقيادات االحزاب في الساحة السياسية والنضالية الكوردية 

بل كان مشروعًا وجبروتًا وجبًال كوردستانيا شامخا...كان قائدا ميدانيا مغوارًا 

ال يهاب الموت، صالبته وإيمانه الراسخ بعدالة قضيته وصواب نهجه ..نهج 

الكوردايتي ..نهج البارزاني الخالد والتي آمن بها منذ نعومة اظافره، وكّرس 

جّل عمره في خدمة شعبه والدفاع عن وجوده ضد الطغاة والمحتلين جعل منه 

هدفا ألعداء االنسانية والحرية والفكر الشمولي القذر بعد تحييد واغتيال هذا 

النسر الجبلي الشهم بعملية غدر وخيانة  استطاع الجبناء اعداء الحرية واإلنسانية من تحييد الدور الكردي في مسار االحداث 

وكان ذلك نقطة التحول الكبرى في مسيرة البارتي والكردايتي ومسار ثورة الشعوب السورية بشكل عام.

كان الشهيد الخالد ابو عالء آخر عمالقة الحراك الجماهيري السلمي من اجل الحرية في المناطق الكردية ..واالحداث التي 

تلت ذلك الفعل الجبان من تراجع وتشتيت وتحريف لألهداف المقدسة التي ناضل من اجلها شهيد كلمة الحق نصرالدين بافي 

عالء اثبتت مدى تأثير القادة والمناضلين الحقيقيين على الجماهير الثائرة  وساحة النضال الثوري في ارض الوطن.

بعد ذلك حاول مناضل آخر من نفس العقيدة والفكر النضالي واالرث النضالي سد الفراغ الهائل الذي تركه رحيل ابو عالء 

..وهو المناضل والسياسي الكردي البارز بهزاد دورسن عضو المكتب السياسي للبارتي وعضو االمانة العامة للمجلس 

ليلة ظلماء وبأوامر من اعداء  الوطني الكردي، لكن نفس يد االجرام طال  ماموستا بهزاد دورسن حيث تم خطفه في 

الكورد وكوردستان ومحتليها،  وتم ابعاده ايضا عن الساحة بعد شهور من اغتيال الشهيد عضو المكتب السياسي للبارتي 

وعضو االمانة العامة للمجلس الوطني الكردي واحد الفاعلين االساسيين في تأسيس المجلس نصرالدين، والى اآلن االن 

مازال مصير بهزاد دورسن مجهوال ..ليدخل الحراك والحركة النضالية الكردية في سوريا بنفق مظلم لم تخرج منه حتى 

اللحظة.

الخزي والعار لمن خطط واغتال هذا النسر الكوردستاني االصيل ورفيقه في النضال الشهيد مشعل تمو واختطاف رفيق 

دربه بهزاد دورسن.

الف تحية الى روح الشهيد الخالد نصرالدين ابو عالء شهيد الكوردايتي .

بهروز عبداهللا 

مشاعة العودة إىل املاضي أو التاريخ
حسب اعتقادي و من خالل المعايشة الشخصية ؛ أن أغلبية من حاوروني 

 إلى الماضي، 
ّ
 حياتي ، معيشي ، كانوا دائما يعودون بي

ّ
بخصوص خالف آني

و يدمغون حديثهم بالقرائن التاريخية ، فهذا حتمًا  دون أن أنتظر استنتاجاتهم 

المقرونة بالدالئل ، فسوف يقومون بإلغاء حاضري المادّي المتعّين له تمامًا، 

و كأني موشور زجاجي مْوضوع في بؤبؤ عينيه ! .

بات من البديهيات أن العيش المشترك يقوم على التوافق و اّلتراضي، القائم 

تعني هذه  ما  بكل  الواقعي  الوجود  أساس  ، وعلى  المتبادلة  المصالح  على 

الكلمة من معنى ، لحّيزنا اّلّزماني المكاني .

الدفاع عن البقاء ، الحفاظ على الذات و النوع ؛ أمر تلقائي من خالل المناعة 

 ، وأن لم  نّسلم 
ّ
الذاتية الحيوية ، حيوية و شروط وجودنا كواقع مادي حي

بضرورة الواقع؛ لن نْسَلم من الضرر ، فسوف ندخل في صراعات تاريخية 

؛ صراعات قامت على الظلم و اإلقصاء و االستالب ، ذلك التاريخ الذي 

الوجود  تشعبات  و  الحياة  وهيمن على شرايين  الحاضر  تربع على عرش 

الحي المتنوع ، كما يحدث اآلن في الشرق األوسط ، فالعنصر المستدام فيه ؛ الماضي ، التاريخ ، ألنهما في ثنايا أدمغة بشر تقتات على 

الماضي . مثال : الحرب اليمنية ؛ بين الحوثيين و السنة - الحرب السورية  بين العلويين و السني - الحرب العراقية  بين الشيعي و 

السني - الحرب اللبنانية  بين الشيعي و السني ، خالفات الجزائريين و األمازيغ - المغرب و الصحراء الغربية - الليبيين و القبائل 

- الفلسطينيين العرب السنة و اإلسرائيليين اليهود - األكراد و العرب و الفرس و األتراك  الخ ......

تاريخ قام على االستبداد و التهميش و اإلقصاء و القتل و الدمار .

 في الوجود ؛ من خالل 
ّ
ليس دقيقا أن نثبت كل القضايا  ونحللها استنادا إلى الماضي .. غير صحيح أن نْثبت لآلخر الملموس الحي

وقائع بعيدة كل البعد عن الواقع .

وال يجوز حتى و إن أخذ بيدك التاريخ يوما ، أن تهيمن و تستغل و تستعبد كل ما وقع في إطار  حدودك التي صنعت بيد الغير .

فهنا مالحظة رمزية (نعم ؛ مالحظة رمزية ) فالبلدان المتقدمة تتجنب  مكافحة األعشاب الضارة في الحقول ، ألن هذا اإلقصاء يضر 

بالتربة و بالبيئة إجماًال . مستقبال لن يغّلبوا المنفعة المادية وال المزروع النفعي الشخصي على حساب البيئة.

خليل قادر

وحدة الصف الكوردي، 
فرض كفاية أم فرض عني؟

غاية  وفي  األهمية،  غاية  في  أمر  الكوردي  الصف  وحدة 

بل هي  وقديمة،  الوقت، هي مشكلة جديدة  نفس  في  التعقيد 

مشكلة مزمنة في تاريخ الشعب الكردي ومتجددة باستمرار 

ألسباب عديدة، ذاتية وموضوعية كبيرة تتعلق بالبنية النفسية 

للشعب الكردي والنزعة األنوية المتشددة لديهم وبقاء المجتمع 

الكردي طويال في الحقبة األبوية البطرياركية، وما زال هذا 

الزراعية  العشائرية  الدينية  المراحل  بعد  يتجاوز  لم  الشعب 

استبدادية  متعددة  دول  بين  كوردستان  تجزئة  إلى  باإلضافة 

أمنية وكذلك العامل الدولي، كل هذه العوامل وغيرها تضع 

عقبات وصعوبات  أمام وحدة المواقف والسياسات الكردية 

وتحقيق مصالحهم القومية، ولكن أال يمكن تحقيق جزء من 

هذه الوحدة ال كلها، تقوم بمهام الكل، ألن الظروف ال تسمح 

بهذه الوحدة الجامعة؟ 

طبيعة الحياة في مجتمعنا معقدة، كجزء من المنظومة الشرقية المعقدة في ثقافتها وتكوينها النفسي، هذه المجتمعات دائما بحاجة 

إلى طفرات، إلى نقلة نوعية، وحاالت فردية منقذة مخلصة، تسند الجميع، ويلتف حولها الجميع، مجتمعنا بشكل عام مجتمع 

النسبة، ال يعمل بالكل بل بالجزء، مثًال : في العمل، شركة، مؤسسة، قطاع إنتاجي، الخ، واحد من عشرة يعملون أو ١٠٪  

وهؤالء العشرة يضبطون العمل كله، بسواعدهم وأدمغتهم  تسّير العمل، بينما ال ٩٠٪ الباقية، يشكلون البطالة المقنعة، عالة 

على ١٠٪،  أطلق على هذا المجتمع :مجتمع ١٠٪ .

نحن بحاجة إلى هذه العشرة، إلى شجاع أو عشرة شجعان يقودون المجتمع إلى المراد والمبتغى سواء على الصعيد السياسي أو 

االجتماعي الثقافي، بمعنى_ القيادة الحقيقية للناس ال بمعنى قيادة القطيع، اي نحن بحاجة إلى حزبين ، تيارين أو حركتين أو 

ثالث وثالثة شجعان أو عشرة- ال  الى مائة حزب وتجمع ليتوافقوا-  يأتلفون فيما بينهم، ويلتف حولهم بشكل طبيعي مائة أو 

مائتان، هؤالء في الواقع يصنعون التاريخ ويؤثرون  على مجرى الحياة، اما إذا انتظر هؤالء ال  ١٠٪ ( القوة الفعالة) ال ٩٠ 

٪ األخرى،  العاطلة، لن ينجزوا شيئًا، وسيظلون يدورون في حلقة مفرغة دون جدوى.

اعتقد ان أي مجتمع ال يخلو من  هذا العشرة بالمئة إال إذا كان ميتًا. لذلك أجد أن وحدة الصف الكوردي في كوردستان سوريا 

ال يحتاج إلى هذا الكم الهائل من التجمعات السياسية غير المتجانسة فكريًا وسياسيًا ليتوافقوا ، بل بحاجة إلى مجتمع النخبة، 

القدوة، والمثل األعلى، بصفاتها الوطنية والقومية النقية وهذا _ كما نوهت سابقا ال يخلو وجوده في المجتمع الكردي. التجربة 

الكردستانية في كوردستان العراق تعطينا مثاال حيا بهذا الصدد، ألم تشكل الظاهرة البارزانية الفريدة في كوردستان العراق نقلة 

نوعية في تاريخ الكرد؟ 

ماذا يشكلون من الشعب الكردي في كوردستان ١٪، ٥٪، ١٠ ٪؟ ، لو انتظر البارزاني األب واالبن تآلف ووحدة جميع أحزاب 

ومكونات وفئات الشعب الكردي لما استطاعوا أن ينزلوا من الجبل، األمر كان بحاجة إلى موقف شجاع وإرادة صلبة، فالتف 

حولهم مائة أو مائتان، واستطاعوا أن يصلوا إلى المنجز، الواقع، الذي ينعم به كل المجتمع الكوردستاني.

فرحان مرعي 

فريوس كورونا.. الوجه اآلخر 
انتشرت في االونة االخيرة وباء قاتل من  احدى الدول العظمى في العالم، الدولة االولى 

في عدد السكان، القوة االقتصادية الثانية ،فضال عن الجيش يملك ترسانة كبيرة من المعدات 

واألسلحة،مع تطور صناعي وتكنولوجي قوي،انها دولة الصين الشعبية العظمى.

فجأة، نقرأ على الشاشات والمواقع االلكترونية انه اعلنت حالة الطوارئ في الصين وان دول  

نصحت رعاياها بمغادرة وعدم السفر الى بكين،المنظمة الصحة العالمية تحذر من االنتشار 

المصابين  اآلالف  دولة،  في ٢٥  مؤكدة  اصابات  العالم،  الماليين حول  حياة  يهدد  فيروس 

ويحصد ارواح مئات االشخاص ،شركات طيران تلغي رحالتها،اهتزت الصورة التي انفقت 

الصين عقودا في بنائها .

ووهان  مدينة  من  (كورونا) مصدرها  تسمى ب  فيروس  مواجهة  في  العالم  الدول  كافة    

الصينية في االسواق الحيوانات الطازجة تباع فيها الثعالب والعقارب، لكن االمر المؤكد وفقا 

للتحليل الدقيق لفيروس هو انه يأتي من الخفافيش التي تشكل المستودع الحيواني لفيروسات 

كورونا.

فيروس  بأنه  تقول  االراء  بدأت  الجديد  كورونا  فيروس  االنتشار  من  االولى  الساعات  منذ 

"مخلق" في المختبرات الصينية كسالح بيولوجي اما ضد الصين من قبل دولة معادية لها مثل الواليات المتحدة االمريكية او مخلقا من قبل الصين 

نفسها وانتشرت بصورة خاطئة، وهذا ما اكده صحيفة (واشنطن تايمز) األمريكية بذكرها انه مخلق في مختبر عسكري في ووهان الصينية تديره 

فريق حكومي من الخبراء وكان يبحث في استخدام الفيروس ك (سالح بيولوجي عسكري) االمر الذي يرفضه الدراسات الطبية الصينية االخرى بانه 

من ثوابت الطبيعة والعالقة له بسالح بيولوجي، كما ان انتشاره يختلف بصورة كبيرة من مكان آلخر حسب االختالفات البيئية، لذا فإن الصراع بين 

الكيانات ليست حرًبا تقليدية بإطالق الصواريخ والمدافع والطائرات الحربية وارتداء الزي العسكري، بل حرب بيولوجية يكون فيها العلم والتقنيات 

الحديثة والبحث العلمي والمعروف أن السالح البيولوجي هو أحد أدواتها وأسلحتها في تدمير االقتصاد".

في عام ٢٠٠٣ تعرضت الصين الى فيروس (سارس) وهو كورونا ايضا في تكوينه، النمو االقتصادي في ذلك الوقت كانت ضعيفا (المرتبة ٦ عالميا)، 

ومنذ (١٧) عام اي بحلول ٢٠٢٠، تطور بشكل كبير جدا حيث اصبحت ثاني القوة التجارية واالقتصادية في العالم، تضاعفت قوتها ما جعل العالم اكثر 

اعتمادا على الصين وتغير المعادلة االقتصادية وهذا ما جعلها اكثر تعرض للمخاطر من قبل الدول المنافسة لها في السوق العالمي، تخوض الواليات 

المتحدة االمريكية والصين معركة تجارية بينهما منذ عقود ،مع الوصول الرئيس دونالد ترامب الى البيت االبيض الذي وعد في حملته االنتخابية 

باقتصاد قوي في داخل البالد اوال وخارجها ثانية، حتى برزت هذه الخالفات حيث اتهم الصين بسرقة حقوق الملكية الفكرية، وفرض كال دولتين رسوم 

الجمركية على البضائع، لذا فان التأثير فيروس كورونا اصبح وخيمًا حيث اوقفت الشركات الكبرى االمريكية والعالمية عملياتها التجارية في الصين، 

وال تخفي مخاوفها من صعود االقتصاد الصيني في السنوات االخيرة.

 الصين تتسلح بقدراتها على اإلغراق االقتصادي ألي سوق؛ بينما تبقى التكنولوجيا األمريكية درعا دفاعيًا، يبدو ان الرياح تجري كما يشتهي الواليات 

المتحدة االمريكية.

بعد تطور الذي شهدتها بكين في االواخر السنوات الماضية، وبعد الوصول ترامب الى الرئاسة االمريكية دخلت الصراع السياسي بينهما الى ذروته، لم 

تقبل الحكومة الصينية العروض االمريكية للمساعدة في ازمتها األخيرة وهو ما وصفته تقارير اخبارية بمحاولة استغالل السياسي للكارثة، يتهم الصين 

بان الواليات المتحدة األمريكية هي أكبر مصدر لعدم االستقرار في العالم، أن األمريكيين يشوهون سمعة الصين في العالم دون تقديم أدلة، ويستخدمون 

أدوات السياسة التي تملكها الدولة للحد من المصالح المشروعة للشركات الصينية، كما يتهم الرئيس االمريكي أن الصين تحاول التدخل في الشوؤن 

الداخلية االمريكية واالنتخابات األخيرة ومن غير المستبعد أن تكون األجهزة المخابراتية األمريكية لها دور في صناعة الوباء".

سيستمر الصراع تكنولوجي، السياسي والتجاري  بين البلدين، بحيث ال تتوقف تأثيرات الحرب التجارية على الصين والواليات المتحدة بحسب، بل 

تمتد آثارها لكل العالم نظرا ألنها حرب بين أكبر اقتصادين في عالم اليوم.

خالصة القول: لكل ازمة او حادثة  لها الوجه االخر من الحديث.

خبات زيتو
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حقيقة الوجود الشعب الكوردي 
يف املناطق الكوردية الثالث (اجلزيرة.كوباني.كرداغ.)

كثيرا ما نسمع على لسان السلطات السورية أو بعض الكتاب 

والمثقفين والناشطين العرب، عن عدم أحقية الشعب الكوردية 

إنهم  بداعي  الكوردية في سوريا،  األغلبية  ذات  المناطق  في 

فروا من الشمال(تركيا) إبان ثورة الشيخ سعيد بيران إال إن 

الدراسات التي أجريت أثبتت بأن العملية عكسية.

اآلن  والتي تسمى  الغربية من كوردستان  الجنوبية  فالمناطق 

(الجزيرة. كوباني. كرداغ)على مدى قرون عديدة جزء من 

مسرح األحداث والتطورات التاريخية التي كانت تجري على 

أرض كوردستان.

فقد كان بعض هذه المناطق موطنا ألقدم الشعوب التي سكنت 

الواقعة  المناطق  يقيمون في  (السوباريون ) كانوا  كردستان. 

بين جبال زاغروس ونهر الخابور، وكذلك (الخوريون) اللذين 

 (Girê moza)اتخذوا من مدينة(أوركيش) والتي تسمى حاليا

الواقعة بين مدينتي القامشلي وعامودا، عاصمة لدولتهم كونها 

كانت مركزا لعبادة اإلله الخوري(كو مارب).

الملوك  بدأ  الميالد  قبل  عشر  الخامس  القرن  بداية  ومع 

الذين  أولئك  وخاصة  بالميتانيين،  أنفسهم  يلقبون  الخوريون 

الملوك  تمكنوا هؤالء  وقد  الخابور،  نهر  وادي  في  تمركزوا 

شملت  بحيث  دولتهم  رقعة  توسيع  حكمهم  فترة  بداية  ومنذ 

المساحة المحصورة ما بين سواحل البحر األبيض المتوسط 

غربا وحتى مدينة (نوزي) قرب كركوك شرقا.

لقد أتخذ الملك الميتاني (ساوشستر) األول من (واش وكاني) 

بجانب رأس العين عند منابع نهر الخابور مركزا لحكمه.

الدول  من  مجموعة  هناك  كان  العباسية،  الخالفة  وإبانة 

في  الكوردية  الدوستكية  الدولة  منها  المستقلة  واإلمارات 

كوردستان الوسطى. وقد كانت منطقة الجزيرة بمعظمها ضمن 

حدود هذه الدولة حيث شمل حكم هذه الدولة كافة األراضي 

بدليس)  سيرت.  ماردين.  بكر.  (ديار  واليات  في  الواقعة 

التابع  أرديش  قضاء  إلى  باإلضافة  موش  والية  من  وقسما 

خربوت.  العزيز.  (الزاك.  والية  من  وأجزاء  (وان)  لوالية 

حصن زياد. والية الرها(أورفا) وقسم من منطقة الجزيرة من 

كوردستان سوريا من منطقة رأس العين حتى نهر دجلة التي 

وكانت  ديرك)،  قامشلي.  (درباسية. عامودة.  مدن  اآلن  فيها 

بوتان)  وجزيرة  (نصيبين  الدوستكية  الدولة  مدن  أهم  من 

التي تقع  المدينتين تحكم األراضي  وكانت السلطة في هاتين 

فيها (القامشلي. تربسبي. ديريك) في العصور اإلسالمية ألنها 

كانت تابعة لها. إما في مرحلة الحكم العثماني وبعد احتالل 

كوردستان من قبلهم مع بداية القرن السادس عشر كان هناك 

عدة إمارات كوردية مستقلة فوق أرض كوردستان وقد كانت 

إلى إمارة بوتان  الكوردية بمعظمها خاضعة  منطقة الجزيرة 

التي تؤكد الدراسات التاريخية على إن حدودها الغربية كانت 

تصل إلى القبيلة الكوردية الكبيرة(ميللي).

أما منطقة (كرداغ) فقد كانت خاضعة إلمارة (كلس وإعزاز) 

وعندما  أحفاده.  بعده  من  وحكمها  األميرماند)  أقامها   التي 

يتناول الباحثون مسألة هجرات األكراد وإعادة انتشارهم في 

والداخلي  الطبيعي  الطابع  على  يؤكدون  الكوردية  المناطق 

المجاورة  الشعوب  أراضي  إلى  تحولهم  وعدم  التنقالت  لهذه 

لهم. فيقول الباحث (مازن بالل) كانت الهجرات من الجنوب 

مفاجئة هددت كهجرة أمن الحضارات القديمة. لكن من الشمال 

والشرق لم تكن هجرات بالمعنى الدقيق بل انتقال ممالك من 

السفوح إلى السهول. فالممالك الجبلية كانت من أصل المنطقة 

تغيير  يتم بشكل  الداخل كان  لها مع حضارات  وأي احتكاك 

في التنظيم السياسي. ومن جهة اخرى فممالك الشمال لم تكن 

تطمح باالستيطان في وسط سورية بقدر رغبتها في االحتكاك 

والتكامل. فهي كانت تستقر في وسط سوريا فأمنيا كانت ممالك 

الشمال تعبر عن حركة داخلية نتيجة لظروف موضوعية.

وفي نفس السياق يقول (بير روندو) وعلى النقيض من الفكرة 

السورية قد سكنت واكتشفت من  العليا  الجزيرة  فإن  الشائعة 

قبل عناصر كوردية هامة منذ زمن سابق ولم تستخدم كملجأ 

للمهاجرين األتراك في زمن االنتداب الفرنسي.

ويعيد (فيليب روند) تواجد العناصر المردية في حوض الخابور 

األعلى (منطقة رأس العين) إلى القرن السادس عشر أما على 

الشاطئ الثنائي للفرات حول( أرتب بونار) وسروج، وكذلك 

للهجرة  نتيجة  عشر  السابع  القرن  منذ  األيمن  الشاطئ  على 

التعسفية من قبل السالطين، وقد شكلت هذه الجماعة تحالف 

مع بعض العناصر المختلفة. وتحتل تلك المنطقة حاليا سلسلة 

من القبائل منها (الشيخان. والكيكان.) كما استقر األكراد في 

عشر  السادس  القرن  من  بدءا  كامل  بشكل  (كرداغ)  منطقة 

الوافدون  وكان  العثمانيين،  السالطين  لغزوات  وذلكنتيجة 

في  (شكاكلي)  عشائر  وصلت  كما  عشائر(اميكلي)؟  األوائل 

بداية القرن الثامن عشر وبعد ذلك جاءت قبائل(الجوم).

القرون  في  المنطقة  هذه  زاروا  الذين  الرحالة  جميع  يؤكد 

(الجزيرة.  في  الكوردية  العناصر  أكدوا على وجود  األخيرة 

كوباني. كرداغ) وقد الحظ (نيوبور) الذي عبر المنطقة في 

العشائر  بعض  إن  عشر  الثامن  القرن  من  الثاني  النصف 

السلطة  قاومت  سنجار)  يزيد  ملية.  (كيكية.  مثل  الكوردية 

العثمانية اعترافا بحقوقهم في الرعي في بالد ما بين النهرين 

جنوب خط (ماردين. نصيبين)

الشهير  أفندي  محمود  السيد  الدين  شهاب  الثناء  ويذكر(أبو 

بألوسي زادة) في كتابه (نشوة الشمول في السفر إلى استانبول) 

الصادر عام ١٨٧٦م ما يلي. ( وسرنا في طريق وعرة فنزلنا 

في الساعة التاسعة قرية تسمى( عامودا) وهي اسم لربوة في 

مجازها موجودة وتشمل من البيوت على نحو سبعين ونزلنا 

في بيت رجل يدعى مال سليمان). ثم يقول سرنا براحة على 

أرض مستقيم. وصلنا قرية.( دوكر.) وتشمل من البيوت على 

نحو مائة بيت وبينها وبين نصيبين ( تل الذهب وتل الشعير). 

من  تشمل  قرية  وهي  اغا)  (جل  جئنا  السابعة  الساعة  وفي 

البيوت على نحو تسعين.

أما السيد (جميل كنه البحري) فيكتب حول نفس الموضوع في 

كتابه (نبذه عن المظالم الفرنسية في الجزيرة والفرات) فيقول: 

للدرباسية  تابعة  قرية  وهي  القرمانية  لناحية  مديرا  (عينت 

في ٢٩ حزيران١٩٢٩ وتوجهت إلى رأس العين ومنها إلى 

الحسكة ثم قصدنا مركز الناحية وكان عدد سكانها ال يزيد عن 

مئتي دار بعض يسكنها أصحابها األصليون األكراد) وبعضا 

السريان  الالجئون من  الخلفي يشغله  القسم  الكائن في  اآلخر 

بعد  سوريا  إلى  لجأوا  هؤالء  إن  المعروف  ومن  واألرمن. 

والتجأ  م   ١٩١٥ عام  العثمانية  الدولة  نفذتها  التي  المجازر 

كل من كتب له النجاة من حملة اإلبادة الجماعية إلى سوريا 

لالحتماء فيها ويتضح من كالم السيد( كنه) بان القسم األكبر 

من األهالي كان أصحابها األكراد وهم ساكني هذه القرية قبل 

عام ١٩١٥ م فيكل األحوال.

ومما يجدر اإلشارة إليه فإن جميع هذه المصادر التي تتناول 

معارك  إلى حدوث  إشارة  آية  تورد  ال  المرحلة  تلك  أحداث 

أواحتكاكات. بين العشائر الكوردية التي تقيم في هذه المنطقة 

وعناصر غريبة مما يعزز القناعة بان التنقالت  التي كانت تتم 

من الجبال إلى سهول الجزيرة وبالعكس  كانت فعال تتم داخل 

أراضي كوردستان، وذلك إما بسبب الظروف السياسية وإما 

التي كانت تحتم هذه  المناخية  ألسباب تتعلق بتبدل الظروف 

التنقالت. أما المناوشات التي كانت تتم في بادية الجزيرة بين 

األكراد والعرب البدو فقد كانت بسبب استغالل البدو القادمين 

المصايف  إلى  األكراد  انتقال  لمواسم  الجنوبية  البادية  من 

كمراعي  الستغاللها  الكردية  المناطق  في  والتوغل  الجبيلية 

لقطعانهم.

كانوا  موطنهم  إلى  الشتاء  فصل  في  األكراد  نزول  ولدى 

يصطدمون بالقبائل العربية الوافدة ويرغمونهم على االرتداد 

في  نيكتين)  (باسيل  الباحث  إليه  أشار  ما  وهذا  مواقعهم  إلى 

كتابه ( األكراد).

للعشائر  ومن جهته يتعرض األستاذ ( أحمد وصفي زكريا) 

١٩٤٧م  عام  المطبوع  الشام)  عشائر   ) كتابه  في  الكوردية 

الذين  األكراد  عشائر  من  األعظم  السواد  إن  على  ويقول 

فإن  المصادر  هذه  إلى  وإضافة  الجزيرة  منطقة  في  يقطنون 

الدليل المادي الملموس الذي يؤكد صحة هذه المصادر هو أن 

العشائر الكوردية في الجزيرة هي عبارة عن امتداد لجزئها 

اآلخر في تركيا وبنسب  متفاوتة بين عشيرة وأخرى وتبعا 

واضحة  معالم  العشائر  هذه  تركت  وقد  العشائر.  هذه  لحجم 

قاطنة  كانت  العشائر  هذه  إن  على  تدل  السنين  مئات  منذ 

منطقة الجزيرة منذ ذلك الوقت. فمثال بالنسبة لعشيرة( كوجر 

الميران) التي تقطن أقصى شرق الجزيرة تركت معالم عديدة 

التي  كوجر)  تل   ) أبرزها  ومن  العشيرة  هذه  باسم  معروفة 

أصبحت ناحية فيما بعد وهي معروفة بهذا االسم منذ أكثر من 

مئة عام على األقل وسميت كذلك نسبة الى عشيرة كوجر.

وهكذا بالنسبة لعشيرة ( الكيكية) التي تقطن الدرباسية حيث 

تركت العديد من المعالم مثل ( فيض السينكان) جنوب جبل 

 ) يوجد  كما  الكيكية  من عشيرة  فخد  والسينكان  العزيز  عبد 

في  الخابور.  نهر  ضفاف  على  القصرك  أو   كيكان)  قوجا 

(ديريك) يوجد معلمان بارزان معروفان باسم عشيرة هسنان 

وهو  هسنان)  دشتا  هو(  فاألول  عام  ثالثمئة  من  أكثر  منذ 

السهل الذي يضم معظم حدود ( ديريك) اإلدارية والثاني هو 

المرتفع المعروف ( كراتشوك) (mûsê san) وهي فخذ من 

أفخاذ عشيرة( هسنان) هذا باإلضافة إلى المعالم والقرى ذات 

األسماء الكوردية التي تعود إلى مئات السنين.

وحتى أثناء نشوء الحركة القومية العربية المناهضة للعثمانيين 

في بداية القرن العشرين فلم تكن منطقة (الجزيرة الكوردية) 

في  ال  العرب  القوميين  مطالبي  بين  من  األيام  من  يوم  في 

مراسالت ( حسين مكماهون) حول تشكيل الدولة العربية وال 

خالل العهد ( الفيصلي) في سوريا وال حتى من قبل القوميين 

الفرنسي  الن كوردية الجزيرة كانت  العرب تحت االنتداب 

من الحقائق المسلمة بها.

التي  الكوردية  بالمناطق  طالبوا  األكراد  ان زعماء  حين  في 

معاهدة  من  استبعدت   عندما  السورية  الحدود  داخل  وقعت 

سيفر التي عقدت في اب ١٩٢٠ م حيث توجد وثيقة مرسلة 

من  تتألف  حكومته  إلى  البريطانيين  الدبلوماسيين  أحد  من 

الحكم  بمبدأ  المعاهدة  اعترفت  لقد  الثانية:  في  يقول  نقطتين 

ويرى األكراد إنه إذا كانت ستجري أي تبدالت على المعاهدة 

فإنها ال تنبغي أن تكون باتجاه المس بهذا المبدأ بل أن تدخل 

في كوردستان مقاطعات أخرى حيث يشكل األكراد األكثرية 

وبعض  الصغرى  أسيا  في شرق شمال  أخص  وبشكل  فيها. 

من  الرغم  على  بسوريا  المعاهدة   ألحقتها  التي  المقاطعات 

نتائج  فيما بعد جعل  إن سكانها أكراد. وبعد تطور األحداث 

مسرح  إلى  كوردستان  وتحولت  الكورد  على  قاسية  الحرب 

كوردستان  وقسمت  إرضاء  وعربون  الدولية  للمساومات 

العثمانية فعليا بين األطراف المهيمنة وفق مساومات واتفاقيات 

وقرارات ال تأخذ إرادة الشعب الكوردي ومصالحه بالحسبان، 

وال تحترم ال التاريخ وال الجغرافية منذ ان قررت عصبة األمم 

في ١٦/١٢/١٩٢٥م ضم والية الموصل إلى العراق الخاضعة 

بسوريا  كرداغ)  .كوباني.  الجزيرة   ) ألحقت  بينما  لبريطانية 

والتي كانت خاضعة لالنتداب الفرنسي. وهكذا ارتبط مصير 

الشعب الكوردي بالدولة السورية رغم قيام هذا الشعب بجميع 

حقوقه  جميع  من  حرم  إنه  إال  السوري  وطنه  تجاه  واجباته 

السورية  الحكومة  قبل  من  تطبق  شوفينية  سياسات  بفضل 

الكوردي  الوجود  طمس  إلى  تهدف  والتي  عنصرية  وأحكام 

في سوريا وإنكار أحقية وجوده كشعب له خصائصه القومية 

وحقوقه  في أرضه التاريخية.

بشري حممد

مناضلون بالصدفة  
المتفاني  المبدأي  اإلنسان  ذلك  هو  معروف,  هو  كما  المناضل 

ويعمل  إخالص,  بكل  شعبه  قضايا  خدمة  في  نفسه  يضع  الذي 

كل  هدفه  بلوغ  في  مستخدمًا  األمان,  بر  إلى  به  الوصول  على 

القيم واألخالق النبيلة والشريفة, المناضل هو ذلك اإلنسان الذي 

إنسانًا مختلفًا ومميزًا, عن كل  لنفسه أن يكون  أو إختار  رضي 

من هم حوله, هوذاك الشخص الذي يقدس نفسه ويترفع بها ليبلغ 

الدرجات العليا من اإلنسانية والتضحية, قبل أن يقدسه اآلخرون.

المناضل الحقيقي, هو ذاك الذي ال ينفصل عن مجتمعه في أحلك 

الظروف وأصعبها, ويتحمل العذاب والعناء قبل أي شخص آخر, 

ودن أن ينتظر المقابل من أحد, بل يجب عليه أن يؤمن بأنه جزء 

ال يتجزأ من المجتمع وال يمكن أن ينفصل عنه تحت أي ظرف 

وأية حجة كانت, ألنه يعتبر الضمير الحي بالنسبة لآلخرين الذين 

يقتدون به والمخلص الذي لن يتخلى عنهم مهما حصل, لذا يجب 

أن يكون في المقدمة دومًا ليكون قدوة في كل سلوكياته الشخصية منها والغير شخصية, ويجب أن تتجلى شخصيته 

النضالية في ممارساته وأفعاله وليس أقواله فقط, كل ذلك كي يكون هو الملهم لآلخرين ممن هم حوله, ونبراسًا يحذو 

النخبة وحتى العامة من الناس حذوه, ويتمنون الوصول إلى مستواه, ومكانته النضالية واإلجتماعية واألخالقية.

ليس المناضل الحقيقي هو ذاك الذي قد وصل إلى حلبات النضال بالصدفة أو بالطرق الملتوية والمخادعة المزيفة, وفي 

أكثر األحيان الوصول بالطرق السهلة والقصيرة التي ال تكلف شيئًا, وال تتطلب منهم سوى بعض المظاهر التمثيلية لدور 

المناضل وتقمص شخصيته, حتى يبدو لآلخرين وكأنه مناضل حقيقي, حيث أنه وفي أول إختبار له كمناضل, سرعان 

ما سينكشف معدنه الحقيقي وسيلحظ الجميع شخصيته النضالية المزيفة والمزورة, وبأنه ليس سوى مجرد مارق بالصدفة 

في ملعب النضال وال يمكنه الصمود واإلستمرار في حلباتها.

صربي فخري

حىت االمراض اخلبيثة مل ترحم املواطن السوري
خالد بهلوي 

تقتصر  لم  سنوات  تسع  منذ  بلدي  في  المسلحة  النزاعات 

الدمار  الكوارث.   الويالت ....  الموت ...الجرحى...  على 

وخاصة  واالمراض  والجوع  الفقر  معها  جلبت  بل  فقط 

التكاليف.  ...الصعبة  العالج  الصعبة  المستعصية  االمراض 

الصعبة المقاومة والوقاية. دون رحمة حيث تدمرت المشافي 

والمستوصفات والنقاط الطبية ولم ترحم الطواقم الطبية المقيمين 

في المشافي وال الطواقم المرافقة لسيارات اإلسعاف.

 لإلهمال والتدمير هجر ونزح 
ّ
النتيجة تعرض القطاع الصحي

إلى  أو  الجوار  دول  إلى  االختصاصات  مختلف  من  األطباء 

أوربا. سعيا للعمل في جو وظروف أكثر امنا وامانا وخروج 

الخدمة  عن  الطبية  والنقاط  والمستوصفات  المشافي  اكثرية 

وشكلت ازمة تامين االدوية الطبية في الصيدليات والمشافي 

وخاصة لألمراض المزمنة 

المحافظات  الخبيثة في كل  المصابين باألمراض  فتزايد عدد 

التي  بالنفط  الغنية  الحسكة  محافظة  في  ملموس  وبشكل 

بالغازات  والبيئة  الهواء  تلويث  نتيجة  كبيرة  ضريبة  دفعت 

بالحراقات  النفط  تكرير  عمليات  من  المنبعثة  واإلشعاعات 

البدائية بعيدة كل البعد عن الحالة الصحية فكان اول الضحايا 

ظهرت  حيث  التكرير  في  يعملون  الذين  أنفسهم  العّمال  هم 

عليهم أعراٌض وأمراٌض للسرطانات الجلدية.  

والنباتات والمزروعات  الحيوانات  البيئة  تلوث  ولم يسلم من 

والخضروات فالنتيجة الحتمية هو تناول المواطن الخضروات 

فيصابون  الحراقات  لتسممات  المعرضة  الحيوانات  ولحوم 

بأمراض مختلفة. باإلضافة الى محركات السيارات والمولدات 

السكان  بين  واالحياء  الشوارع  في  اثارها  وبقاء  الكهربائية 

للجراثيم  حاضنة  فتصبح  النظافة  انعدام  مع  طويله  لفترات 

والفيروسات . فتلوث الماء والهواء واستخدام األهالي للمالبس 

في  للتدفئة  كمازوت  المكرر  والنفط  واألوراق  واإلطارات 

المقاومة  الصحية  الغذائية  المواد  غياب  عن  ناهيك  الشتاء. 

لألمراض بسبب الفقر

في الدرجة الثانية ُيرّجح أن يكون المواد الغذائية القريبة من 

انتهاء مدة الصالحية أو المنتهية بالفعل، أو ما يتم من أعمال 

الغش من تدوين تواريخ مزّورة في ظّل غياب رقابٍة حقيقيٍة 

لهذه األمور.

ففي  بالجزيرة  السرطان  امراض  انتشار  المحصلة  فكانت 

احصائيات نهاية عام ٢٠١٦ تراوحت اإلصابات في الجزيرة 

نسبة (٣٠ -٣٥ ٪) من مجموع اإلصابات في سوريا على 

مستوى البالد. 

مع أّن المنظمات المدنية قد شهدت انتشارًا واسعًا وخاصًة في 

مدينة قامشلي، إضافًة إلى أربع منظمات ُتعنى بالبيئة، إال أّنها 

تفتقر إلى الدعم الكافي من المنظمات الدولية، وغياب مشاريع 

حقيقية للعمل عليها.

 الضريبة يدفعها المواطن المريض الذي يحتاج كل فترة ألخذ 

بطاقات  انتظار  بين  ما  أشهر  يستغرق  قد  كيماوية  جرعات 

الطيران وانتظار الدور في المشفى وحتى العودة مع مرافق 

لبيع  اضطروا  األشخاص  بعض  جدًا  باهظة  تكاليف  وهي 

بشكل  العالج  مصاريف  لتأمين  استدانوا  وآخرون  منازلهم 

دوري. لألسف حتى االمراض الخبيثة خالل السنوات الماضية 

كان لها نصيب وافر من أرواح الشعب السوري بالتوازي مع 

براميل الموت والقتل والتدمير لكن هذه االمراض كانت أكثر 

عدال ألنها اصابت وتصيب الفقير والغني -الظالم والمظلوم -

الضابط والجندي. المثقف والجاهل.  لهذا ال بد من دق ناقوس 

الخطر على المنظمات والهيئات المسؤولة العمل على توفير 

كبيرة.   تكاليفه  ألن  الحسكة  محافظة  في  والخدمات  العالج 

بالرغم من توفر االدوية المجانية في مشفى البيروني بدمشق   

الوقاية  وتامين  والمسببات  العوامل  من  المواطن  وحماية 

المصابين  اعداد  وزيادة  انتشار  من  أمكن  ما  للحد  الالزمة 

بأمراض السرطان والجلطات القلبية.

تستمر حملة التصعيد العسكرية في ريفي ادلب وحلب الجنوبي 

مما ينتج عنه قتل مئات المدنيين من االطفال والنساء ونزوح 

الشتاء  هذا  في  وبيوتهم  قراهم  من  وتهجيرهم  االلوف   مئات 

القاسي دون مأوى او مأكل، حيث يتعرض أبناء شعبنا السوري 

مرة أخرى للنزوح وترك منازلهم المدمرة، ويعانون هم وأطفالهم 

الويالت جراء هذه الحرب المدمرة والتصعيد العسكري الكبير 

والميليشيات  روسيا  من  والمدعوم  السوري  النظام  قبل  من 

الشيعية من جهة وتركيا وقوى المعارضة المحسوبة عليها من 

جهة أخرى، رغم كل التحشدات العسكرية الكبيرة التي يقيمها 

الجيش التركي وتهديدات الرئيس التركي أردوغان الكثيرة يحقق 

جيش النظام السوري تقدمًا كبيرًا، واستطاع السيطرة على العديد 

من المناطق في ريفي ادلب وحلب وفتح الطريق الدولي دمشق 

حلب . 

تزامن هذا التصعيد العسكري بالحرب اإلعالمية الكبيرة بين الطرفين، رغم أنه ما يحدث في هذه التطورات 

العسكرية ليس امرا طارئا بل نتيجة طبيعية التفاقات استانا وسوتشي بين تركيا وروسيا وايران والذي تعهدت فيه 

تركيا بتسليم الطرق الدولية الواصلة بين حلب وكال من دمشق والالذقية الى النظام السوري ونزع اسلحة جبهة 

تحرير الشام (النصرة ) وهو الثمن الذي دفعته تركيا لروسيا مقابل السماح لها باحتالل مناطق عفرين وسري 

كانيه وكري سبي، أما ما يحدث من التحشدات العسكرية التركية رغم انها طرف أساسي من االتفاقية الثالثية، 

وخاصة بعد حدوث عديد من اللقاءات بين تركيا وروسيا، وبين المخابرات التركية والسورية، هو الخوف التركي 

الكبير من التقدم الحاصل لجيش النظام األسدي وانها تسعى زيادة نفوذها العسكري في شمال سوريا وتأمين 

للمناطق المحتلة من قبلها واعتبارها عمق استراتيجي لنفوذها، كما انها تبرر للمعارضة مواقفها التراجعية في 

الحدث األدلبي ، و تنفيذًا لالتفاقية البد لتركيا ان تنهي دور جبهة النصرة الحقًا. وهنا البد من توضيح بعض 

النقاط الرئيسية في الحدث السوري: 

� النظام األسدي هو الذي يتحمل بشكل أساسي عن كل ما يحدث في سوريا من قتل وتدمير وتهجير ومنظمات 

إرهابيه وتدخل دولي وتعميق لالزمة السورية ومصادرة القرار السوري للدول المحتلة لسوريا ، كما انه الزال 

يعتقد بأن الحل العسكري هو الوحيد في الوضع السوري. 

� عدم توفر أية إرادة دولية لحل األزمة السورية سياسيًا حيث أن القرار الوحيد الذي الزال هو األفضل للشعب 

السوري هو بيان جنيف ١ والقرار ٢٢٥٤ إلنهاء معاناة السوريين بتطبيق القرارات الدولية وتشكيل هيئة حكم 

انتقالي تناط بها إدارة البالد واجراء انتخابات برلمانية رئاسيةللوصول الى سورية جديدة لكل السوريين دون 

تمييز او إقصاء. 

� إن اتفاقيتي أستانا وسوتشي تخدم مصالح وأجندات الدول الموقعة عليها وهي تركيا وروسيا وإيران وإنها على 

حساب قضية الشعب السوري بكل مكوناته ودماء ودموعه . 

� ان الدول المحتلة لسوريا ليست جمعيات خيرية بل لها مصالحها وإنها ال تملك أية حلول لألزمة السورية بل 

بل انها تديرها وفق مناطق نفوذها وأجنداتها . 

� إن الدول الداعمة والميليشيات الداعمة للنظام األسدي في سوريا في حربه ضد شعبه كروسيا وإيران كانت 

صادقة مع هذا النظام الذي يعبر في النتيجة عن مصالحها في سوريا وإنها شريكة هذا النظام في القتل والتدمير 

والتهجير . 

� إن تركيا التي لعبت دورًا مهمًا في دعم المعارضة السورية واستقبلت ماليين الالجئين  السوريين وساعدتهم 

ولكنها استخدمت الحقًا ورقة هؤالء الالجئين في مصالحها وأجنداتها في سوريا وسلبت قرار الحكومة السورية 

المؤقتة والجيش الوطني السوري ،  فبدًال أن تدعم هذا الجيش بالسالح والعتاد في حربه ضد النظام األسدي و 

توجهه لتحرير المناطق في الداخل السوري استخدمته في احتاللها للمناطق الكردية في عفرين و سري كانييه 

الخطيرة ضد  االنتهاكات  إلى مرتزقة في ممارسة كل  أبيض ) وحولتهم  تل   ) العين ) وكري سبي  ( رأس 

الشعب الكردي في هذه المناطق والتغيير الديمغرافي وحولت المناطق اآلمنة إلى مناطق حرب وتهجير ولجوء 

،  فالحكومة  التركي لديها هاجس كبير في سوريا والذي هو تصفية الوجود الكردي وابعاد الكرد عن حدودها 

الجنوبية وهو الدور الوظيفي الذي باتت تركيا تلعبه ولو على حساب قتل السوريين وتهجيرهم دون اي رادع 

التركية في سوريا واحتالل اراضيها  .فلوال استثمار تركيا  للغطرسة  الدولي  المجتمع  او وضع حد من قبل 

للتناقضات االستراتيجية بين امريكا وروسيا لما كان لها ان تقوم بكل ما قامت به وتستثمر معاناة السوريين من 

اجل تحقيق اهداف ومصالح تركيا .

� إن المعارضة السورية تشتت وفقدت بوصلتها السورية المعبرة عن المشروع السوري المستقبلي وقرارها 

السوري لصالح الدول الداعمة لها وبهذا أضعفت وتمزقت وخسرت جماهيرها وأصدقائها، ولم تعد تقوى ان 

تقاوم هذا النظام المجرم بل تحولت العديد من هذه االطر إلى أدوات تنفذ اجندات الدول المحتلة لسوريا، وَلم 

تقدم أي مشروع وطني سوري يعبر عن مصالح كل مكونات هذا الشعب، وبهذا تمزق الشعب السوري وزاد 

الشرخ بين مكوناته. 

إن الشعب السوري الذي ثار ضد النظام األسدي مطالبًا بحريته وكرامته أسوة بكل شعوب العالم الحر والمتمدن 

قدم أغلى ما يملك من التضحيات من أجل تحقيق أهدافه ، لكنه واجه العديد من التحديات الكبيرة اثر األخطاء 

الجسيمة التي وقع فيها قيادات المعارضة ، وبهذا حول النظام األسدي سوريا إلى ساحة حرب حقيقية ودخول 

منظمات ارهابية وبهذا سمحت دخول كل دول العالم إلى سوريا لتحولها إلى ساحة تنفذ أجنداتها ومصالحها 

وتصارعت هذه الدول على سوريا وليس على مصالح الشعب السوري بل كان على حساب دماء ودموع هذا 

الشعب العظيم.

ورغم كل ما تعرضت ويتعرض له شعبنا السوري سيتحرر من كل هذه المأسي والظلم ولن يكون لهذا النظام أي 

مستقبل في سوريا. وإن الشعب الكردي في سوريا هو مكون رئيسي من مكونات الشعب السوري. 

احلرب املدمرة يف أدلب 
وتنفيذ اتفاقيتي أستانا وسوتشي  

ريزان شيخموس 
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العدسة

كاريكاتور 

ارتكبت الحكومات التركية عبر تاريخها مجازر 

رهيبة بحق شعوب عديدة ومنها االرمن والكرد 

على وجه التحديد.، وبما يخص المجازر التركية 

بحق األرمن هذه واقعة ال يمكن التغاضي عنها 

"استهدفت  العثمانية  فالقوات  ظرف،  أي  تحت 

 واعتقاًال وتهجيرًا، 
ً
الشعب األرمني المسالم  قتال 

إبادة  عملية  أول  حدث  ما  المؤرخون  ويعتبر 

جماعية في القرن العشرين".

تسعى الحكومات التركية المتعاقبة وخالل عقود 

آثار  من  التقليل   الدبلوماسي  الصعيد  وعلى 

المجازر المرتكبة بحق الشعب األرمني، وتحييد 

الكبرى  الدول  وخصوصًا  عنها،  العالم  دول 

المتحدة  الواليات  مثل  العالمي  المستوى  على 

األمريكية، بدًال من االعتراف بها واالعتذار من 

هذا الشعب المسالم الذي عانى الويالت من هذه 

المجازر الرهيبة. 

مجلس  صحوة  تأخر  كثيرًا  تنتظر  ال  تركيا 

دماء  حلل  الذي  السوري  للنظام  التابع  الشعب 

العلنية  بمناصرته  السوريين  من  اآلالف  مئات 

له بمحاربة  النظام على شعبه والتبرير  لحرب 

اإلرهاب والخارجين عن القانون، هذا المجلس 

بمجازر  يعترف  كي  غفوته  من  استفاق  الذي 

االرمن وضلوع االتراك فيها.  

هذه  طيلة  النظام  مجلس  صحوة  تأخر  ان   

من  اآلالف  عشرات  هجرة  ورغم  السنوات، 

العوائل االرمنية وهروبها نحو سوريا مع بدء 

الماضي،  القرن  أوائل  الجماعية  جريمة اإلبادة 

يوضح  الماضية  االعوام  طيلة  بها  والتنديد 

سعي هذا النظام الستخدام الورقة األرمنية في 

والمدافع  الحمى  حامي  وكأنه  تركيا  مع  حربه 

عن حقوق األقليات في الوقت الذي ارتكب هذا 

من  السوريين  بحق  المجازر  عشرات  النظام 

كافة المكونات وصور قيصر اصغر دليل على 

هذه المجازر.

تعاطفه  عن  المجلس  "يعّبر  القرار  في  ورد   

ويقّر  الصديق  االرمني  الشعب  مع  الكامل 

وغيرهم  واآلشوريين  والسريان  االرمن  أن 

وممنهجة  عرقية  تصفية  عمليات  كانوا ضحية 

تلك  في  العثمانيين  يد  على  جماعية  ومجازر 

الفترة.... !! " 

المالحظ ان هذا المجلس غض طرفه تمامًا عن 

بحق  العثمانية  السلطنة  ارتكبتها  التي  المجازر 

الشعب الكردي ليس فقط كردستان تركيا وإنما 

في األجزاء االخرى من كوردستان أيضًا، وفيما 

بعد منذ عهد المجرم مصطفى اتاتورك، وحتى 

اليوم، اذ قامت السلطات التركية بعمليات تصفية 

الماضي  القرن  اوائل  منذ  الكرد  بحق  كبرى 

وحتى اآلن.

النظام  من  الكارثية  السياسة  وهذه  السلوك  هذا 

منطق  على  المغلق  العقل  وهذا  السوري، 

التاريخ، والذي يدل بوضوح عن حقد وكراهية 

هذا النظام ومجلسه على الشعب الكردي الذي 

له تاريخ مشّرف في بناء الدولة السورية الحديثة 

وتطورها على مر السنوات الطويلة. 

بمجمل األحوال، الشعب الكردي في سوريا ال 

يراهن مطلقًا على نظام قتل شعبه وشرده، ودمر 

وطنه أن يدافع عن الشعوب المظلومة، وهو من 

طغى وبغى، وقتل شعبه بجميع أنواع األسلحة 

منذ العام ٢٠١١ وحتى اللحظة. 

من ينتظر 
قرار جملس 

النظام 
الشكلي؟ 
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عمر كوجري 

صدور الرتمجة العربية لروايتني للكاتب الكوردي خبتيار علي 

يف الكويت
صدرت الترجمة العربية لروايتين من أعمال  الكاتب الكوردي  بختيار علي في دولة الكويت.

وجاءت هذه الترجمة العربية لروايتيه، " مساء الفراشة" و"عمي جمشيد خان" .

للنشر والتوزيع، في  الخان  دار  قبل فدوى دويش، كما وصدرتا عن  الروايتين من  وتمت ترجمة 

الكويت.

من  مؤّخرًا  قدانتهت  بأّنها  اإلعالمية  رووداو  لشبكة  درويش  فدوى  والمترجمة  الكاتبة  كشفت  وقد 

ترجمة رواية ثالثة، للكاتب، بختيار علي بعنوان " قصر الطيورالحزينة".

وعن ترجمتها لروايات بختيار علي إلى العربية، قالت فدوى درويش: " بختيارعلي روائي كوردي، 

المهّم  الروائية من سوية رفيعة، ومن  أعماله  العالميين، وكذلك  الروائئين  كبار  ولكّنه في مصاف 

جّدًا أّال تبقى حبيسة بين جدران اللغة الكوردية وحدها، بل ترجمتها إلى اللغات األخرى، وخاّصة 

اللغة العربية التي هي لغة شعٍب جار للشعب الكوردي، لذا أردُت أن أضع هذه الروايات بين يدي 

القّراء العرب".

تقع رواية "عمي جمشيد خان" في ١٤٩  الفرشة" في ٣٥٦ صفحة، في حين  " مساء  وتقع رواية 

صفحة.

االستاذ والفنان القدير سعيد يوسف 
مدرسة يف الفن والرتاث الكوردي األصيل 

مصطفى رمزي زراري

الكوردي  الفن  في  أسطورة  يوسف  سعيد  االستاذ 

المتطور والمتقدم والمتجدد والمعاصر والمغني والملحن 

والموسيقار والشاعر وأمير البزق والفنان الوحيد على 

الذي  والعالم  األوسط  الشرق  وفي  كوردستان  مستوى 

وأجمل  الكلمات  وبأرقى  الحياة  في  شيء  لكل  غنى 

الجميلة  الصور  وبأبهى  الممتنع  السهل  من  األلحان 

كافة  على  الكوردي  شعبنا  معاناة  رحم  من  والواقعية 

األصعدة وعبر خياله الواسع والخصب في لوحات فنية 

وفسيفساء جميل وعبر عبقريته الموسيقية والمبدعة، نعم 

إنه الفنان الكبير والقدير الذي غنى من أجل كوردستان 

الفكرية  واليقظة  العلم  إلى  والدعوة  اإلنسان  وبناء 

والقيود  العبودية  من  المرأة  وتحرير  الثقافية  والنهضة 

اإلجتماعية البالية ورفع من مكانتها وتعظيمها والدعوة 

إلى الثورة واإلنعتاق إلى الحرية وغنى للحب والغزل 

الفرق  القومي وأسس أولى  والهُيام وغنى لعيد نوروز 

الفلوكلورية مع فنانين كبار أمثال الفنان الكبير محمود 

عزيز شاكر أطال اهللا في عمره والفنان الكبير المرحوم 

محمد شيخو طيب اهللا ثراه وغيرهم في

عام ١٩٧٠م في لبنان وأصبح كتراث وإرث في الفن 

والفلوكلور الكوردي األصيل وهو على قيد الحياة أمّد 

مصطفى  الخالد  القائد  عن  غنى  وكذلك  عمره  في  اهللا 

البارزاني ( كي دونيا هه جاند كي دوالب كه راند ئه 

و بارزاني كاك رابو شور كشاند+ يان كوردستان يان 

نمان ئه م كورد لسر ياخوه مان + ئه ي نه وروز ئه 

ي نه وروز + هستري من دبارن كولي دليم هزارن 

ئه  ل  يري  ته  لي  كه   + فيني  ئه  بازري  قامشلو   +

زمانا كه جامن شورشفانا) وغيرها من األغاني الوطنية 

والقومية واإلجتماعية والتراثية الخالدة والغزلية الرائعة 

قبل  العاشقين  بين  كرسائل  والهادفة  الدافئة  والعاطفية 

وسائل التواصل اإلجتماعي وبمثابة العولمة التي جعل 

من العالم قرية صغيرة.

جّدد  الفنية  المسيرة  من  عامًا  ستين  من  أكثر  وبعد   

الفنان سعيد يوسف حبه وعشقه الالمحدود ودعمه للقائد 

كأكبر  الريفراندوم  عن  أغنية  عبر  البارزاني  مسعود 

وألحانه  كلماته  من  الكوردي  للشعب  تاريخي  مكسب 

وكذلك أغنيته الجديدة عن البارزاني الخالد وفاءًا لنهجه 

الدولة  إلى  طريق  وخارطة  وقومية  وطنية  كمدرسة 

الكوردية القادمة وبعد إصابته بجلطة دماغية غناها كال 

من أبنائه الفنان القدير زورو سعيد يوسف والفنان القدير 

الوين سعيد يوسف وهو أول من أدخل آلة البزق بين 

واأللحان  المقامات  مع  ليتكيف  الكوردي  الشعب  أبناء 

الكوردية ولذا لقب بأمير البزق وأصبح كمرجعية فنية 

ال تقدر بثمن ومدرسة لكافة األجيال وسّر نجاحه وتفوقه 

وتتوفر  األزمان  لكافة  وتصلح  وقتية  غير  أغانيه  أن 

في  الفنانين  كبار  لمنافسة  المنافسة،  شروط  كافة  فيه 

واإليمان  والمظهر  الشكل  في  األناقة  حيث  من  العالم 

بقوته الفنية وإلتزامه األخالقي بعظمة الفن وتتوفر فيه 

مقومات التحدي من خالل أصالته الفنية وعظمة كلماته 

وألحانه وأشعاره وفنه المتطور والمتجدد والمبدع ونحن 

الذي حاز على  القدير سعيد يوسف  الفنان  في حضرة 

أكثر من ثالثة وعشرون جائزة وأوسمة محلية وعالمية 

أن  إال  يسعنا  والرائعة ال  الخالدة  الفنية  تقديرًا ألعماله 

نتضرع إلى اهللا تعالى له بالشفاء العاجل وثوب العافية 

لقب  يوسف  سعيد  االستاذ  القدير  الفنان  يستحق  وبحق 

العبقري واألسطورة في الفن الكوردي األصيل والذي 

ال يمكن أن يتكرر والباقي والسائر على نهج البارزاني 

الخالد كمشروع قومي وحقيقة تاريخية التنتهي وخارطة 

بقيادة مرجع األمة  القادمة  الكوردية  الدولة  إلى  طريق 

الكوردية الرئيس مسعود البارزاني

ودمتم ذخرًا للنضال وفي خدمة القضية الكوردية العادلة 

والمشروعة...


