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يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا

االفتتاحية

العيش  مبادئ  عليها  تعتمد  التي  األسس  إن 

لها  السورية  الحالة  وفي  عديدة،  المشترك 

المكّونات  معظم  ألن  الخصوصية  من  نوع 

الغبن  صنوف  القت  المتعايشة  السورية 

والعسف المتباين من مكون آلخر مما أحدث 

جليًدا  وأحدث  بينها،  فيما  وتوّجسًا  تحفظات 

والقيم  المشار  التاريخ  من  بالرغم  بينها 

حيث  السنين،  لمئات  الممتدة  المشتركة 

التفرقة  سياسة  االستبدادية  األنظمة  مارست 

فيما بينها. 

الى  لالنتقال  الحالة  تشخيص  من  البّد  لذلك 

وإن  المكونات،  هذه  بين  فيما  الثقة  عودة 

أهم المبادئ التي تستند قيم العيش المشترك 

منهجًا  تعد  التي  التسامح  هو  وتعزيزها 

وسلوكًا إنسانيًا، له تأثير على الفرد والمجتمع 

بحقائق  واإلقرار  المكاشفة  أساسها  معًا، 

وممارسات التي كانت قد وقعت إضافة إلى 

واالجتماعي  األهلي  السلم  أجل  من  العمل 

الحقوق  واحترام  والحرية  السالم  وإحالل 

المدنية واإلنسانية، وأخذ مخاوف كّل مكّون 

من اآلخر وتبعاتها، والتي من شأنها أن تؤثر 

في المستقبل.

وبسط  الحوار  هو  األساسي  العالج  يبقى   

كل المشاكل لتبديد المخاوف المحتملة والتي 

تكون بمثابة مبادئ أساسية وخارطة طريق 

مستقبل  لرسم  هات  والتوجُّ اإلشكاالت  لحّل 

سوريا، أي ال بّد من الحوار كوسيلة أساسية 

عن  والبحث  وعادلة  وراسخة  دائمة  لحلول 

لتطبيقه  المصير  تقرير  لحق  مناسبة  صيغ 

على صعيد قانوني ودستوري وفق ظروف 

عن  والبحث  النزاعات  فتيل  لنزع  المرحلة 

المكونات  حقوق  تلبي  التي  السلمية  الحلول 

وتحترم خصوصياتها، بدعم وتشجيع الحوار 

والسريان  والكرد  العرب  المكّونات  بين 

اآلشوريين وغيرهم لفتح المجال أمام المزيد 

يستند  عام  رأي  وتشكيل  الرأي  حرية  من 

الى المزيد من التفاهمات والتواصل والعمل 

المشترك في كافة المجاالت الوطنية والقومية 

واإلدارية.

بطبيعة ووجود  اإلقرار  إن  القول  بد من  ال 

المكّونات السورية القائمة على التنوُّع القومي 

والثقافي واالجتماعي والديني، والتأكيد على 

أو  السياسية  للحياة  احتكار  او  استئثار  عدم 

بين  المساواة  مبدأ  على  واالعتماد  غيرها، 

السوريين في الحقوق والحريات على أساس 

أن لكّل مكّون هويته المنتمية والمعززة للهوية 

السورية، وفتح اآلفاق أمام الجميع بما يضمن 

حقوق الجميع وخصوصيتهم على أن تكون 

سوريا دولة متعّددة القوميات واألديان.

 وهذا ما يجب أن يقرَّ في الدستور السوري 

لكافة  القومية  الحقوق  يضمَن  وأن  الجديد، 

والتي  القومية،  ولغاتها  بثقافاتها  المكّونات 

تمثل خالصة تاريخ سوريا.

بذلك يتم تعزيز وترسيخ قيم العيش المشترك، 

والمستقبل  للتسامح  وطنًا  معًا  ونبني 

الحروب  بنار  اكتوت  التي  ألجيالنا  الواعد 

والمنازعات.

خصوصية 
احلالة السورية 

ومبادئ العيش 
املشرتك

العاهل  مع   ١-٣-٢٠٢٠ األحد  يوم  البارزاني،  مسرور  كوردستان  إقليم  حكومة  رئيس  اجتمع 

األردني عبد اهللا الثاني وبحث معه جملة من القضايا المشتركة". بحسب بيان صادر عن مكتب 

رئيس حكومة اقليم كوردستان. وأضاف البيان "جرى خالل اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التجاري 

شتى  في  المشتركة  االقتصادية  اإلمكانات  ظل  في  كوردستان  وإقليم  األردن  بين  واالستثماري 

القطاعات، كما ناقش رئيس حكومة إقليم كوردستان مع العاهل األردني، التنسيق الحيوي المشترك 

بين الجانبين في مجال األمن اإلقليمي ومكافحة اإلرهاب وخصوصًا في العراق وسوريا".

وقال الملك عبد اهللا بحسب البيان "أرحب بأخي العزيز مسرور، حيث ناقشنا تعزيز العالقات الثنائية 

والتعاون والتنسيق الخاص بين الجانبين.
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كوردستان

أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني 

– ســوريا يوم  األحد ١ آذار/مارس ٢٠٢٠، كلمة 

نص  يلي  وفيما  الخالد،  البارزاني  رحيل  ذكرى  في 

الكلمة: 

الذكرى الحادية واألربعون لرحيل البارزاني الخالد

األخوات واألخوة األعزاء

األحزاب الوطنية الصديقة والُكردية الشقيقة

المنظمات المجتمعية

الوطنيون األفاضل:

قائد األمة  لقد مضى واحد وأربعون عامًا على رحيل 

البارزاني، وكأنها كانت  الخالد المال مصطفى  الُكردية 

من  المخلصين  وقلوب  مخيلة  في  ذكراه  ألن  البارحة، 

أبناء شعبنا في كل يوم وكل لحظة.

إنه بحّق أُب الُكرد ورمز نضالهم، وعالميًا طبقت شهرته 

اآلفاق، تجّلت عظمته في جوانب مهمة من شخصيته من 

الحكمة والشجاعة والمحبة والتسامح، حيث وصل بعض 

له بصمات على  المعجزات،  إلى درجة  وأدائه  صفاته 

كامل التاريخ النضالي المعاصر لشعبنا والمنطقة، كونه 

والقيم  والشجاعة  بالوطنية  زاخرة  أجواء  في  ترعرع 

السمحة.

العادلة  بالحقوق  الدوام  على  الخالد  البارزاني  طالب 

متالحقة،  وانتفاضات  ثورات  عبر  الُكردي  للشعب 

العراق  الكوردستاني-  الديمقراطي  الحزب  وأسس 

السوفييتي  االتحاد  إلى  الظافرة  ومسيرته  عام ١٩٤٦، 

"آنذاك" وعودته عقب ثورة ١٤ تموز عام ١٩٥٨، ليقود 

التحررية  أيلول  ثورة  شعلة  ويوقد  التحرري،  النضال 

المجيدة وبيشمركته البواسل، حتى انتزاع الحكم الذاتي 

بحقوق  الرسمي  واالعتراف   ،١٩٧٠ عام  آذار  في 

المسيرة  خالل  وتعّرض  العراق،  في  الُكردي  الشعب 

إلى العديد من المؤامرات التي استهدفت حياته، إلى ان 

تنصلت الحكومة العراقية من االتفاقية بمؤامرة الجزائر 

المشؤومة.

بأية  الُكردي  الشعب  مصير  يربط  لم  ذلك  كل  في 

اعتبارات إقليمية أو دولية سوى مصلحة الشعب وقضيته 

العادلة، لم يستخدم أسلوب القتل والخطف واالغتياالت 

التي كانت سائدة في ذلك الحين، لقد كان القائد الملهم 

املكتب السياسي لـ PDK-S يف الذكرى احلادية واألربعني على رحيل البارزاني اخلالد:

ردي غيور على مصلحة شعبه 
ُ
تراث البارزاني اخلالد نرباس لكل وطني ك

في السلم والحرب، لم يطَغ، ولم يهدم بيتًا، ولم يحرق 

زرعًا، ولم يتجاوز قوانين القتال سواء في التعامل مع 

ظّل  األبطال.  الفرسان  من صفات  غيرها  أو  األسرى 

على التعامل االنساني واألخالقي الرفيع حتى أصبحت 

الثورات  أكبر  مصافي  في  الُكردية  التحررية  الحركة 

التحررية والمثل االعلى في المنطقة والعالم.

أكسبت  مما  النضالية  للمفاهيم  سليمة  رؤيته  كانت  لقد 

الكوردايتي،  ُيرادف  صادقًا  وطنيًا  مفهومًا  البارزانية 

ومّتصفًا باالستمرارية والتضحية واإلخالص حتى باتت 

وإنسانيًا  قوميًا  وفكرًا  واضحة  ورؤية  متكاملة  فلسفة 

معاصرًا، بوصلته الشعب الُكردي وقضيته العادلة.

تجلت ديمومتها واستمراريتها من خالل ثورة ٢٦ أيار 

البارزاني  مسعود  الرئيس  السيد  قادها  التي  الوطنية 

بمباركة من البارزاني الخالد الستكمال المسيرة، وحققت 

يحظى  وبرلمان  من حكومة  الهامة  القومية  االنجازات 

والهيئات  والمؤثرة  المتحضرة  الدول  واحترام  بتقدير 

الرسمية، وفتحت آفاقًا واسعة أمام المجتمع الكوردستاني 

بإجراء االستفتاء على استقالل كوردستان والتي حظيت 

سكان  اصوات  من  بالمائة  وتسعين  اثنين  فاقت  بنسبة 

اقليم كوردستان، كما نالت ثقة كل وطني ُكردي شريف 

لشعبه  مخلص  مناضل  كل  وكذلك  مكان،  كل  في 

ووطنه، حيث أغنى هذا التراث النضالي وفق ظروف 

المرحلة بقيادة سيادته للمسيرة حامال المشروع القومي 

الكوردستاني حتى باتت اآلن ضمانة لحقوق شعبنا في 

كافة أجزاء ُكوردستان.

وما التفاف أبناء شعبنا في ُكوردستان سوريا حول هذا 

إيمانًا  إال  الصعبة،  النضال  تبعات  من  بالرغم  النهج 

راسخًا بهذا النهج القويم وثمرة من ثمرات نضاله على 

الُصعد السياسية واالجتماعية والميدانية وغيرها.

الحزب  حزبنا  النطالقة  الملهم  هو  الخالد  والبارزاني 

وإلى   ١٩٥٧ عام  سوريا  الكوردستاني-  الديمقراطي 

اآلن، التف حوله أبناء شعبنا الُكردي في سوريا بكافة 

شرائحهم المجتمعية المختلفة.

لكل  نبراسًا  الدوام  على  الخالد  البارزاني  تراث  يبقى 

وطني ُكردي غيور على مصلحة شعبه وقضيته العادلة 

البارزاني  نهج  الكوردايتي  «مدرسة  بـ  ُسميت  حيث 

الخالد» في النضال والتضحية واإلخالص، ندافع عنها 

بأرواحنا وجوارحنا لنثبت صحة نضالنا من أجل قضيتنا 

تبعات  لتحمُّل  الدائم  استعدادنا  ونبدي  مبادئنا،  وصدق 

النضال وفي أحلك الظروف متسمين بروح التحّدي في 

مواجهة كل ما يعترض مسيرتنا النضالية.

إننا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا في 

الوقت الذي نجّدد العهَد على السير على هذا النهج الذي 

التمسك  على  نؤكد  والتجديد،  والحرية  السالم  أساسه 

بوحدة الموقف الُكردي وتعزيز قيم العيش المشترك بين 

كافة المكّونات المتعايشة، ومنفتحون على كافة األطراف 

الدولية، والمعارضة الوطنية ِلما فيها خير شعبنا وبلدنا 

سوريا، ومن خالل المجلس الوطني الُكردي الذي يعدُّ 

مكسبًا مهمًا لشعبنا في هذه المرحلة الهامة من تاريخه، 

ونؤّكد على بذل كل ما من شأنه تعزيز دوره وتفعيل 

أدائه.

النضال على  العهد والوفاء على مواصلة  نجّدد 

نهج البارزاني الخالد حتى تحقيق الحقوق القومية 

لشعبنا.

تحية إلى ذكرى الحادية واألربعين على رحيل 

البارزاني الخالد

الحرية  وشهداء  شعبنا  شهداء  أرواح  إلى  تحية 

في كل مكان

المكتب السياسي

للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا

٢٠٢٠/٣/١

نشر نيجيرفان بارزاني، رئيس اقليم كوردستان على حسابه يوم ٢٦ شباط الماضي في تويتر 

برقية تعزية بوفاة الفنان الكردي سعيد يوسف، باللغة الكردية، وفيما يلي ترجمة البرقية:

نحن حزينون على وفاة الفنان الكردي المشهور سعيد يوسف، لقد كّرس الفنان يوسف حياته 

من أجل خدمة الفن والموسيقا واألغنية الكردية، وقد ترك خلفه إرثًا فنيًا زاخرًا وكبيرًا.

وسيبقى الفنان سعيد يوسف حاضرًا في قلوبنا بصوته وألحانه.

برقية نيجريفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان 

بوفاة الفنان الكوردي سعيد يوسف
وّجه مكتب الرئيس مسعود بارزاني، برقية تعزية و مواساة برحيل الفنان الكوردي سعيد يوسف. 

فيما يلي نص البرقية:

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

إلى عموم عائلة الفنان سعيد يوسف ببالغ الحزن و األسف تلقينا نبأ وفاة الفنان الكبير و المحبوب 

لدى الشعب الكوردي الفنان سعيد يوسف.

 بهذه المناسبة األليمة نوجه تعازينا و مواساتنا لكم و لعائلتكم و جميع الفنانين و عموم الشعب 

الكوردي في سوريا و نشاطركم األحزان

 نبتهل إلى اهللا العظيم أن يسكن المرحوم فسيح جناته و يلهم الجميع و ذويه الصبر و السلوان.

 إنا هللا و إنا إليه راجعون

 مكتب البارزاني

٢٧,٠٢,٢٠٢٠

 مكتب البارزاني 

يعّزي عائلة الفنان الكوردي سعيد يوسف

 يف ذاكرتنا
ً
 حيا

ً
فن سعيد يوسف سيظل دائما
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كوردستان

التقى وفد من المجلس الوطني الكردي في سوريا مع وزير الخارجية التركية يوم ١٩-٢-٢٠٢٠ وقد صدر 

تصريح عن اللقاء، وفيما يلي نص التصريح: 

مولود  بالسيد  انقرة  في  االربعاء ٢٠٢٠/٢/١٩  يوم  في سوريا  الكردي  الوطني  المجلس  وفد من   التقى   

جاويش اوغلو وزير الخارجية التركي، وقد استهل السيد الوزير االجتماع بعرض موقف بالده الداعم للشعب 

السوري للوصول الى االمن واالستقرار وايجاد الحل السياسي المنشود وفق قرارات الشرعية الدولية، وعبر 

عن دعمهم لكافة مكونات الشعب السوري دون تمييز، كما اشار الى اهمية المجلس الوطني كممثل شرعي 

للشعب الكردي ودوره في العملية السياسية وعبر عن تأييدهم لحقوق الكرد وضمانها دستوريا، وتطرق الى 

ما يتعرض له االهالي في مناطق تواجد قواتهم في عفرين وراس العين وتل ابيض على يد بعض الفصائل 

والمجموعات المسلحة، واعرب عن رفضهم لهذه الممارسات وضرورة محاسبة مرتكبيها اضافة الى رفضهم 

ألي تغيير ديمغرافي وضرورة عودة النازحين الى ديارهم بأمان .

بدوره قدم وفد المجلس رؤيته عن الحل السياسي في البالد وضرورة تفعيل العملية السياسية وانجاز دستور 

يتوافق وتطلعات السوريين ويؤمن الحقوق القومية للكرد ولكافة المكونات، ودعا تركيا الى المساعدة في تنفيذ 

اتفاق المجلس مع االئتالف بخصوص وقف االنتهاكات التي يتعرض لها ابناء مناطق عفرين وسري كانييه 

(راس العين) وكري سبي (تل ابيض) والعمل على تسهيل عودة النازحين الى ديارهم بامان واكد على رفض 

المجلس الي تغيير ديمغرافي هناك.

كما قدر الوفد لتركيا مساعدتها للماليين من المهاجرين السوريين وايوائهم ومساندتها للمعارضة السورية، 

ودعا الى المزيد من التواصل والتفاهم بما يخدم ابناء الشعب السوري عامة وابناء الشعب الكردي لتجاوز 

محنتهم والعيش بسالم وامان.

هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا

١٩-٢-٢٠٢٠

@ÜäÏÿ€a@?†Ï€a@ê‹1a
ÚÓ◊6€a@ÚÓuäb©a@ãÌåÎ@Ô‘n‹Ì كوردستان 

التقت هيئة رئاسة المجلس الوطني الكوردي الثالثاء 

٢٥ شباط /فبراير ٢٠٢٠ بالسفير األمريكي السيد 

على  بناء  براندت  ايملي  ومساعدته  روباك  وليم 

دعوته في مقر اقامته بكوردستان سوريا .

واهتمام  السفير  دعوة  المجلس  وفد  وشكر  هذا 

بالده اليجاد حل سياسي لألزمة السورية ودعمهم 

للجهود التي ُتبذل من أجل وحدة الموقف الكوردي 

والتنسيق لحل مختلف القضايا في البالد والمناطق 

الكوردية.

تركيا  الى  المجلس  وفد  جولة  نتائج  بحث  وتم 

وأكد  الكوردي،  الموقف  وحدة  حول  والمساعي 

عودة  وضرورة  أهمية  على  األمريكي  السفير 

وسري  ابيض  وتل  عفرين  في  لديارهم  النازحين 

تدعم  بالده  بأن  منوهًا   ،( العين  راس   ) كانييه 

من  له  لما  الكوردي  الموقف  وحدة  وكذلك  ذلك، 

في  العام  السياسي  الحل  على  إيجابية  انعكاسات 

⁄biÎä@‚bÓ€Î@ÔÿÌãfl¸a@7–è€a@Ô‘n‹Ì@ÜäÏÿ€a@?†Ï€a@ê‹1a@Úébˆä@Âfl@áœÎ

السوريين  كل  حقوق  يضمن  دستور  وصياغة  سوريا 

ومن ضمنهم الكورد.

بالتزامن مع تقدم قوات النظام السوري وسيطرتها على مناطق واسعة في إدلب وحلب، تنشغل المرتزقة 

في عفرين الكوردستانية، بانتهاكاتها بحق المدنيين الكورد ممن رفضوا مغادرة المنطقة وتشبثوا بأرض 

اآلباء واألجداد.

ونشرت زوجة مصطفى شيخو مقطعا مصورا على منصات التواصل االجتماعي يوم الثالثاء، ١٨ شباط 

٢٠٢٠، تحدثت فيه عن إقدام مرتزقة العمشات في ناحية شيه على نهب محتويات منزل الشهيد أحمد شيخو 

وشقيقه مصطفى في الناحية.

أحمد شيخو هو نائب رئيس المجلس المحلي في ناحية شيه، استشهد تحت التعذيب في سجون العمشات في 

شيه بتاريخ ١٢ حزيران ٢٠١٨.

وتسيطر مرتزقة العمشات (نسبة إلى محمد جاسم أبو عمشة)، على مركز ناحية شيه و بعض قراها، ومنذ 

سيطرتها على الناحية تستمر بارتكاب الجرائم واالنتهاكات بحق من تبقى من الكورد فيها دون رادع.

@pbì‡»€a@Ú”çmãfl
@fiç‰fl@pbÌÏn´@kË‰m
@ÏÉÓí@áºc@áÓËì€a
ÂÌã–«@¿

الثامنة  السنوية  الذكرى   ،  PDK-S سوريا   - الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  النمسا  منظمة  أحيت 

الستشهاد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا نصرالدين برهك ، يوم السبت 

٢٢/ ٢/ ٢٠٢٠، في مقر الحزب بمدينة فيينا.

حضرها لفيف من الجالية الكوردية وممثلو االحزاب الكورديه والكوردستانية.

البداية كانت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكورد وكوردستان وروح الشهيد نصرالدين برهك، 

حياة  فيها عن  تحدث  الكوردستاني - سوريا،  الديمقراطي  الحزب  كلمة  ألقى محمد شريف رمضان  ثم 

المناضل نصرالدين برهك ودوره في المجال السياسي واالجتماعي في المنطقة.

باقة من  هذا وقد أغنت اإلحياء مشاركة/Koma mihemed şêxo ya hunerî / بفاصل موسيقي و 

األغاني القومية وتمجيد الشهداء.

@PDKMS@Ä‹€@bè‡‰€a@Ú‡ƒ‰fl
ŸÁãi@ÂÌá€aãó„@ÜbËìné¸@Ú‰flbr€a@ÚÌÏ‰è€a@Ùã◊â€a@ÔÓ•

وأشار السيد السفير على أهمية التعاون واستمرار 

اللقاءات بين الجانبين 

كوردستان

الديمقراطي  للحزب  هولير  محيط  منظمة  أحيت 

الكوردستاني – سوريا PDK-S، مساء يوم السبت، ٢٢ 

شباط ٢٠٢٠، الذكرى السنوية الثامنة الستشهاد عضو 

الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب 

– سوريا، المناضل نصرالدين برهك بافي عالء، في 

ناحية بحركه التابعة لهولير عاصمة إقليم كوردستان.

الشهيد  بالوقوف دقيقة صمت على روح  البداية كانت 

نصر الدين برهك وأرواح شهداء الكورد وكوردستان 

القومي  النشيد  مع  الخالد  البارزاني  مقدمتهم  وفي 

الكوردي " أي رقيب "،ليعرض بعد ذلك فيلم قصير عن 

حياة الشهيد نصر الدين برهك ونضاله .

وألقى عضو اللجنة المركزية لـ PDK-S ومسؤول 

تنظيم محيط هولير سرحان حسن، كلمة تحدث فيها عن 

حياة الشهيد "بافي عالء" ضمن صفوف الحزب ونضاله 

في سبيل القضية الكوردية .

والقى كل من بلند اسماعيل عضو مجلس قيادة الحزب 

ممثلية  رشيد عضو  ونواف  الكوردستاني  الديمقراطي 

الكوردي في سوريا  الوطني  للمجلس  اقليم كوردستان 

@PDKMS@Ä€@7€ÏÁ@“aã†c@@Ú‡ƒ‰fl
@Ú◊ãzji@7€ÏÁ@—Ìä@¿@ŸÁãi@ÂÌá€aãó„@ÜbÓ‘€a@ÜbËìnéa@Ùã◊à@ÔÓ•

الديمقراطي  الشهيد ودور  كلمة تحدثا فيها عن نضال 

حقوق  أجل  من  النضال  في  -سوريا  الكوردستاني 

الكورد في سوريا وعالقة االخوة التاريخية المتينة بين 

الشهيد  عائلة  كلمة  إلى  باالضافة   PDK و  PDK-S

حيث قدمها حمزة برهك وشكر فيها كل الحضور على 

وفائهم لشهدائهم .

الديمقراطي  الحزب  من  مسؤولون  المراسيم  حضر 

الكوردية  األحزاب  عن  ممثلون  و  الكوردستاني، 

و  كوادر  من  والمئات  سوريا،  كوردستان  وأحزاب 

مؤيدي الحزب.

قدم وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا يوم السبت ٢٢ 

شباط ٢٠٢٠، واجب العزاء برحيل الشخصية االجتماعية أحمد هادي 

قامشلو  بريف  العربية  الشمر  قبيلة  مركز  علو  تل  قرية  في  الجربا، 

بكوردستان سوريا.

ضم وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، كال من عبدالكريم 

المركزية،  اللجنة  جميل عضو  وصالح  السياسي  المكتب  محمد عضو 

وعدد من أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستان- سوريا. وتم استقبال 

الهادي .  قبيلة الشمر حميدي دهام  الشيخ  الراحل  الوفد من قبل شقيق 

تحدث الجانبان عن العالقات التاريخية التي تجمع العرب والكورد بشكل 

عام، ومع قبيلة الشمر بشكل خاص والمحطات التاريخية بين الطرفين.

من جانبه أكد الشيخ حميدي دهام الهادي بأنه ينظر بعين القدسية إلى نهج 

وعائلة البارزاني، وإن البارتي في كوردستان سوريا يمثل هذا النهج.

كوردستان 

الديمقراطي الكوردستاني  ألمانيا للحزب  أحيت منظمة 

- سوريا PDK-S الذكرى الثامنة الستشهاد المناضل 

نصر الدين برهك وذلك يوم االحد ٢٣. ٠٢. ٢٠٢٠، 

إيسن  بمدينة  هيلين  الكردية  الجمعية  مقر  في  في 

األلمانية.

شارك في مراسم التأبين فرقة نارين وجمع غفير من 

الوطنيين و األحزاب الكوردستانية شخصيات سياسية، 

ثقافية واجتماعية.

كاسر  ابو  الشاعر  الحفل  عريف  رحب  البداية  في 

ارواح  على  دقيقة صمت  للوقوف  ودعاهم  بالحضور 

شهداء الكورد وكوردستان، كما قدم عدة قصائد باللغة 

الكوردية.

وتم القاء العديد من الكلمات :

كلمة الحزب د. نافع بيرو عضو المكتب السياسي لـ 

PDK-S

استاذ  قبل  الكوردي من  الوطني  المجلس  ممثلية  كلمة 

فصيح

كلمة هفكاري ريزان شيخموس سكرتير تيار المستقبل 

@PDKMS@Ä€@bÓ„bæc@Ú‡ƒ‰fl
ŸÁãi@ÂÌá€a@ãó„@ÜbÓ‘€a@ÜbËìné¸@Ú‰flbr€a@Ùã◊â€a@ÔÓ•

الكوردي

كلمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إيران من قبل 

حسام احمدي مسؤول الحزب في المانيا

كلمة االتحاد العام للكتاب والصحفيين الكردي من قبل 

ابو زوزاني

قبل خالد  الكرد (شهرزا) من  المستقلين  المثقفين  كلمة 

بهلوي

و كلمة عائلة الشهيد ألقاها محمود برهك .

كما قدم الفنان خيرالدين برو اغنية عن الشهيد نصرالدين 

برهك

biãßa@ÜbÁ@áºc@›Óyãi@ıaç»€a@kuaÎ@‚á‘Ì@PDKMS@Âfl@áœÎ
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اجتماعات سلسلة المعارض السوري  الوطني  واالئتالف الكوردي الوطني المجلس رئاسة وفد من عقد

االجتماعات أكد وخالل سوريا، بكوردستان سبي وكري كانيه وسرى عفرين في الوضع لمناقشة خاصة

وسرى وبلدات عفرين مدن االنتهاكات في من " الخاصة للحد العليا الهيئة " إسراع بدء عمل على الطرفان

سوريا. بكوردستان سبي وكري كانيه

السوري الوطني واالئتالف في سوريا المجلس الوطني الكوردي نقاشات وفد تدور وبحسب المعلومات،

واإلئتالف اللجان، زمني لبدء عمل إطار وتحديد منطقة كل ظروف كل لجنة وفق عمل بدء آليات حول

األرض. على اللجان عمل بدء في لإلسراع كافة التسهيالت لتقديم عن استعداده المعارض أبدى السوري

ثالث  وتشكيل شخصيات ثمانية من عليا هيئة تشكيل على الماضي الثاني كانون ٢٠ في الجانبان واتفق

كانيه وسرى وبلدات عفرين مدن في النازحين مع والتواصل االنتهاكات من للحد فرعية مشتركة لجان

ممتلكاتهم وإعادة قضاياهم ومتابعة األصليين سكانها عودة سوريا ومراقبة وضمان بكوردستان سبي وكري

عودتهم. بعد االختطاف أو واالعتقال المضايقات ومنع

@…öÎ Êbì”b‰Ì “˝nˆ¸aÎ ENKS Ä€a
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كوردستان

الكردي الوطني المجلس رئاسة هيئة أصدرت

حول  تصريحًا شباط ٢٠٢٠  ٢٣ يوم سوريا في

الديمقراطي االتحاد حزب أطلقها التي التهديدات

الخارجية لوزير المجلس من وفد لقاء بعد بحقه

نص التصريح: يلي التركية، وفيما

للمجلس pyd حول اتهامات وتهديدات تصريح

الوطني الكردي للمجلس المبدئية اطار السياسة في

إليصال يبذلها التي الدبلوماسية والجهود سوريا، في

الكردية القضية وحل البالد مستقبل حول رؤيته

الكردي الشعب ابناء معاناة من والتخفيف فيها،

سبي وكري عفرين  مناطق  في  له يتعرض  وما

بقية مع العين) (راس كانييه وسري ابيض) (تل

العالقات وبناء  التواصل عبر األخرى المكونات

القوى ومع  المعارضة اطراف مختلف الجيدة مع

بينها تركيا ومن السورية، بالمسألة والدول المؤثرة

الموازين في ودورها حضورها لها جارة، كدولة

ZÜãÿ€a ?†Ï€a@ê‹1a

Üãÿ€a k»ì€a 7ó∑ sj»€aÎ áÌáËn€a ÚÃ€ ùœã„

الملف السوري. تتناول الدولية التي

الوطني  المجلس من وفد زيارة جاءت السياق هذا  وفي

خارجيتها وزير قبل من واستقباله تركيا الى الكردي

من ارتياحا القت  والتي اوغلو شاويش مولود السيد

اجواء وفي الجهود، من دعم هذه وبدًال اوساط واسعة،

سعيد يوسف، الفنان البزق أمير جنازة الكوردية والجماهير سوريا في الكوردي الوطني استقبل المجلس

قامشلو. مدينة في قدوربك مقبرة في الثرى وريَّ حيث ٢٩ شباط ٢٠٢٠، السبت يوم

قامشلو مدينة في األعالف دوار عند للتجمع المقرر المكان إلى السبت يوم غفيرة، جماهيرية توافد حشود

من القادمة كبير-، شعبي حضور و بمراسيم – ”سعيد يوسف “ القدير الكوردي الفنان جنازة الستقبال

وممثلي المحلية والمجالس الكوردي الوطني المجلس ممثلي بمشاركة وكذلك الحدودي، سيمالكا معبر

الكوردي. والفلكلور للفن نارين كوما فرقة وبحضور الوطنية، والشخصيات السياسية، األحزاب

على الزهور من أكاليل ووضع قامشلو، مدينة في قدوربك بمقبرة رأسه مسقط في الدفن مراسيم تم

الكلمات: من العديد إلقاء وتلتها ضريحه،

للمجلس قامشلو التابع لشرقي المحلي المجلس رئيس “ نبي ”شمدين قبل من الترحيب بالحضور تم حيث

الكوردي. الوطني

في السياسي للمكتب  االداري  المسؤول اسماعيل محمد االستاذ ألقاها: الكوردي الوطني المجلس كلمة

عائلة وكلمة الكوردي. الوطني رئاسة المجلس هيئة سوريا وعضو الكوردستاني- الديمقراطي الحزب

الفقيد.

سنة لمدة درس قدورك، حي قامشلو- مدينة ١٠ نيسان ١٩٤٧، مواليد من يوسف، سعيد الفنان ان يذكر،

الشهادة  ١٩٥٦ نال وسنة وختمه، الكريم القرآن تالوة أجاد حيث خزنوي، محمد المال يد على ونصف

نجمه  ١٩٦٦ برع عام من إعتبارًا ، حر - - الثانوية بشكل الشهادة مدرسة العنترية، ونال من اإلبتدائية

من كلمات أغانيه ومعظم كنه، ومراد جزرواي عارف محمد بمدرسة وتأثر البزق آلة ماهر على كعازف

الفنية  األوساط في مشهورًا أصبح حيث سنوات فيها لمدة ٤ بيروت وبقي ١٩٧٦ سافر إلى سنة تأليفه.

أغاني  بتسجيل مجموعة / وقام الكوردي القسم - راديو بغداد / من قبل دعوته ١٩٦٨ تمت سنة اللبنانية.

صداقات بينهم الكوردي وأصبح الفن نجوم على تعرف بغداد في الكردي. - القسم بغداد راديو في له

- تحسين شيروان نسرين - - كلبهار - عيسى برواري حسن جزراوي - عارف محمد / ومعرفة أمثال

نوروز. إسم – تحمل فنية فرقة بتأسيس قام لبنان في أشهر. ستة لمدة بغداد في وبقي فخري بامرني، - طه

في  حفالت مجموعة مال / وأقاموا شيرين - شاكر عزيز محمد / وبرفقة األردن إلى ١٩٧٢ سافر سنة

محمد  - يوسف / سعيد من كًال قبل اليونسكو إلى من دعوة توجيه تم ١٩٧٣ سنة عمان. األردنية العاصمة

وفرنسا. المانيا - حفالت في وأقاموا مجموعة اليونسكو في أنشطة للمشاركة / بشير منير تجو - علي

وأقام مجموعة  العراق كردستان إلى سافر الكوردستاني الديمقراطي الحزب قيادة ١٩٩٦ وبدعوة من سنة

ودوليًا. تم منحه وعربيًا كرديًا / التكريمية الجوائز عشرات على حائز دهوك. – الدين صالح في حفالت

وإبداعه. لفنه تقديرًا التركية الحكومة قبل من التركية الجنسية

السرطان.  مرض مع صراع بعد إستنبول مدينة مشافي إحدى سنة ٢٠٢٠ في ٢٦ شباط بتاريخ توفي

Êb‰–€a Òåb‰u@›j‘nèÌ ÚÌÜäÏÿ€a 7Áb‡ßaÎ ?†Ï€a ê‹1a
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الخالفات وحل الكردي،  الموقف لوحدة  نداءات

pyd وفي  الديمقراطي االتحاد حزب يقوم القائمة،

للمجلس باطلة اتهامات بتوجيه له رسمي بيان

العلني وتهديده والتحريض الئقة غير وينعته بنعوت

ضده.

يرفض الذي في الوقت الوطني الكردي المجلس ان

يؤكد الكردي، الشعب بمصير والعبث التهديد لغة

القومية، قضيته وحقوقه عن في الدفاع يتوانى لن انه

وتل عفرين بحقه في االنتهاكات على وقف ويعمل

ديارهم الى النازحين وإعادة العين ورأس ابيض

كما التغيير الديمغرافي من اشكال شكل اي ويرفض

نبذ هذه الى وأصدقائه الكردي الشعب يدعو ابناء

لهذه االساءة تحاول التي والممارسات الخطابات

موحد كردي موقف المبادرات لبناء ونسف الجهود

والمصيرية. الدقيقة الظروف هذه في

سوريا في الكردي الوطني المجلس رئاسة هيئة

شباط ٢٣

اجتماعه وريفها الدرباسية لمدينة المحلي المجلس عقد

جميع بحضور ٢٥ شباط ٢٠٢٠، الثالثاء يوم الدوري

والمستقلين. المكاتب ومسؤولي المجلس أعضاء

شهداء ارواح على صمت دقيقة الوقوف تم البداية وفي

و كوردستان الكورد

مناقشة تم حيث العمل، جدول وفق االجتماع بدء  ثم

العمل تطوير آليات عن والبحث التنظيمي، الوضع

والتأكيد والريف، المدينة في المجلس داخل المكتبي

واالستثنائية الدورية باالجتماعات التزام األعضاء على

وريفها. المدينة في المحلي للمجلس

تم حيث السياسي، الوضع  إلى  الحضور وتطرق

السياسية الساحة على التطورات آخر على الوقوف

الكوردية له المنطقة تتعرض والسورية وما الكوردية

اللقاءات على الحضور واثنى االستقرار، عدم حالة من

في الخارجية والعالقات  الرئاسة هيئة بها قام التي

وتم السورية، األزمة في الشأن ذات العواصم من العديد

لمدينة المحلي المجلس نشاطات بحث االجتماع خالل

المقبل. آذار وريفها في شهر الدرباسية
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الدرباسية لمدينة  المحلي المجلس حث الختام  وفي

المدني المجتمع بين جميع مكونات التكاتف على وريفها

التآخي زعزعة حاالت لمواجهة والريف المدينة في

المنطقة. ابناء بين يسود الذي واألمن

بعد تحريره  من حجي) (عادل المواطن عائلة نجحت 

موالية جماعات مسلحة من قبل من اختطافه أشهر ثالثة

كاني. العين\ سري رأس في مدينة لتركيا

البلدة في لمنزله العودة قرر قد كان حجي، عادل

لتفقده، من تركيا المدعومين لسيطرة المسلحين الخاضعة

بعدم التعرض له، ضمانات على أن حصل وذلك بعد

قبل عناصر ينتمون من اختطافه فور وصوله تم لكن

لفصيل الحقا سلموه والذي الشرقية) (أحرار فصيل الى

أشهر ثالثة استمرت مفاوضات وبعد ممراد) سلطان )

الطعام، والحرمان من للتعذيب، خاللها عادل تعرض

عبر دفعها تم مالية فدية بموجب عنه تم اإلفراج والماء

دوالر. ألف ١٥ وبلغت وسطاء

بعد بحرق منزله، قامت قد المعارضة فصائل  وكانت

التجاري محله كما وتمت مصادرة محتوياته كل سرقة

المدينة. في

الفرار من تمكنوا  قد األقل على معتقلين ثالثة وكان

منذ اعتقالهم جرى قد كان الجاري، فبراير بداية في

األشخاص جائرة، بتهم المنطقة في التركي التوغل

برئيس يعرف ما قيام أثناء الفرار في نجحوا الثالثة

المدعو العسكرية) الشرطة  في التحقيق  قسم (رئيس

في وتشغيلهم لتنظيفه منزله إلى بأخذهم جعفر“ ”أبو

لمواطنين ملكيته تعود المنزل والترميم، الصيانة أعمال

بريف العين رأس مدينة من  قسرا للنزوح اضطروا

سبقه الذي للمنطقة، التركي الغزو إبان الغربي الحسكة

 ٣٥٠ قرابة نزوح ومدفعي الذي تسبب في جوي قصف

الوطني“ ”الجيش عنصران من كما قام السكان. من ألف

قرية قرب عيسى)، (عبيد يدعى للغنم، راعي باختطاف

الّطريق من والقريبة تمر، تل ناحية ريف في كوزليه

أغنامه. ومصادرة عليه االعتداء وتم ،
ّ
الّدولي

العسكرية الشرطة قيام وسط الممارسات، هذه تأتي

طالت والخطف االعتقال حمالت بزيادة العين  برأس

الفصائل مسلحوا وقام العين، رأس منطقة في النساء حتى

المستولى عليها. والمنازل المدينة محالت بتأجير

عليه نار اطالق في رصاصات بعدة أصيب مدني كما

الموالي جماعة / للجيش الوطني ينتمي عنصر قبل من

العين. رأس بلدة في /

الشمالي، والخاضعة الرقة بريف أبيض مدينة تل وفي

من عناصر قام لتركيا الموالين المسلحين لسيطرة

بحرق  شباط   ٨ السبت يوم الشرقية) (أحرار فصيل

بريف (العلة) قرية (ابراهيم الدحام) في المواطن منزل

األبواب وتحطيم محتوياته، نهب بعد ذلك سلوك، ناحية

صاحبه، اعتقال الحرق عملية وسبقت والشبابيك.

ووجه رأسه على السالح  بأخمص  وضربه وتعذيبه،

فدية دفع (الدحام) رفض أن بعد تم واالعتداء مباشرة.

الفصيل  أن تم فرضه عليه بحجة دوالر، آالف ٣ مالية،

وغذاء. ألموال بحاجة وعناصره المنطقة، تلك يحمي

المعروفة الحواجز أحد عناصر قام كذلك أبيض تل في

(ابو زيد المدعو به الذي يتحكم الخراطيم) باسم (حاجز

وهو الخليل) (درويش المواطن وضرب باالعتداء المنغ)

( $٢٠٠٠ مبلغ ( بدفع ذويه وطالب من قرية(فريعان)

إلطالق سراحه.

تل أبيض مدينتي وبلدات قرى من الواردة األنباء وتفيد

جماعات لسيطرة خاضعة باتت والتي العين ورأس

المعيشية األوضاع تردي عن تركيا، من مدعومة مسلحة

فرص وغياب لألعمال تام توقف نتيجة واالقتصادية،

بعدما هناك من معاناة اُألسر ما زاد العمل والخدمات

ازدهارا المناطق أكثر من تعتبران المنطقتان كانت

واألعمال. للتجارة ونشاطا

االعتقال عمليات استمرار برمتها المنطقة تشهد حين، في

 ٢ إلى مالية تصل مبالغ لقاء بقصد االبتزاز المتكررة

المسلحة، الجماعات مساومة تقوم بها ضمن ليرة، مليون

االبتزاز بهدف مرة من ألكثر األشخاص اعتقال يتم كما

منفصلة جماعة كل تعتبر حيث الجماعات، تلك قبل من

العوائل القرى وتختار سكان وتقوم بزيارة األخرى عن

أثنين أو فرد اعتقال أو سيتم معين مبلغ بدفع وتبلغهم

مداهمة أو المبلغ لقبض محددة مهلة ضمن يعودون ثم

باإلدارة إما ارتباطهم بداعي المطلوبين واعتقال المنازل

نائمة. خاليا أنهم أو الذاتية

توثيقها، من تمكنا أخرى حوادث هناك لذلك إضافة

رمو، محمود مصطفى حج المواطن منزل تعرض منها

ليرة  ٢ مليون مبلغ بدفع ومطالبته مرات عدة للمداهمة

عائلته….وخالل أمام  ميدانيا اعدامه سيتم  أو سوري،

المبلغ. بدفع فقام محاصرة، القرية ظلت المهلة تلك

بين تخييره تم ساكو داوو سكيرو، األرمني، المواطن

وحتى  ليرة سوري أو سيتم ذبحه، ٣ مليون مبلغ دفع

عبر الهاتف مع يتواصل وظل اختطافه، دفع المبلغ تم

المبلغ. دفع تم حتى عائلته

بين تخييره تم بك، جول نعسان بن محمد المواطن

منزله، إحراق سيتم أو سوري، ليرة مليون مبلغ دفع

كافة سرقة بعد المنزل تم إحراق  المهلة انقضاء وقبل

القتل. خشية مدينة كوباني هرب إلى محمد محتوياته،

قرية في منزله من اعتقاله تم إسماعيل محمود المواطن

ونصف  دفع ذويه مبلغ مليون ٣ أسابيع وبعد متكلطة،

بريف تنوزه في قرية مختطفا حيث كان عنه، لالفراج

مدينة تل أبيض.

ياسين المواطن المصطفى، األحمد مصطفى  المواطن

المصطفى، ياسين عزيز  المواطن المصطفى،  األحمد

الحي سكان من وهم اإلدريس حسن اسماعيل المواطن

فدية مالية وطلب اختطافهم، تم أبيض تل الشرقي في

أو  منهم، واحد عن كل لالفراج سورية ليرة مليون ٢

قتلهم. سيتم

يناير،   ١٧ بتاريخ اختطافه  تم عبداهللا، محمد المواطن

تم حتى ليرة مليون ونصف مليون مبلغ ذويه ودفع

في وكسر للتعذيب تعرض  كان حيث  عنه، اإلفراج

األصابع.

٨ سنوات  عدنان ابنه مع العزيز، عبد عيسى المواطن

المدخل في الحاجز على الوطني الجيش قبل من اختطف

٢٠ يناير ومازال مصيره  بتاريخ لمدينة سلوك، الغربي

ساعات   ١٠ بعد اتصاال عائلته تلقت حيث مجهوال،

مبلغ الخاطفون عبر يطالب معه التواصل فقدان من

لهم السماح عنه، ورفضوا لإلفراج سورية ليرة مليونين

قرية في اعتقال حمالت نفذت كما عائلته. بالحديث مع

توثيق نتمكن من لم أبيض، تل مدينة (الحويجة) بريف

اآلن.. حتى األسماء

عن  فقط ليس االبتزاز أن أبلغ عام ٥٥ حسين، محمد

مالية مبالغ دفع على واجبارهم اعتقال األشخاص طريق

الذين المسلحين قيام بل امتد إلى أثنتين، أو لمرة معينة

وعلى األهالي على اإلتاوات بفرض دعما تركيا يتلقون

أبيض تل  بريف والبلدات  القرى إلى البضائع  إدخال 

كبيرة مالية تطلب مبالغ أن الحواجز كما العين، ورأس

أيضا. والركاب بسياراتهم المدنيين مرور لقاء

ثمانية  من عاِئلُتها تتكون عام،  ٥٠ المصطفى/ مريم

العين/سري كانية رأس قرى إحدى من رة ُمهجَّ أفراد،

منازلنا…أتى إلى التركي الهجوم انتهاء بعد ”عدنا قالت

جهات إلى ”الحارة“ في الشبان بعض واقتادوا مسلحون

لي وقريب العواد أحمد أسمه خالي ابن بينهم مجهولة،

من واستلمنا جثثهم ذهبنا أيام وبعد محمد المسطو أسمه

المشفى“.

دفنهم على منا وطلبوا مسلحون رافقنا “ تضيف مريم

توابيت الجثث…“ فتح أو دفن، مراسم ودون إقامة عجل

آثار كانت  األكفان، فتح من تمكنا ذلك رغم “ وقالت

بأسالك وأفواههم أعينهم خياطة تمت واضحة، التعذيب

مقطوعة“. آذانهم وكانت معدنية
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كوردستاننشاطات4 ك ٢٧١٩ - ٢٠٢٠م /٣/ ١  (٦٢٧) العدد

كوردستان

الديمقراطي للحزب  السياسي المكتب  أصدر

شباط شهر الشهري عن تقريره الكوردستاني- سوريا

التقرير  نص يلي ١-٣-٢٠٢٠ وفيما يوم صدر والذي

السياسي:

المتدخلة الدول وأهداف مرام أكثر تتجلى آخر بعد يوما

سوريا خدمة تزعم واحدة  وكل السوري،  الشأن في

فروسيا أزمتها، حل في والمساهمة أراضيها، ووحدة

مصالحها عن دفاعًا السوري النظام عن دفاعها في ترى

لعقود النظام مع الى اتفاقها المبرم استنادًا مباشر بشكل

واإليراني الروسي الدعم الى يستند والنظام قادمة،

لالزمة السياسي  الحل بدل العسكري الحسم ليختار 

وعلى المتحدة المجتمع الدولي برعاية األمم الذي ينشده

الشأن  في هذا االممية والقرارات جنيف١ مؤتمر قاعدة

فضال  وأمريكا ( ..الخ والقرار٢١١٨ ٢٢٥٤ (القرار

لألزمة السياسي الحل نحو الدولي للتوجه دعمها عن

هو األرض على الالزم الترتيب في ترى  السورية 

من المعنية الدول نظر وجهات  تقريب في مساهمة

لذاك الحل السياسي للمثول وضغط يدفع بالنظام جهة

جهة أخرى. من

بين قوية المنافسة القريب األمس حتى كانت وعليه،

(سوتشي- محور والسيما المعنية األطراف العديد من

المتحدة باألمم ممثال الدولي والمجتمع جهة، من آستانا)

أخرى، جهة  من الدولي التحالف من المباشر والدعم 

أوال تتفكك قد الصدد هذا في  المعادلة أن يبدو لكن

روسيا من كل بين أوجه في اليوم فالصراع بأول،

ادلب، المعارك في  ساحات تشهدها وإيران مع تركيا

ادلب مقابل من تركيا تنسحب ان المتوقع حين كان في

اآلمنة)، المنطقة (حول تركيا مع واتفاقها روسيا وقوف

خسارة ذاك انسحابها تزعم أن في تركيا ان يبدو لكن

المزيد بزعمها تدفق يعني ما دورها، وتراجعًا في لها

الثقة تفقد كما  أراضيها، الى  السوريين الالجئين  من

لتعزيز تسعى أنها عن فضًال السورية، المعارضة أمام

جانب الى  المؤقتة بحكومتها هناك المعارضة تواجد 

الواقع. أرض فعالياتها على تنشيط

سياسة وتشعبات تتجلى أكثر خيوط متصل، سياق في

تسعى حيث أمريكا، منها المقدمة وفي الدولي التحالف

كانت أن بعد المنطقة، في العسكري تواجدها لتعزيز

تتردد ولم باالنسحاب منها، مرة غير تصرح أو توحي

المناطق ومعظم منابع النفط والغاز على يدها وضع في

العراق، أوفي سوريا في سواء الطبيعية بثرواتها الغنية

محاوالت عبر ادلب في تركيا لتمكين رغبتها تبدي كما

الى لعودة حليفتها سعي في لها، حلف الناتو قوات دعم

فيما الثقة عوامل تزعزعت أن بعد جديد، من حاضنتها

من حينًا تصدعت التي العالقات ترميم  ليتم بينهما، 

خدمة نحو جديدة الترتيب معا لمرحلة أمل على الزمن،

قضايا ألن زمنية محددة، لفترة المشتركة ولو المصالح

على كان ان ومتفرعة متشعبة  الجانبين  بين الخالف

بعض الدول جانب في أو اإلقليمي أو الدولي الصعيد

قطر وليبيا. العربية ومنها

ادلب في العسكري صراعها وتيرة من تزيد تركيا،

ورغم وإيران، روسيا من المساند السوري النظام ضد

بوتين فالديمير الروسي الرئيسين بين الهاتفي االتفاق

أن النظام إال اردوغان على بضع نقاط، رجب والتركي

في العسكري الحسم على ويصر  يلتزم، لم السوري

الخالف هوة ان يعني ما سيطرته، الى ادلب استعادة

األزمة حد الى  تصل وقد وأنقرة، موسكو بين  تزداد

العون من نوعا تركيا تلقت اذا خاصة المستعصية،

الوضع يزداد قد وبالتالي الناتو)، حلف ) األطلسي

(روسيا استانا دول بين مباشر سياسي صراع في شدة

تتسع وقد أخرى،  جهة من وتركيا من جهة) وايران

غربية دول لتشمل ذلك  من أبعد إلى  الصراع دائرة

في هذا األخرى دورها لتساند تركيا هي تمارس أخرى

ضغوطها من تزيد ربما أمريكا أن خاصة المضمار،

على حتى أو وإيران السوري النظام على المنطقة في

أن يعني ما (قيصر)، سيزر قانون تنفيذها عبر روسيا

من الصراع سياسيًا جديدة مرحلة المنطقة برمتها أمام

وعسكريًا.

للنظام السوري من أولى دعمها إيران من جانبها ترى

عبر إضافية بأعباء كاهلها أثقلت قد أنها أولوياتها، إال

مستمر احتدام في في المنطقة فهي المتشعبة صراعاتها

دورها لها والدولية، اإلقليمية القوى من العديد  مع

والعراقية واليمنية اللبنانية في األزمة والمتميز الواضح

مع صراعها أن كما السورية، األزمة الى  باإلضافة

توقف، دون مستمر أمريكا وخصوصا الدولي المجتمع

المتفاقمة بأزماتها الوضع الداخلي معاناتها جانب إلى هذا

داخل الصراع عن فضًال واجتماعيًا، واقتصاديًا سياسيًا

االصالحيين والسيما نفسه اإليراني النظام مؤسسات

على االقبال الضعيف حجم في ذلك تجلى والمحافظين،

نسبة أن يعني ما األخيرة، االنتخابات في التصويت

مجموع من ٪٢٥ الـ لم تتجاوز على التصويت االقبال

تقبل الجماهير لمدى الحقيقي المعيار هو الناخبين، ذلك

اإليراني النظام ان إيران، أي القائم في للنظام الشعبية

نتيجة آخر، بعد يوما الجماهيري اإلفالس نحو يسير 

ألي الدائم والتنكيل القمع لجهة سواء النظام من معاناتها

.. والمعيشي االقتصادي معارض، أو صوت

فاالحتجاجات استفحاًال، العراقية األزمة تزداد العراق،

بتشكيل المكلف والرئيس مستمرة، ماتزال الجماهيرية

للتوفيق والمساعي الجهود  يبذل مازال  جديدة حكومة

الكتل وبين ارضاء المستقلة الكفاءات االعتماد على بين

تلك ترى ال المحتجة الجماهير هذه حين في السياسية،

المكلف بتشكيل أن بدعوى إرادتها عن المساعي معبرة

أنه طموح المحتجين أو مستوى يرتقي إلى ال الحكومة

تعلن لم السياسية الكتل بعض أن عن فضال مستقل، غير

المطلوب حين في وصريح، علني بشكل موافقتها عن

هي بما المشروعة بتلبية مطالبهم المحتجين ارضاء هو

وتأمين فرص العمل وتوفير الخدمات الضرورية توفير

جانب مكافحة هذا الى ..الخ، األساسية للمعيشة العوامل

والذين المسيئين ومحاسبة واإلداري، المالي الفساد 

المساس دون  وبالتالي المحتجين، قتل جرائم ارتكبوا 

وغيرها والمسائل القضايا هذه كل العراق، بدستور

الجهود تضافر تقتضي التي أو التحقيق، عن العصية

العوامل دور عن بعيدا الوطني التفاهم قاعدة على

في السلبي إيران دور والسيما الخارجية والمؤثرات 

المتأزم. الوضع هذا

من المزيد نحو حثيثة بخطى فيسير كوردستان، إقليم

ويحظى واالقتصادي واالجتماعي، السياسي االستقرار

ذلك تجلى ودوليًا، إقليميًا احترام األصدقاء من بمزيد

في والحكومة اإلقليم رئيسي لقاءات عبر بوضوح

دول وقادة زعماء من بالعديد الدولية األخيرة المحافل

العالم.

األمم  هيئة في قريبًا مكانه سيأخذ اإلقليم أن ويذكر

المشروع أن الملفت ومن مراقب، بمقعد المتحدة

نهج الكردايتي نهج على المبني الكردستاني القومي

مسعود المناضل الرئيس يقوده والذي الخالد البارزاني

القيادة وتفاهم لحكمة ذلك آخر، بعد يوما بارزاني يتقدم

التجانس من نوع ووجود الكردستانية السياسية القوى

والحكومة (اإلقليم الثالث الرئاسات بين والتنسيق

هنا السلبيات بعض أحيانا اعترضت ولئن والبرلمان)،

البد التي المسيرة عثرات سياق في يدرج فذلك وهناك،

باستمرار، والتفاهم والنقاش الحوار يذللها والتي منها،

االتحادية الحكومة أو بالمركز  المتعلق  الجانب ويبقى

المناسبة. مرهونًا بأوقاته يكون التشكيل، قيد

الديمقراطي (الحزب حزبنا  إن  سوريا، كوردستان

الوطني المجلس جانب الى سوريا) – الكوردستاني

لوضع خاصة أهمية يولي  سوريا،  في الكردي

ومعاناة كاني)  سري سبي، كري (عفرين، المناطق: 

رئاسته عبر المجلس بذل  حيث  وسكانها، أهلها

انهاء أو تخفيف باتجاه حثيثة جهودًا العالقات  ولجنة

الثورة لقوى الوطني االئتالف مع سواء تلك، المعاناة

الدول ممثلي العديد من عبر اللقاءات مع والمعارضة أو

تلك بتجاوب تلك اللقاءات  حظيت  وقد ودوليا،  إقليميا

اهتمامها. ونالت الدول،

وجهات تقريب من أجل الدعوات والمساعي جانب وفي

الموقف وحدة على طريق األطراف المعنية بين النظر

الوطني المجلس  بين وخصوصا السياسي، والخطاب 

موقفه عند  مازال فالمجلس  د)  ي (ب و الكردي 

أن الوقت بنفس يرى لكنه تلك، الدعوات مع المتجاوب

الحراك الدبلوماسي تفهم عن مازال بعيدًا اآلخر الطرف

من للتنصل الذريعة عن  يبحث أنه  أو يتجاهله، أو

تلك. دعواته

شراكة  على عزمنا بالتفاهم الذي نؤكد الوقت في  إننا

اآلخر الجانب بأن نرى المعنية، األطراف بين حقيقية

عن بعيدًا الشراكة تلك  وقبول بإقرار  معني أيضًا

تلك من التنصل أو  ب للتهرُّ والحجج الذرائع اختالق 

والمساعي. الدعوات

السياسي المكتب

– سوريا الكوردستاني للحزب الديمقراطي

١ / ٣ / ٢٠٢٠ قامشلو

:PDK-S لـ السياسي املكتب

أهلنا معاناة إلنهاء
ً
جهودا كانييه) ونبذل سري كري سبي- عفرين- ) املناطق لوضع نويل أهمية

مدن في  سوريا في الكوردي الوطني المجلس أحيا 

آذار/مارس   ١ األحد يوم، سوريا، كوردستان وبلدات

الخالد. البارزاني لرحيل الـ٤١ الذكرى ،٢٠٢٠

قامشلو

شهداء على أرواح االحتفال بالوقوف دقيقة صمت بدأ

الخالد. البارزاني مقدمتهم وفي وكوردستان الكورد

بعدها الوطني الكوردي، المجلس نبي كلمة شمدين وألقى

سوريا – الكوردستاني الديمقراطي الحزب كلمة ألقى

،PDK-Sلـ السياسي المكتب  عضو طاهر،  محسن

سبيل في وتضحياته الخالد البارزاني دور موضحًا

بعض يوسف سعيد زورو ألقى كما الكوردية، القضية

الخالد. البارزاني تمجد التي والده وقصائد أغاني من

تمجد التي األغاني نارين مجموعة من وقدمت فرقة كما

الخالد.

ديرك

الخالدين أرواح على صمت دقيقة بالوقوف االحتفال بدأ

وكوردستان. الكورد شهداء وجميع

الكوردي الوطني المجلس كلمة منها كلمات عدة وألقيت

الرئاسة هيئة عضو اسماعيل، محمد ألقاها سوريا، في

في المحلي المجلس وكلمة الكوردي، الوطني للمجلس

علي ألقاها  الكوردي،  الوطني للمجلس التابع  ديرك 

وكلمة ديرك، في المحلي المجلس رئيس ابراهيم،

ألقاها سوريا، - الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب

.PDK-Sلـ المركزية اللجنة عضو سليمان، حسين

المتعلقة المعبرة القصائد  من مجموعة  ألقيت وهذا

الحضور خاللها من عبر التي الهتافات وسط بالذكرى،

البارزاني. وسيرهم على نهج حبهم عن

لكي كركي

أرواح على صمت دقيقة بالوقوف المراسيم بدأت حيث

الخالد البارزاني مقدمتهم وفي وكوردستان الكورد شهداء

علي، عدنان قبل من بالحضور الترحيب تم وبعدها

للمجلس التابع لكي كركي في المحلي المجلس عضو

قبل من محاضرة إلقاء تم بعدها الكوردي، الوطني

الوطني الكوردي للمجلس العامة األمانة وعضو الحقوقية

والبناء "البارزاني الخالد بعنوان التي كانت أحمد، زهرة

الكوردي". التحرري للنضال االستراتيجي

الكوردستاني الديمقراطي الحزب كلمة إلقاء تم ثم

المركزية اللجنة عضو جميل، صالح قبل من سوريا –

وسلمية السياسي الوضع عن فيها تحدث ،PDK-Sلـ

عام. بشكل سوريا في الكوردي النضال

آغا جل

شهداء على أرواح االحتفال بالوقوف دقيقة صمت بدأ

الخالد. البارزاني مقدمتهم وفي وكوردستان الكورد

عضو فرسو، علي قبل من بالضيوف الترحيب بعد

الوطني للمجلس التابع آغا جل في المحلي المجلس

البارزاني عن قصير وثائقي فلم عرض تم الكوردي،

الخالد.

للحزب الديمقراطي السياسي المكتب ألقى عضو ثم ومن

تحدث كلمة محمد الكريم عبد سوريا، الكوردستاني-

في الخالد، ومشاركته البارزاني حياة ونضال عن فيها

والمرحلة التي كوردستان في مهاباد، تأسيس جمهورية

إلى توجهه السيما  الكوردية، الجمهورية انهيار تلت 

السوفياتي. االتحاد

برهك الدين نصر  الشهيد محلية  مجلس كلمة  وألقيت

فيها رحب برهك، شريف محمد المجلس رئيس قبل من

مختلف في للمجلس مشاركتهم على وشكرهم بالحضور

النشاطات.

عامودا

أرواح على صمت دقيقة بالوقوف المراسيم بدأت حيث

البارزاني مقدمتهم وفي وكوردستان  الكورد شهداء

بالحضور. تم الترحيب وبعدها الخالد

بكاري علي ألقاها الكوردي الوطني المجلس كلمة

للمجلس التابع عامودا في  المحلي المجلس رئيس

البارزاني عن حياة فيها تحدث الكوردي، حيث الوطني

والقضية الكوردي الشعب  خدمة في  ونضاله الخالد

الكوردستانية.

الكوردستاني الديمقراطي الحزب كلمة سنان، بهرم وألقى

سوريا.

الدرباسية

روح على حداد دقيقة بالوقوف  التأبين  مراسم وبدأت

عزف مع و كوردستان الكورد الخالد وشهداء البارزاني

"اي رقيب". النشيد الوطني

إدريس الكوردي، الوطني المجلس كلمة بعدها ليقدم

التابع الدرباسية في  المحلي المجلس  رئيس الشيخ

الكوردي. الوطني للمجلس

سوريا - الكوردستاني  الديمقراطي الحزب كلمة  وثم

المركزية اللجنة عضو عبطان، الرحمن عبد ألقاها

.PDK-Sلـ

مجّدوا كلمات من الشعراء والكتاب العديد ألقى وبعدها

الخالد. البارزاني نضال

الدرباسية لمدينة  المحلي المجلس حث الختام  وفي

الكوردايتي، طريق على والسير اإللتزام على وريفها

الخالد. البارزاني طريق

الحسكة

شهداء على أرواح االحتفال بالوقوف دقيقة صمت بدأ

ألقى ثم الخالد، البارزاني  وروح وكوردستان  الكورد

برزان سوريا، – الكوردستاني الديمقراطي الحزب كلمة

وألقى ،PDK-Sلـ االستشارية الهيئة عضو سليمان،

الكوردي، علي الوطني للمجلس الحسكة كلمة محليتي

داود.

للحزب السياسي المكتب عضو أمين، بشار ألقى كما

حياة عن فيها تحدث  كلمة سوريا،  – الكوردستاني

المستجدات آخر عن تحدث بعدها  الخالد البارزاني

وكري عفرين في أهلنا ومعاناة إدلب ومعارك السياسية،

الوطني المجلس بدور  أشاد كما كاني،  وسري سبي

والسياسي وضرورة الدبلوماسي المستوى الكوردي على

الكوردي. السياسي الخطاب توحيد

وتم الخالد ، البارزاني حياة عن قصير فيلم تم تقديم كما

الخالد. البارزاني تمجد التي األشعار من العديد إلقاء

تمر تل

روح على صمت دقيقة بالوقوف التأبين حفل بدأ

وكوردستان الكورد شهداء روح وعلى الخالد البارزاني

رقيب). (أي القومي النشيد ترديد مع

المجلس في الرئاسة هيئة عضو داوود، نعمت ألقى حيث

حياة عن فيها تحدث كلمة سوريا، في الكوردي الوطني

الخالد. البارزاني ونضال

قاسم سوريا، في الكردي الوطني المجلس كلمة ألقى كما

للمجلس التابع تمر تل المحلي في المجلس رئيس خليل،

الكوردي. الوطني

– سوريا الكردستاني الديمقراطي الحزب وألقيت كلمة

زيدو. أكرم قبل من

كوباني

روح على حداد دقيقة بالوقوف التأبين مراسيم وبدأت

عزف مع وكوردستان الكورد وشهداء الخالد البارزاني

بوزان، بعدها عدنان ليقدم رقيب"، "اي القومي  النشيد

الوطني للمجلس التابع لكوباني المحلي المجلس عضو

األمانة كلمة تالها وثم بالحضور. الترحيب الكوردي،

ألقاها سوريا في  الكوردي الوطني للمجلس  العامة

التابع لكوباني المحلي المجلس رئيس علي، حاج ياشار

الكوردي. الوطني للمجلس

عطي بدرخان ألقاها كوباني محامي مبادرة كلمة وثم

وترميم الكوردي الخطاب توحيد أهمية عن فيها تحدث

الحساسة. في هذة المرحلة الكوردي البيت

محطات عن العلي تحدث محمد الكاتب حسين كلمة ثم

النضالية. وحياته الخالد البارزاني حياة في

قصائد شعرية عدة حسون مصطفى الشاعر وأيضًا ألقى

األستاذ تحدث وفي الختام البارزاني الخالد. نضال يمجد

التابع لكوباني المحلي المجلس عضو بوزان، عدنان

الموقف وحدة أهمية على الكوردي،  الوطني للمجلس

تعيق التي العقبات إزالة على والحث الكوردي السياسي

خطوات لبدء المناسبة  األرضية وخلق الموقف وحدة

سوريا. كوردستان في الحقيقية الشراكة عملية
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سوريا – الكوردستاني الديمقراطي الحزب أحيا

المناضل  الستشهاد الثامنة الذكرى  PDK-S

 ٢١ الجمعة يوم عالء، ”بافي برهك الدين  ”نصر

”كفري دنا قرية في رأسه في مسقط ،٢٠٢٠ شباط

التأبين مراسيم  في  شارك  آغا.  لناحية جل  ”التابعة 

المحلية المجالس ومشاركة السياسية األحزاب وفود

الوطنية والشخصيات الكوردي الوطني للمجلس

نارين كوما وبمشاركة الجماهير، من غفير وحشد

الكوردي. والفلكلور للفن زيوا وكوما

الشهيد روح على صمت دقيقة الوقوف تم البداية في

ثم ومن وكوردستان، الكورد شهداء أرواح وعلى

بعدها الشهيد، ضريح على الزهور من أكاليل وِضَع

ألقيت كلمات، منها:

محسن قبل  الكوردي من كلمة المجلس الوطني -

الديمقراطي للحزب السياسي المكتب عضو طاهر

المجالس شؤون مكتب ورئيس الكوردستاني-سوريا

الشهيد، ومناقب دور  فيها تحدث للمجلس،  المحلية

السياسية. المستجدات واخر

ألقاها برهك، نصرالدين الشهيد محلية مجلس كلمة -

الصف توحيد ضرورة على بكلمته مؤكدًا فرسو علي

الكوردي.

سوريا، الكوردستاني- الديمقراطي الحزب كلمة -

العام للحزب التنظيم مسؤول محمد الكريم ألقاها عبد

عن فيها تحدث الكوردستاني-سوريا، الديمقراطي

وخاصة في والمجلس الحزب في وأثره دور الشهيد

الصف وحدة ضرورة على أكد كما وقراها، أغا جل

االتجاه. بهذا جدي بشكل والعمل الكوردي،

شريف محمد من قبل عائلة الشهيد وكلمة -

الشعرية، القصائد من العديد إلقاء التأبين تخلل

الوطني المجلس أحزاب المناسبة هذه وحضر

الشخصيات من والعديد الشقيقة، وأحزاب الكوردي

غفير. وجمهور المستقلة، واالجتماعية السياسية
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اجلبل أسطورة البارزاني

" البارزاني روح كوردستان "

اتحادها في المقدسة الثنائية " كوردستان البارزاني: "

قواميس في والحرية، النضال روح في الالمتناهي،

والفداء. للتضحية

عن بحثت كلما  مشرقًا، شامخًا، البارزاني اسم ستجد

التي الشمس النضالي، التاريخ صفحات بين كوردستان

لن تغيب التي إشراقاتها في كوردستان أضاءت سماء

ابدًا.

نضاله في  التاريخ اختزل الذي األسطوري القائد

المقدس. ونهجه السامية، وتضحياته المشرف،

الشرف البيشمركايتي في يرى الذي البطل البيشمركة

العظيم.

المستبد، حقد مظلمة من عهود الفاضلة حطمت إنسانيته

نبراسًا نهجه فكان  كوردستانيًا،  أينع القومي نضاله

الكوردايتي. النضال وخارطة

ذلك مع التاريخ، يفوق الخالد للبارزاني المقدس النضال

السيرة من المقدسة الجوانب بعض ذكر من بد ال كان

الجبل: ألسطورة البطولية

قلعة  بارزان في الكوردايتي المتأصلة رحم من ولد  

الفضائل،  رحاب في طفولته ١٩٠٣ عانق عام الصمود

بيئٍة دينيٍة ووطنية. في

والشيخ عبدالسالم البارزاني الشيخ شقيقه رعايته تولى

البارزاني. أحمد

في العزل  الناس من وآخرين البطلة والدته مع وقع 

التي المعارك إحدى في بأيدي األعداء أسرى بارزان

سجن  حيث (٣ سنوات) عمره وكان ١٩٠٦ وقعت عام

الموصل. سجن في والدته مع األسير الطفل البارزاني،

سجنه. عرف مدى في التراجيديا عمق أدرك وهو طفل

البريئة روحه في ليتعمق ودكتاتوريتهم، شوفينية األعداء

اإلنسانية. والكرامة الحرية حب

عبدالسالم الشيخ من بضغط سراحهم ُاطلق ذلك بعد

البارزاني.

حركة قاد بطل، قائد شاب، وزعيم إلى سجين طفل من

لها، مثيل ال وحنكة بشجاعة الكوردستانية التحرر

مع محققًا بحقوق شعبه، االعتراف على أعداءه أجبر

أساسًا شكلت مخضبة بالدم األبطال مكتسبات البيشمركه

القادمة. كوردستان لمالمح متينًا

أحمد الشيخ شقيقه  تولى السالم  عبد استشهاد بعد

بينهم ومن أشقائه رعاية فتولى بارزان زعامة البارزاني

شقيقه نهج على أحمد الشيخ سار وقد مصطفى، الطفل

من النضالي، الثوري النهج على عبدالسالم، الراحل

المشروعة. شعبه حقوق أجل

المطالبة كوردستان في أرجاء الكوردية الثورات ساند

المؤامرات حدود متخطيًا بذلك الكوردي، الشعب بحقوق

الدولية.

فكانت القائد، مصطفى مشرفة لمال نضالية بدايات كانت

في خلودها لتنحت الثورية وجهته تركيا كوردستان

شقيقه المال أحمد الشيخ أرسل حيث صفحات التاريخ،

الشيخ لزيارة إلى كوردستان تركيا البارزاني مصطفى

ثورته.  في معه ١٩٢٠ للتنسيق وذلك عام سعيد بيران

وجهته فكانت والتضحية، الفداء مدينة السليمانية، أما

شقيقه  أحمد الشيخ أرسل حيث  ١٩٢٠ عام الثورية

مؤلفة قوة رأس على البارزاني مصطفى الشاب المال

ثورة الشيخ  لمساندة السليمانية مدينة ٣٠٠ مقاتل إلى من

. الحفيد محمود

"١٩٣١-١٩٣٢" عامي بين األولى بارزان ثورة

مصطفى المناضل فقد برز إشراقًا، األكثر كانت المحطة

القوات قاد جسور، وقائد محنك عسكري كقائد البارزاني

" شيروان - سور ميركه " محور عن للدفاع البارزانية

البريطانية. القوات لمحاربة

الغير الطرفين بين شرسة  معارك  عدة وقعت حيث

الثوار أبلى فادحة، خسائر  العدو  فيها  تكبد متكافئين،

البارزاني مصطفى المال الشاب القائد بقيادة حسنًا بالًء

التشجيع لقي كل بطل و مقاتل شهرته كقائد و فذاعت

البارزاني. أحمد الشيخ من

واإلنكار والغدر  القوة منطق سوى يعرف ال  العدو

تأصلت فقد الكوردي، الشعب لحقوق اإلقصائي

أعداؤنا واجه باالستبداد، المشوه تاريخه في  الشوفينية

البارزانية اإلرادة العنف المسلح، لكن بكل أشكال الثورة

كل بعد قوتها  تستعيد شامخة  بقيت  بالنضال المفعمة 

وإصرارًا، قوة يزيدها حقوقها بمشروعية إيمانها حين،

بارزان ثورة جديدة، فكانت أقوى لثورة انطالقة لتكون

.١٩٤٣ عام الثانية

والكفاح النضال البارزاني مصطفى مال استأتف

لتحقيق القوات العراقية المدعومة بريطانيًا المسلح ضد

الشعب حوله فالتف للكورد، المشروعة القومية المطالب

كوردستان، واسعة من مناطق لتشمل الثورة الكوردي

متكافئ  غير داميًا القتال فكان ١٩٤٥ لغاية واستمرت

فيها حقق الحكومية، والقوات البيشمركة قوات بين

والحكومة بريطانيا اضطرت كبيرة انتصارات الثوار

الكوردية القضية ومعالجة  القتال وقف  على العراقية

السلمية. والمفاوضات الهادئ بالحوار

حقوق تضمن اتفاقية إلى والوصول المفاوضات بعد

بكل بنود مرة أخرى الحكومة الشعب الكوردي، نكثت

جديد. الثورة من وتشتعل القتال االتفاقية ليعود

مهاباد جمهورية في الجنرال البارزاني

وتحت  جار جرا ساحة الشموخ ١٩٤٦/١/٢٢ وفي في

عن اإلعالن تم القومي والنشيد الكوردي العلم ظل

وعاصمتها إيران في الديمقراطية كوردستان جمهورية

قاضي محمد. بيشوا مهاباد برئاسة

مهاباد في كوردستان جمهورية إعالن مراسيم وخالل

بارزاني مصطفى مال تعيين تم الشرقية، بكوردستان

لجيش قائدًا محمد، يمين القاضي على واقفًا كان الذي

وأنيط "جنرال" رتبة ومنح كوردستان جمهورية

عنها. والدفاع الجمهورية دعم بالبارزانيين

الدفاع في وبطوليا فعاال دورا وقواته البارزاني لعب

سبيل في رخيصة أرواحهم قدموا الجمهورية، هذه عن

القومي. الكيان هذا عن الدفاع

االقتصادية، واالتفاقيات السياسية الدولية المصالح لكن،

ضحيتها، الكورد لتحالفات، كانت أحالم خارطة رسمت

الفتية الجمهورية مهدها، في مهاباد جمهورية ووئدت

يوما. وثالثين ثالثمائة سوى النور تر التي لم

حركات لصالح  واإلقليمية الدولية  المصالح تكن لم

بل ساهمت المضطهدة، والشعوب السالم وقوى التحرر

حق حساب على  والدكتاتوريات االستبداد تعزيز في 

بنفسها. تقرير مصيرها في الشعوب

االتفاقيات لتلك قربانًا كانت مهاباد، جمهورية سقطت

واإلقليمية. الدولية

قاضي  الجمهورية  رئيس أعدم  آذار ١٩٤٧   ٣١ وفي

في الدفاع سيف وزير عمه صدر وابن وشقيقه محمد

جمهورية ومناضلي قادة من  والعشرات الجمهورية

مهاباد.

بقيادة البارزانيون واصل مهاباد جمهورية سقوط بعد

حكومة في األركان بارزاني رئيس مصطفى المناضل

قواعد وبيوت وتعرضت قتال القوات اإليرانية، مهاباد

القصف  إلى  ١٩٤٧ عام آذار في البارزانية األسر

واألرضي. الجوي

كوردستان من ورفاقه المثلث الحدودي البارزاني دخل

على سيرًا للبارزانيين التاريخية المسيرة لتبدأ العراق

البارزاني رفض أن بعد السوفيتي االتحاد إلى األقدام

في القوات هذه اشتبكت حيث  لإليرانيين،  االستسالم 

دول محتلة ثالث قوات مع الصعبة األسطورية رحلتها

والتركية والعراقية  اإليرانية القوات وهي لكوردستان

القوات اجتازت  هجماتها، صد في نجحت أن  وبعد

آراس نهر بارزاني المناضل مصطفى بقيادة الكوردية

وليعود ،١٩٤٧/٦/١٨ يوم السوفياتية األراضي لتدخل

عام  تموز  ١٤ ثورة بعد كوردستان  الى البارزاني 

ويستقبل استقبال األبطال.  ١٩٥٨

للبارزاني محمد  القاضي سلم األسطورية الرحلة قبل

قائًال: كوردستان علم الخالد

عنقك في أمانة لك ُاسلمه كوردستان رمز )) هو هذا

األمانة يحفظ من  خير فكان (( يحفظه من  خيٌر ألنك

شموخا. ويزيدها

(البارتي) الكوردستاني الديمقراطي الحزب تأسيس

وااللتفاف  والثانية األولى البارزانية الثورات قيام بعد

النضالين تالزم  من بد ال  كان حولها،  الجماهيري

الكوردي الشعب طموحات لتحقيق والسياسي الثوري

المشروعة. وحقوقه

العراق كوردستان  في حزب  تأسيس  من بد ال  وكان

االتفاق فتم ونضاالته، العراق كوردستان شعب يقود

عقد الكوردستاني) الديمقراطي (الحزب تأسيس على

البارزانى  وأنتخب  ١٩٤٦/٨/١٦ يوم األول المؤتمر

وتم المركزية لجنته  ُأنتخبت أن بعد له، رئيسًا  الخالد

الحزب يعرف اآلن وحتى الداخلي، نظامه وضع

إلى انتصار من الحزب البطل البارزاني ليقود بالبارتي،

البيشمركه الحزب  زعامة ليستلم وفاته، حتى  انتصار

االستفتاء إلى الشعب قاد الذي بارزاني، مسعود البطل

الشموخ.  الى يقوده يزال وال ٢٥/٩/٢٠١٧ في

المجيدة ايلول ثورة

للشعب لوعودها وفية تكن لم قاسم الكريم عبد حكومة

لمنطقة بارزان، بالقصف الوعود تلك الكوردي، ترجمت

 ١٩٦١ أيلول   ١١ في البارزاني مصطفى مال ليعلن

المجيدة. أيلول ثورة

الخالد مصطفى الجنرال قادها التي أيلول اندلعت ثورة

 ١٩٦١ عام أيلول من عشر الحادي في البارزاني

حققت "١٩٦١-١٩٧٥" عامًا عشر أربعة واستمرت

األسطوري القائد بقيادة األبطال  البيشمركه  فيها

أرواحهم قدموا عظيمة، انتصارات البارزاني مصطفى

أبية. حرة شامخة كوردستان لتحيا

التي المفاوضات  إلجراء العراقية الحكومة اضطرت

أقرت  التي  عام ١٩٧٠  آذار  ١١ اتفاقية عنها أنجمت

تاريخية وثيقة لتكون العراق لكوردستان الذاتي بالحكم

إقليم لفيدرالية  متينًا أساسًا شكلت قانونية  سياسية

كوردستان.

ضد ومؤامراته بخياناته نفسه  يعيد  التاريخ وكالعادة،

من العراقية الحكومة تنصلت  الكوردي،  الشعب إرادة

الخيانية. الجزائر مؤامرة فكانت وبنودها، االتفاقية تلك

١٩٧٥ الخيانية الجزائر مؤامرة

إرادة وانتصرت القتال، ميادين في العدو فشل عندما

المكحل كتاريخه عهده، كسابق لجأ الكوردي، الشعب

عقولهم في المتأصل الخيانه والغدر إلى بالدكتاتورية،

العراقية الحكومة مساعي نجحت حيث االستبدادية،

/٦ يوم الخيانية الجزائر  اتفاقية  الى  الوصول في

آذار/١٩٧٥.

فالجبال هناك ثورة، خيانة، كانت مؤامرة أو كل أمام

وال األزمات تقهرها ال الكوردايتية واإلرادة تنحني، ال

الجينوسايد. وال حتى الدكتاتورية عهود

الجزائر مؤامرة بعد الخالد البارزاني أكده ما وهذا

قائًال: الخيانية

مع ونصمد ونثور سنرجع الجبال،  من أقوى نحن "

الكردستان" جبال صمود

تللك كل من بالرغم الكوردايتي النضال مسيرة ت اسَتَمرَّ

َمسعود بارزاني الرئيس ليقود الصعوبات والمؤامرات،

بارزاني راية إدريس الوطنية المصالحة وأخوه مهندس

٢٦/مايس/١٩٧٦  في التقدمية كوالن ثورة في الشموخ

المجيدة. أيلول لثورة امتدادا

للمرض،  مصطفى بارزاني مال تعرض ١٩٧٥ عام بعد

إال للعالج، األمريكية المتحدة الواليات إلى وتوجه

إلى الطاهر جثمانه ونقل .١٩٧٩ عام هناك توفي أنه

شنو، في مؤقتًا  الثرى ووري الشرقية، كوردستان

مع الطاهر جثمانه ُاعيد  المجيدة آذار  انتفاضة وعقب

في بارزان منطقة إلى البارزاني إدريس البطل الشهيد

فكانت   ١٩٩٣/١٠/٦ يوم في وذلك مهيبة، مراسيم

الجبل أسطورة تودع كعهدها الوفية الكوردية الجماهير

والنهج الروح في خالدا بقي  الذي  الخالد، البارزاني

الثورات ثمرة كانت كوردستان إقليم فيدرالية والنضال

بقيادة البيشمركه وبطوالت الشهداء  ودماء  البارزانية

البارزاني. مال مصطفى البيشمركه الخالد

بارزاني مسعود البطل البيشمركه بقيادة االستفتاء وثورة

في الكوردي للشعب قانونية تاريخية وثيقة أهم كانت

بنفسه. مصيره تقرير

المخلصين بأبنائها شامخة البارزانية المدرسة تزال وال

والقضية. للنهج

مسعود من سروك وبدعم الخالد أحفاد البارزاني واآلن

راسخًا تأكيدًا إال ليس وذلك كوردستان، يقودون بارزاني

الخالد، البارزاني لنهج القومية بالثوابت التمسك على

واستمرارية الكوردي، للشعب العليا القومية والمصالح

إقليم مكتسبات وحماية السلمي، والتعايش اإلخاء أسس

واالزدهار. و األمان السالم بر إلى كوردستان وقيادته

مسيرة تبدأ البارزاني مسعود الرئيس من مطلق بدعم

البارزاني نهج على الكوردايتي، مدرسة ألبطال الشموخ

الديمقراطية التجربة الشهداء، وتعميق حلم لتحقيق الخالد،

به يحتذى المشرقة كنموذج آفاقه في

حريتنا وشمس في قلوبنا الخالد البارزاني

في روح كوردستان الخالد

إمارة أمراء الى نسبهم يعود تاريخيًا البارزانيون 

كانوا الحديث  العصر وفي الكوردية، بهدينان 

منذ الكوردستانية التحررية الحركة يقودون ومازالوا

أجل من  ويناضلون  عامًا وخمسين مئة من أكثر

عبدالسالم فالشيخ  كوردية، قومية ودولة كيان  بناء

ويقودها الكوردية، العشائر يجمع أن نجح البارزاني

يمكن والتي وثيقة وأرسلوا العشرين، القرن بداية في

كوردية وطني تحرر  لحركة وثيقة اول  اعتبارها

أجرى عبدالسالم الشيخ كما أن العثمانية الدولة الى

الروسية مع القيصر الروسي والدولة مكثفة اتصاالت

الدولة عن كوردستان انفصال أجل من الكورد لدعم

الى أدى التي االسباب أحد  ذلك  وكان ، العثمانية

و العثمانية الدولة قبل من الشيخ إعدام قرار صدور

 . ١٩١٤ عام الموصل في به اإلعدام نفذ حكم

أحمد الشيخ تولى  عبدالسالم الشيخ استشهاد بعد

على نفوذه الكوردية وبسط قيادة الحركة البارزاني

بارزان في والثورات االنتفاضات فتوالت المنطقة،

االخ نجم وبرز  كوردستان، باستقالل المطالبة

البارزاني مصطفى االسطوري القائد للشيخ االصغر

و كوردستان لشعب  فذ وسياسي عسكري  كقائد

الكوردستانية التحررية للحركة

منطقة آذار ١٩٠٣في ١٤ مارس/ ولد البارزاني في

بداية وفي االولى العالمية الحرب وبعد بارزان،

وسياسي، قائد عسكري كأبرز المعًا نجمه برز شبابه

الحركة قيادة البارزاني في األكبر أحمد أخاه شارك

كوردستان، باستقالل المطالبة الكوردستانية التحررية

حتى واخمادها  بارزان ثورات  مواجهة تم ولكن 

البريطانية القوات قبل من الماضي القرن اربعينات

وألول أستخدمت والتي لكوردستان والمحتلة المنتدبة

منطقة ضد  الكيميائية االسلحة التاريخ في مرة

وإثر الكورد، عليها الثوار التي سيطر والمناطق بارزان

الى  البارزاني نفي تم  ١٩٣٥  -  ١٩٣١ ثورة اخماد 

أخيه مع السليمانية مدينة إلى ثم ومن العراق جنوب

أحمد البارزاني. الشيخ

نفيِه  منطقة من البارزاني وصل  ١٩٤٢ عام في

للثورة االستعداد ليبدأ بارزان منطقة الى بالسليمانية

الثورة  ١٩٤٣ واستطاعت عام الثورة وأشعل جديد من

المهاجمة  والقوات العراقي الجيش محاصرة  ١٩٤٥

وحكومة العراقية الملكية الحكومة إجبار لكوردستان

لوال البارزاني مع التفاوض طلب البريطاني االنتداب

التي العراقية للحكومة العميلة العشائر بعض تدخل

البارزاني اضطر مما الثورة وحاربت الحصار كسرت

مع ايران) (كوردستان كوردستان شرق الى االنسحاب

قواته. كل

الثانية العالمية الحرب  نهاية  ومع  الفترة هذه في

اعالن الكورد  استطاع الروسية القوات من وبدعم 

الثاني  كانون  ٢٢ في مهاباد في كوردستان جمهورية

البارزاني  وكان محمد قاضي الشهيد ١٩٤٦ بقيادة عام

للجمهورية، الحامية القوة البارزانية العسكرية والقوة

الجيش ألركان كرئيس الجمهورية البارزاني وخدم

كافة تصد ان استطاعت  والتي الفتية الجمهورية  في

الدعم أن إال عليه، واالنتصار االيراني الجيش هجمات

نشوئها  من شهًرا  ١١ فبعد طويًال، يدم لم السوڤيتي

من الروسية القوات وانسحب الروسي الدعم توقف

وأمريكا بريطانيا ضغط تحت كوردستان جمهورية

لمصير الجمهورية  وترك االخرى الكبرى والقوى

الفتية الجمهورية االيرانية، القوات وهاجمت مجهول، 

القاضي الجمهورية رئيس سلم أن بعد عليها القضاء وتم

وانسحاب القوات الكوردية نفسه للقوات المهاجمة محمد

أرواح كوردستان وحفاظًا على تجنبًا لتدمير وذلك ايضًا

من إنتقام الحكومة والجيش االيراني. أبنائه

مع البارزاني  توجه كوردستان  جمهورية  انهيار بعد 

على  سيًرا االتحاد السوڤيتي الى مسلحيه من خيرة ٥٠٠

وتركيا ايران في حدوًدا جبلية وعرة مجتازين األقدام

إلى وصوًال طريقهم  في كثيرة عقبات واجهوا  حيث 

من أكثر هناك وبقوا السوفييتية  األذربيجانية  الحدود

البارزاني درس االتحاد السوڤيتي وفي سنوات. عشرة

اكاديميات في واالقتصادية والسياسية العسكرية العلوم

السوڤيتي. االتحاد

والقضاء  العراقية الجمهورية إعالن ومع ١٩٥٨ عام في

العراقي الزعيم دعا قاسم عبدالكريم بقيادة الملكية على

مناقشات وبدأت العراق إلى للعودة البارزاني الجديد

البارزاني مطالب أن إال الكوردية  القضية حل حول

الزعيم نية في كان ما مع تتطابق لم الكردي والشعب

مرة الصراع تجدد إلى ذلك فأدى الجديد العراقي

منطقة الى وتوجه بغداد البارزاني ترك أخرى،

من المجيدة ايلول ثورة البارزاني  وأعلن بارزان

كوردية  تعتبر أعظم ثورة ١٩٦١ والتي جديد عام

الخالد البارزاني فجر يوم الحديث العصر في

تقرير حق و الحرية شعب كوردستان مطالبًا ثورة

عظمة الى فباإلضافة الكوردي، للشعب المصير

لم يتكرر تاريخية أمور أيلول ثورة في الثورة جرى

فألول يتكرر، ولن الكوردي  الشعب  تاريخ خالل

كوردستان والحديث لشعب القديم التاريخ  في مرة

كوردستان من االربعة األجزاء وفي الكورد يتوحد

 ٩ وبعد الخالد، البارزاني األمة هذه  عظيم خلف

البارزاني بقيادة الكورد بين الحرب من سنوات

العراقية الحكومة أضطرت  العراقية  والحكومة

سمي  ١٩٧٠ والتي عام مع البارزاني إلى األتفاق

لم والتي العراق لكوردستان الذاتي الحكم بإتفاقية

على البعث حزب  قيادة انقالب بسبب طويًال تدم

إيران وبمباركة شاه مع وتوقيعهم ألتفاقية االتفافية

شط عن العراق بموجبها تنازل بريطانية أمريكية

ايران توقف مقابل باألحواز المطالبة العرب وعن

للبارزاني واللوجستي العسكري الدعم تقديم عن

الجزائر باتفاقية سميت والتي  الكوردية والثورة

جزائرية أمريكية بمباركة االتفاقية تمت  حيث

الجزائري عبدالعزيز الخارجية عرابها وزير كان

ذلك في كيسنجر أمريكا  خارجية  ووزير  بوتفليقة

الوقت.

شعب ثورة على واإلقليمية الدولية المؤامرة بعد هذه

واالستقرار بالحرية احالمه وتدمير كوردستان

انهاء الى البارزاني اضطر واإلستقالل والسالم

على للحفاظ انجزه ما بكل والتضحية الثورة

الحكومة من  واالنتقام  التدمير من كوردستان

كوردستان. لشعب العراقية والقوات

فيها، توفي حيث أمريكا الى بعدها البارزاني غادر

واشنطن جورج  مستشفى  في عضال  مرض  إثر

قرية  في البارزاني ودفن عام ١٩٧٩  ١ آذار في

للكورد مزارًا كوردستان، وقبره مازال بارزان في

والعالم. كوردستان من الكورد من الماليين يزوره

قضية ليست الكوردية القضية أن البارزاني ايمان إن

أو نظرية سياسية توجها سياسيا أو ايديولوجية أو

مسألة ليست أنها كما البعض، يزعم كما دينية نزعة

هي بل الطاولة، على للمساومة قابلة مشكلة أو

حل من والبد وتاريخ وجغرافيا شعب وجود قضية

او ملل كلل بدون ونضاله للقضية، جذري حقيقي

التاريخي والقائد البطل منه جعل الهدف هذا لتحقيق

من فرد كل أعماق في يعيش وأن كوردستان لشعب

كوردستان. ابناء

اخلالد البارزاني رحيل ذكرى يف

زهرة أمحد

بهزاد قاسم
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كوردستان صحيفة إعداد:

شبابه في ولقب عبدالسالم ابن محمد مصطفى ابن هو

العلوم وتعلمه لدراسته البارزاني"، مصطفى "المال بـ

ريعان في كان حينما عصره علماء أيدي على الدينية

والسليمانية. بارزان قصبة في شبابه

بارزان  قصبة في  ١٩٠٣/٣/١٤ يوم البارزاني ولد

تحول والذى الشامخ  شيرين جبل سفح على  الواقعة

حصينة قلعة إلى اآلن العشرين ولحد القرن بداية  منُذ

. للكوراديتي

أوال شقيقه  وتربيته رعايته فتولى ١٩٠٣ توفي والده عام

(١٩١٤ -١٩٠٣) من عام البارزاني عبدالسالم الشيخ

 ١٩١٤ عام( من البارزاني أحمد  الشيخ  شقيقه وثانيا

البارزاني مصطفى المال عاد  بعدها حيث (١٩٣٠ –

وتوجيه قيادة وعلى االعتماد على نفسه على قادرا شابا

اآلخرين.

الناس من وآخرين البطلة  والدته  مع  البارزاني وقع

إحدى في  األعداء  بأيدي  أسرى بارزان  في العزل

عمره  وكان   ١٩٠٦ عام وقعت التي الخالدة المعارك

سجن الموصل  في جميعا ٣ سنوات، فأودعوهم آنذاك

عبدالسالم. الشيخ من بضغط سراحهم ُاطلق ذلك وبعد

احمد الشيخ شقيقه  تولى عبدالسالم استشهاد بعد

ومن أشقائه رعاية فتولى بارزان زعامة البارزاني

نهج على احمد الشيخ سار وقد مصطفى، الطفل بينهم

فقد عنه شعره قيد يحد ولم عبدالسالم، الراحل  شقيقه

حافظ وبذلك االجتماعية، إصالحاته كل أوال على حافظ

استمر وثانيا أبناء عشائر بارزان. وتماسك وحدة على

كوردستان شعب ثورة وسانده األعداء مقارعة في أيضا

والمطالبة كوردستان إرجاء  في  االبطال وزعمائهم

المجال نذكر: في هذا بحقوق الكورد.

البارزاني مصطفى المال شقيقه احمد الشيخ أرسل -١

أمثال هناك تركيا فالتقى بزعماء الكورد كوردستان إلى

الفترة خالل بيران وذلك سعيد النهري والشيخ عبدالقادر

ثورة  شؤون في معهم  فتشاَور  ١٩١٩  –  ١٩١٧ من

الكوردي. الشعب

شقيقه الشاب المال مصطفى أرسل الشيخ احمد كذلك -٢

مدينة السليمانية مدينة  إلى قوة رأس  على البارزاني

لتمد   ١٩١٩ عام وذلك والكوردايتي والفداء التضحية

هنالك وصلت القوة ان إال الحفيد  الشيخ محمود  ثورة

األعداء. من قبل أخمدت الثورة بعدما

النهج الملكية العراق ولحكومة لإلنكليز َيرق لم -٣

فوجهوا احمد الشيخ عليه  سار الذي  الوطني القومي

بارزان انتفاضة فاندلعت نفوذه  على للقضاء قواتهم

شرسة معارك عدة  ووقعت (١٩٣٢  –  ١٩٣١) عام

تكبد وعتادا ورجاال عدة المتكافئين الطرفين غير بين

الخالدة، حيت المعارك في هذه فادحة خسائر فيها العدو

المال الشاب القائد بقيادة حسنا بالًء الثوار فيها ابلي 

جسور، ومقاتل كقائد شهرته فذاعت البارزاني مصطفى

إن (بعد هكذا احمد، الشيخ لدن من التشجيع كل ولقى

وترعرع ونشأ بارزان في البارزاني) مصطفى ولد

مناضلة وطنية قيادية دينية كوردية ُاسرة أحضان في

بالحيوية مليئا شابا وأصبح واالستبداد الظلم قارعت

شعب يعانيه ما اإلدراك تمام مدركا والفطنة والرجولة

الغزاة والطغاة. يد على والجور الظلم كوردستان من

والكوردايتى والنضال الشرف ساحة البارزانى دخل

ما في طريقه يشق بدأ و األعداء بوجه  سيفه شاهرا 

وهو يدافع باهر السياسية بنجاح العملية و في الحياة بعد

في ليس ذاع صيته  الوطن حياض تفان عن و  بأمان

. إرجاء العالم في فحسب بل كوردستان العراق

الخالد البارزاني تراث

الجوانب: ومتعدد الخالد واسع البارزاني تراث

الطريقة تقلد دينية، عائلة الى البارزاني ينتمي -

سياسية وأفكارا عصرية أفكارا يمتلك كان النقشبندية

وعمل بهذه وعمل بها.

الشعب عامة بلغة يتحدث الخالد  البارزاني كان -

غيرهم من أو البارزانيين من سواء المختلفة ولهجاتهم

باللهجة الكوردستانية الجماهير مع يتحدث كان حيث

كوردستان جنوب جماهير ومع الشمالية الكورمانجية

المحلية باللهجة يتحدث كان اي السورانية باللهجة

. كان يلتقيه للجماهير التي

ألنه وشعبيا قوميا وبطال بيشمركة البارزاني كان -

في الكوردية (مهاباد) جمهورية  تشكيل في شارك

في عاما قائدا  وكان  عنها والدفاع إيران  كوردستان 

وبطوليا نضاليا دورا بيشمركته ولعب الجمهورية قوات

الفترة. تلك في

الحزب لتأسيس األساسية الفكرة صاحب كان  -

جمهورية في كان عندما الكوردستاني الديمقراطي

كافة من للبارتي األساسي المصدر كان هو مهاباد، حيث

والفدائية). واالجتماعية والتقدمية (الثورية الجوانب

يقوموا لم الذين الرجال من الخالد البارزاني كان -

اكتسب ولهذا الكوردايتى تقاليد او للدين مخالف بعمل

دائما فكان المجتمع الكوردي عليا في اجتماعية مكانة

العليا. والمثل األخالق عل يؤكد وأحاديثه خطبه

يتمتع كان التي والشجاعة والتحدي المقاومة روح -

أعدائه بها أشاد بحيث لدرجة كان الخالد البارزاني بها

اي من الى نفسه الخالد البارزاني يسلم لم قبل غيرهم

ان االستسالم. على وفضلها الصعاب اختار بل أعدائه

عبارة كان (٥٠)عاما األكثر من الخالد البارزاني نضال

مناطق كافة وبيشمركايتى في وترحيل وسجن تشرد عن

تنازل حول أدنا وثيقة لدى األعداء توجد كوردستان ال

بصالبة األعداء يواجه كان بل ألعدائه الخالد البارزاني

تامة.

ولو لكوردستان وعفوا رحيما األعداء أمام عنيدا كان -

بذلك بوضوح. لشعرت أحاديثه استمعت الى

حيث مقاتليه، او بيشمركته مع ورحيما طيبا كان -

الطعام ألعطيته جائعا رفاقي  من  أحد كان "لو يقول:

وأنا جائعا يكون هو أن أقبل حصتي ولن من والخبز

شبعان".

سلطاته ممارسة  (أثناء الخالد البارزاني عدالة  -

وبشكل واضح ظهرت المجيدة أيلول ثورة وخاصة أبان

االجتماعية). العدالة تحقيق في الجدية محاوالته

الجماهير مع االجتماعية الخالد البارزاني عالقات  -

كانت الكوردستاني  المجتمع وطبقات الشرائح وكافة 

أثناء وخاصة بالناس ممتلئا دائما مقره كان جدا، قوية

الليل.

االجتماعية، المشاكل حل في بارز دور له كان -

ويحلها معينة اجتماعية ومعوقات مشاكل يحضر وكان

كان أو الصدد بهذا معينه لجان يشكل كان أو بنفسه

مثل هذه ذلك كل حول البيشمركة يطلع الفروع وقوات

المشاكل.

يقابل كان وعندما جدا سخيا الخالد البارزاني كان -

يؤمن كان يخيب أمله لم يكن أو فقيرا محتاجا شخصا

ذلك يتطلب كانت التي الظروف في ويساعده حاجته

النهار. وضح واضحا للجميع كالشمس في ذلك وكان

يمتلك دينية وكان عائلة الى ينتمي البارزاني الخالد -

مصطفى المال بـ لقب ولذلك دينية وخبرة معلومات

المشاكل ويعرض المتدينين يحترم وكان البارزاني،

كانوا بدورهم الذين الشرعيين  القضاة  الى والمسائل

البارزاني كان كذلك اإلسالمية، الشريعة  قلم يقرون

استثناء، دون األديان جميع ويساعد يحترم  الخالد

كل له ويكنون الخالد للبارزاني يطمئنون الجميع وكان

االحترام.

أعوام السابق السوفيتي في االتحاد فترة وجوده أثناء -

لشعبه  السفير الواعي والمقتدر دور ١٩٤٧-١٩٥٨ لعب

من الوقت ذلك في متينة مع العالم عالقات لديه وكانت

سوكارنو مثل (احمد والثالث االشتراكي العالمين زعماء

وجاوجبسكو الشهير اليوغسالفي القائد تيتو والجنرال

في   ١٩٥٢ ثورة قادة الناصر عبد وجمال الروماني

وشخصيات نهرو الل جواهر الهندي والزعيم مصر

في ذلك الوقت. عدة

المشاكل تحدث كانت المجيدة وعندما أيلول ثورة أبان -

يعقد الخالد البارزاني كان  العشائر،  بين والعداوات

البارزانية العشائر  بين  كانت وإن  حتى بينهم  الصلح

حل استطاع المثال سبيل  فعلى  العشائر  من وغيرها

بحيث البرادوستية وعشيرة البارزانيين  بين الخالفات

التآخي. وتحقيق السالم إحالل استطاع

يعلم أن الخالد البارزاني استطاع القول خالصة -

وال أنفسهم عن ويدافعون هم من يعرفون بحيث الكورد

األعداء. من واإلهانة يقبلوا الذل

أجزاء أهالي جميع الى ينظر الخالد البارزاني كان -

وفي خانقين، الى زاخو من واحدة بعين كوردستان

عمليا. ذلك كل يفعل الخالد البارزاني كان الحقيقة

النسبة لبعض وأواصر روابط عقد استطاع حتى انه -

من ذلك وكان السليمانية، مناطق أهالي مع أوالده

مناطق كل توحيد أجل عمل كبير من االجتماعية الناحية

. التفرقة إزالة كوردستان وألجل

كوردستان الى طوق الحدود وأتجه كسر البارزاني -

في الفتية كوردستان دولة  مساعدة  ألجل الشرقية

مهاباد.

الكوردستاني  الجيش بقيادة كلف ٣١/آذار/١٩٤٦  في

والضباط البيشمركة من قوة استعرض نيسان شهر وفي

بهذا جدير  بأنه وأثبت مهاباد مدينة شوارع طاف  و

المنصب.

الديمقراطي  (الحزب  أسس ١٦/آب/١٩٤٦  -في   

باإلجماع و الجنوبية، كوردستان في الكوردستاني)

ُانتخب رئيسا للحزب.

الجديدة  القوانين  سن  وبعد ١٤/تموز/١٩٥٨  -في

العراقية الحكومة قبل من الحقوق ببعض لالعتراف

وجاء واالكراد، العرب بين المساواة حقوق منها الجديدة

٢٧/تموز/١٩٥٨  في الصادر الجديد العراقي الدستور

الوطن، هذا في شركاء واالكراد) ليعترف بان (العرب

عبد الرئيس( الى البارزاني بعث الفترة تلك وفي

الى للعودة إستعداده  عن  وعبر ببرقية  ( قاسم  الكريم

وفعال بعودته، فرصته عن قاسم عبر وكذلك الوطن،

١٩٥٨/١٠/٦ الى  طائرة في عاد البارزاني على متن

وتباحث ولكن قبل العودة الى العراق زار مصر العراق

الشديد لألسف ولكن الناصر. عبد جمال الرئيس مع

حدا مما المشاكل خلق و الطريق، عن قاسم انحرف

بدأت و أيلول/١٩٦١، في الثورة إعالن الى بالبارزاني

المعارك بينهما.

الجيش هجمات  ضد ثانية مره البارزاني -انتفض 

العارفية المتمركزة القوات كالصاعقة و دحر العراقي،

عبد ُأجبر لذا سحقهم، واستطاع وزوزك هندرين جبل في

واالعتراف المفاوضة طلب على والبزاز عارف الرحمن

(١٢) وحرروا اللغة والقومية وبما فيها الكورد بحقوق

وكذلك  ٢٩/حزيران/١٩٦٤  بيان في لحقوق لهذه بندا

حكومة أجبرت المتالحقة للجيش العراقي الضربات ان

رسميا على االعتراف حسين، البكر وصدام حسن أحمد

مع اتفاقا وابرم الكوردي للشعب القومية بالحقوق

١١/اذر/١٩٧٠. في وأعلن الكوردية الحركة

الكوردية القيادة ضد ومؤامراتها العراقية الحكومة

 ١٩٧١/٩/٢٩ في  البارزاني الرئيس إغتيال مؤامرة  

يتنازل لم ألن البارزاني، استشهاد ذلك وهدفهم من وراء

سكان إحصاء وطلب كوردستان قلب كركوك مدينة عن

وفي حديث المدينة هويته كوردية إلثبات كركوك مدينة

كركوك كوردستان قلوب (إحدى قال الصدد بهذا له

كركوك عن أتنازل أستطيع أن ال وأنا (ورمى) واألخرى

وبهذا أرض كوردستان، عن فصل كركوك يمكن ال ألنه

آذار. اتفاقية الحكومة خرقت

صدام  بين الجزائر إتفاقية ُابرمت آذار ١٩٧٥   ٦ في

وبوساطة إيران شاه و المخلوع حسين

الكورد، بحق خيانية اتفاقية وهي ،( بوميدين (هواري

وإن ، فتاك مرض مات وقد أصابه بوميدين هواري وإن

ومات في الشعب اإليراني قبل طرد من قد إيران شاه

الشعب الكوردي يرحم لم الذي صداما ( وإن المهجر

قبل من وإعدام وجبروته الطغيانية السلطة من سقط

اإلنسانية ضد جرائمه جراء الفيدرالية العراقية المحكمة

وأقواله ... وتراثه احلافلة البارزاني اخلالد حياة من مقتطفات

انسحب ( الكوردي والشعب البارزاني مع الخيانة وبعد

أمريكا، الى رحل ذلك وبعد إيران داخل الى البارزاني

إيران. شاه عينيه سقوط محمد رضا بأم ورأى

المباركة أيلول ثورة حاربت التي العراقية الحكومات

الكوردية التحررية والحركة

عام أيلول (١١) من قاسم الكريم عبد حكومة أوال:

١٩٦١ـ٨ شباط ١٩٦٣ 

الثاني ٨ شباط ١٩٦٣ـتشرين من البعث ثانيا:حكومة

نفسه.. العام من

عام الثاني تشرين من عارف عبد السالم حكومة ثالثا:

١٩٦٦ عام ١٩٦٣-نيسان

 ١٩٦٦ نيسان من عارف الرحمن عبد حكومة رابعًا:

١٩٦٨ عام تموز –

عام من البكر حسن أحمد برئاسة البعث حكومة خامسا:

١٩٦٨ –عام ١٩٧٩

عام من حسين  صدام برئاسة البعث حكومة سادسًا: 

١٩٧٩

: الخالد البارزاني مقولة

وعلم وعقل مال وحياة من ما نملكه نضع أن يجب ))

و نحرره أن ...الى هذا الشعب خدمة في لدينا ما وكل

(( التي تطال الغدر و يد الظلم نقطع

القيادات أمراء أمام البارزاني الكلمة من مقتطفات

الديمقراطي الحزب ومسؤولي الكرد للبيشمركة العسكرية

١٥ نيسان ١٩٦٧؟ بتاريخ الكردستاتني

وعليه  العالم لصالح الشعب، ثورة وحركة في كل  انَّ

يضعوا أن الثورة في المسؤولين كل على يجب

والمصلحة األنانية أعينهم، وينسوا أمام الشعب مصلحة

ينفذ الشعب يجب أن لمصلحة عمل الشخصية. وإن أي

الشخص المنفذ. لصالح يكن إذا لم حتى

أصغرنا، أخدم بأنني المرات آالف أخبرتكم لقد وقال:

أريد بل أحد،  رئاسة  أريد أحد، وال رئيس إنني لست

إخواني تكونوا  أن وأريد وأخدمكم، لكم أخا أكون  ان

الشعب، خدمة وفي الشعب أبناء لنصبح معي وتتعاونوا

واألنانية. ونكون حذرين والطمع الذات حب عن ونبتعد

أكذوبة. أو كلمة بورقة أو ننسى واقعنا العدو، وال من

نستطيع فلن بيننا، وتضحية تعاون هناك يكن لم إذا وقال:

بالسالح ننتصر لن إننا تعلموا أن يجب شعبنا. خدمة

بعضنا مع صافية قلوبنا تكون  حين ننتصر بل فقط،

البعض. بعضهما يحترمان والصغير الكبير البعض،

أخيه وضرر مصلحة أخيه مصلحته، يجعل كردي كل

ضرره.

لذاتي لشيء اطمع ولم أبدا صديقي أخن لم إنني وقال:

خبزي له قدمت الذات تجاه رفيقي. حب لدي يكن ولم

حتى البرد، وتحملت مالبسي وأعطيته الجوع، وتحملت

المكان إلى وذهبت إخواني مع الجبهة في شاركت أنني

الذي والمكان والمدافع،  بالطائرات  يقصف  كان الذي

الذين البيشمركه  مقدمة في وكنت أحد. فيه يعش  لم

هذه إلى أن وصلت إلى مرة من للهجوم أكثر تعرضوا

الحالة.

آدمز دانا األمريكي  للصحفي البارزاني قال ماذا -

إلى الكوردي الشعب بيد  األخذ هو هدفي إنَّ شمدت؟

عوننا. في اهللا وآمنة، وكان مستقرة عيشة

حين شمدت  الصحفي طرحه سؤال على جوابا -قال 

وثقته المعهودة ببساطته البارزاني أجاب جنراال: سماه

إني جنراال، لست إنني مايلي: لشعبه وحبه بنفسه

ظفر قالمة أهتم ال إني لصحيفتك قل الغير. مصطفى

الكوردي. من الشعب فردا إّال لست وإني باأللقاب.

كذا. لكني وعملت كذا فعلت بأني القول أريد ال وقال:

وأعتقد الكوردي الشعب ثقة حائز بأني القول استطيع

بي. يثقون أنهم

بحقوق أطالب إني العربي، الشعب ضد لست إنني وقال:

منهم. أراضي أطلب ال شعبي فحسب، إني

فالستروم؟ تورد السويدي للصحفي قال ماذا

في حقنا هو نطلبه ما وكل  وطننا،  عن ندافع -نحن

يفتقد عدوا  نواجه أن مجبرون لكننا الكريمة. الحياة 

يراعي وال الرحمة يعرف ال وعدوا للمشاعر اإلنسانية،

حقوقنا.

١٩٧٥؟ عام الخيانية الجزائر  مؤامرة بعد  قال -ماذا

مع ونصمد  ونثور سنرجع الجبال، من أقوى نحن 

جبال كوردستان. صمود

المعارك كل في  الرمح رأس الطلبة الطلبة؟  -عن

والثورات.

مفتاح ألنهما والمعرفة بالعلم والمعرفة؟عليكم العلم -عن

والتقدم. التحرر

الفالح مع فالح أنا بالنفس؟ والثقة االعتزاز -عن

الذي من  أعلى  مرتبة في ولكني  العامل، مع  وعامل 

فأقاومه. الشعب على نفسه يسلط أن يريد

ال شعبي. قوتي من أستمد بالشعب؟ القيادة والثقة -عن

رئيسا. يريدني الشعب ولكن الزعامة أحب

البارزاني رحيل

وافاه الخالد البارزاني الكوردي الزعيم ان كل األسف مع

وبناء  بواشنطن، مستشفى في  ١٩٧٩/٣/١ في األجل

٥/آذار/١٩٧٩  في الطاهرة  جثمانه نقل وصيته على 

الشهداء من استقبال األبطال وقد استقبل شنو، مدينة الى

يوم وكان الكوردي، الشعب أبناء من غفير جمع قبل

ورأب األمة الكوردية يوم توحيد األخير مثواه الى دفنه

حركته. في الصدع

ختامًا

بارزان ثورة شعب كوردستان وقائد (زعيم ودع هكذا

كوردستان جمهورية عن األمين والمدافع وايلول

(البارتي) الكوردستاني الديمقراطي  الحزب ومؤسس

االتحاد الى األبطال للبارزانيين التاريخية المسيرة وبطل

نصف زهاء الكوردية التحررية الحركة وقائد لسوفيتي

واستقر األبي شعبه الخالد البارزانى الزمان من  قرن

مسقط رأسه في والوجدان والضمير البال لألبد مطمئن

كل حياته وكرس روحه نذر أن بعد بارزان الكوردايتى

نيل اجل من وملل كلل بدون يجاهد بل يناضل وهو

شعب كوردستان المضطهد. حقوق

كتب بطون  في ذكراه يعيش الخالد البارزاني سيظل 

الشرفاء الكورد كل ووجدان ضمائر وفي التاريخ

ومعلم نضالهم ورمز الكورد أب هو وسيظل األحرار،

كوردستان ارجاء في الكورد نحن وعلينا الكوردايتي

وخطاه لتحقيق على نهج نسير المجزئة والمظلومة أن

ناضل طالما  الذي الكوردي شعبنا وطموحات أماني 

هو الحياة في حلمه فقد كان كل تحقيقها أجل من هو

بكل ُاسوتا وسياسيا قوميا كيانا جلدته لبني يحقق أن

شعوب ألرض.

وإخالص بنضال فخورا يبقى الكوردي الشعب إن

لهذا مدينون جميعا وإننا األبد، الى الخالد البارزاني

الدهر أبد العظيم الروحي واألب القائد
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نوافذ 

علي مسلم

هروب 
حنو 

العدم 

ال يمكن اعتبار ما تفوه به صالح مسلم في 

مجلس عزاء الشيخ حميدي دهام الهادي 

سلوكًا شخصيًا كما يرّوج له البعض، او 

أنه زلة لسان وقع بها في سياق الحديث 

في  انما  اآلخر،  البعض  له  يرّوج  كما 

الواقع جاء ذلك كتعبير صريح عن واقع 

حاله أوًال، وواقع حال حزبه ثانيًا، حيث 

حزبه  لوغو  أن  وضوح  وبكل  قال  أنه 

ال يحمل أية صفة كردية ال في تسميته، 

مشروعه  أو  برنامجه  في  حتى  وال 

الديموقراطي  االتحاد  فحزب  السياسي، 

منذ انطالقته في دمشق عام ٢٠٠٣ جاء 

في هذا السياق، وعمل هذا الحزب طوال 

العدمي  السياق  هذا  السنوات ضمن  هذه 

يكن  لم  حال  كل  على  وهو  التضليلي، 

بحاجة الى تلك اللفتة االعتراضية الملفتة 

برسائل  يبعث  ان  خاللها  من  أراد  التي 

خطوة  كل  على  تقف  عديدة  جهات  الى 

الشخصي  جانبه  من  سواء  بها  يقومون 

أو من جانب حزبه، ولو أنه ال يعني ما 

يقول لكان التزم الصمت حيال ما جرى 

في الكلمة الترحيبية االعتيادية، لكنه أراد 

أن يقول ما أراد، وكان له ذلك. 

لهذا ال يمكن اعتبار ذلك سلوكًا شخصيًا 

هو  ليس  أنه  أولها  عديدة  العتبارات 

هذه  في  وقع  الذي  الوحيد  الشخص 

فسجل  الفاضحة،  التضليلية  التمثيلية 

قيادات هذا الحزب حافل، فقد سبقه آلدار 

خليل حين قال ان الدولة القومية ستشكل 

وباًال على الجميع، وان عصر القوميات 

قد وّلى دون رجعة، لذلك فهم يسعون الى 

العابرة  للديموقراطية  جديد  صرح  بناء 

للديموقراطيات عبر ايهام الكرد بأنهم ال 

يمتون الى كرديتهم في شيء، وان عليهم 

أن يلعنوا ماضيهم حتى يكون لهم موطئ 

حميدي  العروبة  راعي  لدى  ليس  قدم 

الذين  كل  لدى  بل  فحسب،  الهادي  دهام 

العرب  من  القومي  بانتمائهم  يفتخرون 

وغير العرب.

كما  التفكير  في  متطرفة  نزعة  إذًا  هي 

االله  عبد  المغاربي  الكاتب  اليها  ذهب 

التي  النزعة  هذه  أن  قال:  حين  بلقزيز 

واألفعال  واألفكار  األشياء  إلى  ترى  ال 

إلى  وال  المادية،  والحقائق  والمؤسسات 

الماضي والحاضر والمستقبل إال بوصفها 

المعنى.  من  خاليًا  عالمًا  أو  عدمًا، 

وللنزعة هذه أصول فلسفية جرب دعاتها 

أن يمنحوها مضمونًا فكريًا من دون أن 

مدلول،  على  تستقر  حيث  إلى  يأخذوها 

ما  كثيرًا  لذلك  معنى.  تكتسب  أن  خشية 

بالنقد،  العدمية  الفلسفية  النظرة  غلفت 

إليها  ينظر  لئال  الهدم  بأسلوب  وأحيانًا، 

بوصفها منظومًة للمعرفة أو نسقًا فلسفيًا 

عليها  أطلقت  ما  كثيرًا  السبب،  لهذا 

أو  الهدم،  فلسفة  قبيل:  من  عدة  تسميات 

فلسفة التفكيك، أو فلسفة الالمعنى.
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بيان صحفي

تقريرها  في  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  قالت 

الحلف  قوات  إن   ،٢٠٢٠ شباط   ١٨ يوم  الصادر 

السوري الروسي استهدفت ٦٧ منشأة طبية في شمال 

غرب سوريا منذ ٢٦ نيسان ٢٠١٩، وطالبت الواليات 

المتحدة األمريكية التدخل لوقف جرائم الحرب الروسية 

وقصف المراكز الطبية.

وذكر التقرير الذي جاء في ٢٨ صفحة أنَّ قوات الحلف 

السوري الروسي اإليراني تشكل أبرز األطراف التي 

استهدفت المنشآت

الطبية في سوريا في السنوات التسعة الماضية، وبشكل 

رئيس بسبب استخدام سالح الطيران، األمر الذي تسبَّب 

في تدمير جزئي أو كلي للمراكز الطبية والمستشفيات 

الميدانية، والمعدات الطبية ومخازن األدوية والمولدات 

الكهربائية، التي تعمل على تغذية هذه المرافق، وبالتالي 

في إغالق مرافق الرعاية الصحية بشكل مؤقت أو دائم، 

ر مئات الجرحى أو المصابين. وتضرُّ

شمال  لمنطقة  التاريخي  السياق  التقرير  واستعرض 

 /٢٦ منذ  لها  خضعت  التي  واالتفاقات  سوريا  غرب 

ُيتبع  كان  اتفاق  كل  أنَّ  إلى  ه  ونوَّ الماضي،  نيسان 

الحلف  قوات  قبل  العسكرية من  العمليات  بتصعيد في 

تحَظ  لم  المنطقة  أن  على  وأكَّد  الروسي،  السوري 

لحجم  المكافئ  واإلعالمي  والحقوقي  الدولي  باالهتمام 

واتساع المعاناة اإلنسانية.

لحقوق  السورية  الشبكة  مدير  الغني  عبد  فضل  يقول 

اإلنسان:

”بعد فشل مجلس األمن في حماية المراكز الطبية في 

سوريا من القصف الروسي الوحشي، ال يوجد أي أمل 

إنساني  دولي  تحالف  عبر  إال  الحرب  جرائم  لوقف 

والدول  األمريكية  المتحدة  الواليات  تقوده  حضاري 

المدنيين  حماية  إلى  يهدف  وأستراليا  وكندا  األوروبية 

ووقف قصف المراكز الطبية، عدا عن ذلك فإن كافة 

التقارير واإلدانات لن تجدي نفعًا وسوف يستمر ارتكاب 

الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب بحق السوريين 

ويتحمل  الحديث،  التاريخ  في  عار  وصمة  وتشكل 

مسؤوليتها دول القانون والحضارة أكثر من غيرها“.

ردع  حاولت  التي  الدولية  الجهود  التقرير  وسرد 

وأكد  الطبية،  المراكز  استهداف  عن  الروسية  القوات 

مثل  إيقاف  عن  والمستمر  الصارخ  الدولي  العجز  أن 

هذه االنتهاكات دفع العديد من المنظمات الطبية إليقاف 

الطبية، حرصًا على سالمة  منشآتها  في بعض  العمل 

من  حالة  ظلِّ  في  وذلك  والمرضى،  الطبية  الكوادر 

النزوح واألمراض الناتجة عن البرد واالكتظاظ؛ مما 

زاد من الوفيات بسبب البرد والمرض. 

قوات  اعتداءات  حصيلة  على  الضوء  التقرير  ُيسلِّط 

الحلف السوري الروسي على منشآت طبية في شمال 

غرب سوريا، التي وقعت منذ بدء الحملة العسكرية في 

٢٦/ نيسان/ ٢٠١٩ حتى ١٨/ شباط/ ٢٠٢٠، والتي 

شملت عمليات القصف التي استهدفت منشآت طبية ولم 

يكن بالقرب منها مقرات أو معدات عسكرية، وعمليات 

خشية  عملها  تعليق  تم  التي  الطبية  المنشآت  قصف 

ه التقرير إلى أنه من الممكن أن  تعرضها للقصف، ونوَّ

تتعرض المنشأة الطبية الواحدة ألزيَد من اعتداء واحد، 

حيث يوثِّق كل حادثة اعتداء على أنها انتهاك.

قد  طبية  منشأة   ٦٧ عن  يقل  ال  ما  فإنَّ  للتقرير  طبقًا 

تعرضت لقرابة ٨٨ حادثة اعتداء على يد قوات الحلف 

السوري الروسي منذ ٢٦/ نيسان/ ٢٠١٩ حتى ١٨/ 

النظام  قوات  يد  على  منها  كانت ٥٢  شباط/ ٢٠٢٠، 

السوري، و٣٦ على يد القوات الروسية.

 ٦٧ الـ  الطبية  المراكز  بين  من  فإنه  للتقرير  ووفقًا 

هناك ٧ مراكز طبية قد قصفت ١٢ مرة، وهذه المراكز 

مسجلة ضمن اآللية اإلنسانية لتجنب النزاع، وقد رصد 

التقرير في المدة التي يغطيها تنفيذ قوات النظام السوري 

والقوات الروسية هجمات جوية متتالية بفوارق زمنية 

بفوارق  أو  مزدوج)،  (هجوم  دقائق  تكون  قد  قصيرة 

أيام قليلة، كما أظهرت بعض الحوادث تعاقب هجمات 

لكال الطرفين على المنشأة الطبية ذاتها إما بفارق دقائق 

معدودة أو أيام قليلة.

السوري  الحلف  لقوات  العسكري  التصعيد  تسبَّب  وقد 

التقرير في  الروسي على شمال غرب سوريا بحسب 

منهم   ٩ الطبية  الكوادر  من  يقل عن ١٩  ال  ما  مقتل 

القوات  يد  على  و١٠  السوري  النظام  قوت  يد  على 

الروسية.

مدى  على  السوري  النظام  ارتكب  فقد  للتقرير  ووفقًا 

المدنيين  بحق  فظيعة  وانتهاكات  جرائم  سنوات  تسع 

السوريين، ولم يستجب ألي من مطالب لجنة التحقيق 

الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية، وال مطالب 

قرارات  اإلنسان، وال حتى  لحقوق  السامية  المفوضية 

يتَّخذ  أن  األمن  بمجلس  يفترض  وكان  األمن،  مجلس 

تدابير جماعية ويتحرك بموجب المادتين ٤١ و٤٢ من 

الحصانة  أيضًا بسبب  لكنه فشل  المتحدة،  ميثاق األمم 

التي منحتها روسيا للنظام السوري، كما أنَّها لم ُتحجم 

عن استخدام حق النقض في حالة النظام السوري، الذي 

هو  بل  المدنيين،  حماية  بمسؤولية  يلتزم  لم  فقط  ليس 

مرتبة  وصلت  بحقهم،  االنتهاكات  أفظع  ارتكب  من 

االحتجاز  مراكز  داخل  وإبادة  اإلنسانية،  ضدَّ  جرائم 

عبر عمليات التعذيب. 

وبحسب التقرير فإنَّ ما يحصل في سوريا ليس مجزرة 

عمليات  في  استمرار  هو  بل  واحد  انتهاك  أو  واحدة 

القسري،  واإلخفاء  الجنسي،  والعنف  والتعذيب،  القتل 

المتفجرة،  والبراميل  الكيميائية،  األسلحة  واستخدام 

وحصار المدنيين واقتبس التقرير ما ذكرته اللجنة الدولية 

المعنية بالتَّدخل وسيادة الدول في تقريرها المنشور في 

كانون األول ٢٠٠١، الذي جاء فيه: ”إْن تخلَّف مجلس 

األمن عن الوفاء بمسؤوليته في أوضاع تهز الضمير 

وتستصرخ النجدة فسيكون من غير المعقول أن نتوقع 

أخرى  وسائل  استخدام  تستبعد  أن  المعنية  الدول  من 

لخطورة  للتصدي  التدابير  من  أخرى  أشكال  اتخاذ  أو 

وإلحاح هذه األوضاع“.

وأشار التقرير إلى أن الدول وافقت باإلجماع في قمة 

عام ٢٠٠٥ على مسؤولية كل دولة عن حماية سكانها 

هذه  إن  الحرب،  وجرائم  اإلنسانية  ضد  الجرائم  من 

التحريض  ومنع  الجرائم،  هذه  منع  تستلزم  المسؤولية 

تخفق  وعندما  الممكنة،  الوسائل  بكافة  ارتكابها  على 

الجرائم  من  سكانها  حماية  في  واضح  بشكل  الدولة 

في  كما  الجرائم  هذه  بارتكاب  هي  تقوم  أو  الفظيعة، 

حالة النظام السوري، فإن من مسؤولية المجتمع الدولي 

التدخل باتخاذ إجراءات حماية بطريقة جماعية وحاسمة 

وفي الوقت المناسب. 

خرقت  والروسية  السورية  القوات  أنَّ  التقرير  أكَّد 

القاضَيين  األمن رقم ٢١٣٩ و٢٢٥٤  قرارات مجلس 

القاضي   ٢٢٨٦ والقرار  العشوائية  الهجمات  بوقف 

بوقف االنتهاكات والتَّجاوزات التي ترتكب في النِّزاعات 

والعاملين  الطبي  المجال  في  العاملين  ضدَّ  المسلحة 

عمليات  أن  إلى  مشيرًا  اإلنسانية،  المساعدة  تقديم  في 

حدوث  في  عرضية  بصورة  تســببت  قد  القصف، 

بهم  إصابات  إلحاق  أو  المدنيين  أرواح  طالت  خسائر 

المدنية. وهناك  باألعيان  الكبير  الضرر  إلحاق  أو في 

رر  الضَّ بأن  االعتقاد  على  تحمل  جدًا  قوية  مؤشرات 

العســكرية  بالفائدة  قورن  ما  إذا  جدًا  مفرطًا  كان 

المرجوة.

إجراءات  باتخاذ  الدولي  األمن  مجلس  التقرير  أوصى 

إضافية بعد صدور القرارين رقم ٢١٣٩ و٢٢٥٤ حيث 

العشوائي،  القصف  عمليات  بوقف  التزامات  يوجد  ال 

ويجب أن يلتزم بها جميع أطراف النزاع، إلى جانب 

االلتزام بقواعد القانون الدولي اإلنساني.

كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات إلى المجتمع 

ولجنة  اإلنسان  لحقوق  السامية  والمفوضية  الدولي 

المحايدة  الدولية  واآللية  المستقلة  الدولية  التحقيق 

والواليات  األوروبي  االتحاد  طالب  كما  المستقلة، 

المتحدة األمريكية بدعم اآللية الدولية المحايدة المنشأة 

بقرار الجمعية العامة رقم ٢٤٨/٧١ الصادر في ٢١/ 

كانون األول/ ٢٠١٦ وفتح محاكم الدول المحلية التي 

جرائم  ومالحقة  العالمية،  القضائية  الوالية  مبدأ  لديها 

الحرب المرتكبة في سوريا.

قوات احللف السوري الروسي تستهدف 67 منشأة طبية يف مشال غرب سوريا منذ 26 نيسان 2019

تتابع النظام السوري تقدمه بقصٍف جوي وبري على محافظة إدلب وأريافها، وسط نزوح /١٧٧،٠٧٨/ عائلة 

من مناطق خفض التصعيد بشمال غربي سوريا.

وقال مصدر ميداني لـ"نورث برس"، إن سالحي الجو الروسي والسوري يستهدفان األطراف الشرقية لمدينة 

إدلب بالصواريخ الفراغية.

في حين دمرت فصائل المعارضة المسلحة سيارة عسكرية لوجستية للقوات الروسية في منطقة داديخ بريف 

إدلب الشرقي، بحسب مواقع المعارضة.

وتمكنت النظام السوري خالل الـ/٣٦/ ساعة الفائتة، من السيطرة على أكثر من /١٥/ قرية وبلدة في ريف 

إدلب الجنوبي، بحسب المرصد السوري لحقوق اإلنسان.

ووثق فريق منسقو االستجابة السورية، يوم االثنين ٢٠٢٠/٢/٢٤، إحصائيات جديدة عن ارتفاع عدد النازحين 

من مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، إلى /١،٠٠٩،٣٤٦/ شخصًا من ضمن /١٧٧،٠٧٨/ 

الثالث والعشرين من شباط/  الثاني/نوفمبر ٢٠١٩وحتى  عائلة بينهم /٧٩٤،٣٨٤/ طفل وامرأة منذ تشرين 

فبراير الجاري.

وذكر الفريق أن هناك /١،٠٢٢،٢١٦/ نازح ضمن المخيمات في مناطق متفرقة بشمال السوري.

إدلب ونزوح أكثر من مليون شخص، مع استمرار العمليات العسكرية من قبل النظام السوري 

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

وقعت يوم الجمعة ٢١ شباط ٢٠٢٠، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مذكرة تفاهم مع منظمة النتائج اإلنسانية 

 The Aid Worker- ضمن مشروع قاعدة بيانات أمن عمال اإلغاثة Humanitarian Outcomes –

Security Database (AWSD) تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون مشترك تهدف إلى توثيق وأرشفة 

ما يتعرَّض له العاملون في الحقل اإلغاثي من انتهاكات وعنف، وسوف يساعد ذلك بشكل فعال في دراسة 

وتحليل ثم توصيف العمل اإلغاثي في سوريا ومقارنته مع بقية دول العالم وفقًا لقاعدة بيانات أمن عمال 

اإلغاثة. وتعتبر قاعدة بيانات أمن عمال اإلغاثة (AWSD) التي أصبحت متاحة على اإلنترنت للعموم في 

عام ٢٠٠٩ أشمل قاعدة بيانات عالمية ألبرز حوادث العنف المسجلة ضدَّ عمال اإلغاثة منذ ١٩٩٧ حتى 

اآلن. وهي معتمدة من قبل األمم المتحدة والصليب والهالل األحمر ومنظمات إنسانية غير حكومية عديدة 

حول العالم. وتسجل (AWSD) حصيلة عمال اإلغاثة المتضررين والمؤسسة التي يعملون معها، وفيما إذا 

كان العامل المتضرر من أبناء البلد ذاته موقع االنتهاك أم من خارجه، وأساليب العنف المستخدمة ووسائله، 

وتاريخ الحادثة ومكانها، وتفاصيل عديدة أخرى؛ بهدف تقييم تأثر الدعم اإلنساني بحوادث االعتداء. 

في حقل  العاملون  له  يتعرض  لما  وتوثيق مستمرة  بعمليات رصد  تقوم  اإلنسان  لحقوق  السورية  والشبكة 

اإلغاثة منذ سنوات عدة، وتعكس ما توثقه من حوادث انتهاكات بحقهم ضمن تقارير شهرية مستمرة، وكذلك 

تقارير موسعة وخاصة، وأخيرًا ضمن األخبار اليومية، وقد بنينا قاعدة بيانات تفصيلية تشمل الضحايا من 

عمال اإلغاثة واستهداف وقصف المراكز وقوافل اإلغاثة وعمليات االعتقال واالختفاء القسري التي تعرضوا 

لها.

بشكل   (AWSD) اإلغاثة  عمال  أمن  بيانات  قاعدة  مشروع  عمل  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  تدعم 

كامل، وتؤكد أن هذه التحقيقات هي جزء أساسي من مسار محاسبة المتورطين في ارتكاب انتهاكات بحق 

العاملين في المجال اإلنساني في سوريا ومالحقتهم والحرص على عدم إفالتهم من العقاب وفضح جرائمهم، 

وانتهاكاتهم ألحكام القانون اإلنساني الدولي العرفي.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان توقع مذكرة تفاهم مع منظمة النتائج 

(AWSD) استهدفت القوات التركية، يوم األحد ١-٣-٢٠٢٠ مقر القيادة الروسية في ريف منبج بشمال سوريا، وفق ما اإلنسانية ضمن مشروع قاعدة بيانات أمن عمال اإلغاثة

أورد المرصد السوري لحقوق اإلنسان.

كما قصفت القوات مناطق في العريمة والخالدية والكاوكلي واليالني وجب الحمرا الخاضعة لسيطرة مجلس 

منبج العسكري وقوات النظام بريف منبج الغربي، ومبنى قيادة القوات الروسية ومقر لقوى األمن الداخلي.

ونفذت القوات التركية المتمركزة في قاعدة الشيخ ناصر قصفًا صاروخيًا عنيفًا على مناطق متفرقة من بلدة 

قتلى وجرحى في صفوف  أدى لسقوط  الذي  الواقعة غرب مدينة منبج شمال شرق حلب، األمر  العريمة 

المدنيين، باإلضافة لمقتل ٤ عناصر في قوات النظام والمسلحين الموالين لها باإلضافة إلصابة ٥ منهم على 

األقل بجراح متفاوتة، وسط نزوح لعشرات المدنيين من منازلهم على خلفية التصعيد التركي، إذ ال يزال 

القصف متواصل بكثافة.

وتشن قوات النظام السوري بدعم روسي منذ كانون األول/ديسمبر هجومًا واسعًا ضد مناطق تسيطر عليها 

إدلب  في محافظة  تركية  قوات  فيها  وتنتشر  أخرى  (النصرة سابقًا) وفصائل معارضة  الشام  تحرير  هيئة 

وجوارها. وتمكنت من إحراز تقدم كبير على األرض خالل األسابيع الماضية.

ومنذ بداية شباط/فبراير، تصاعد التوتر بين دمشق وأنقرة في المنطقة، وانعكس في مواجهات على األرض 

أسفرت عن سقوط قتلى من الطرفين.

والخميس، ُمنيت تركيا بخسائر فادحة إذ قتل ٣٤ جنديًا على األقّل في ضربات جّوية اتهمت أنقرة قوات 

النظام بتنفيذها في إدلب.

العربية

تركيا تقصف مقر القيادة الروسية يف منبج



www.pdk-s.com

كوردستانإعالم8 ك ٢٧١٩ - ٢٠٢٠م /٣/ ١  (٦٢٧) العدد

: الرمسي املوقع
www.ciwanen-kurdistani.com

روج افا - كوردستاني الطلبة والشباب الدميقراطي احتاد فيسبوك:
https://www.facebook.com/y.lawan.rojava

اجلديد... اإلعالم مفهوم
وسلبياته وخصائصه وسائله

نسرين حسونة

الجديد: مفهوم اإلعالم

الجديد اإلعالم مصطلح أن توضيح من بد ال بداية

تعريفًا يجد لم للجدل، مثير العهد، حديث مصطلح هو

لتداخل اآلراء نظرًا االنسانية العلوم منظري بين واحدًا

في المصطلح هذا وعكس دراسته، في واالتجاهات

استخدام على طرأ الذي الكبير  التقني  التطور بداياته

بعد والحقًا اإلعالم، في والصورة الصوت تكنولوجيا

من استخدامه يمكن ما على كل أطلق االنترنت، ثورة

العنكبوتية الشبكة  هذه على والجماعات األفراد  قبل

العمالقة.

الجديد: تعريف اإلعالم

عناصر ثالثة اندماج من الناتجة العملية االتصالية هو

المتعددة. والوسائل والشبكات الكمبيوتر هي

في إنتاج  الحاسب اآللي تعتمد على وسائل اإلعالم التي

ميسر بأسلوب ذلك وتقدم المعلومات، وتوزيع وتخزين

من وتلتزم المباشر، التفاعل وتصنف منخفض، وبسعر

هو أو التقليدية، اإلعالم وسائط وتدمج انتباها، المتلقي

تفاعلي. شكل في يقدم الذي الرقمي اإلعالم أنواع كل

تكنولوجيات االتصال بين ما التزاوج من الذي تولد هو

تعددت وشبكاته، الكمبيوتر مع والتقليدية الجديدة والبث

هذا ويأخذ بعد  النهائية خصائصه تتبلور ولم  أسماؤه

فقد التقليدية، االتصال وسائط يشبه ال باعتبار أنه االسم

والصور النصوص إرسال في تزامن حالة داخله نشأت

المتحركة والثابتة واألصوات.

الجديد: أسماء اإلعالم

الشبكي- اإلعالم التفاعلي- اإلعالم الرقمي- اإلعالم

الوسائط إعالم المعلومات- إعالم السيبرونية- الوسائط

المتعددة.

الجديد: أقسام اإلعالم

التالية: األربعة األقسام إلى الجديد اإلعالم يمكن تقسيم

االنترنت شبكة على القائم الجديد اإلعالم -١

وتطبيقاتها.

في بما القائم على األجهزة المحمولة الجديد اإلعالم -٢

والصحف. الكتب قراءة أجهزة ذلك

الراديو مثل  التقليدية الوسائل منصة من  نوع -٣

مثل جديدة مميزات  إليها أضيفت التي والتلفزيون 

للطلب. واالستجابة والرقمية التفاعلية

ويتم الكمبيوتر منصة على القائم الجديد اإلعالم -٤

المختلفة الحفظ  بوسائل  أو شبكيًا إما النوع هذا تداول

العروض وتشمل إليها وما الضوئية االسطوانات مثل

االلكترونية وغيرها. والكتب الفيديو وألعاب البصرية

الجديد: وسائل اإلعالم

االجتماعية: الشبكات مواقع -١

٢٠٠٧ وهي  عام نهاية في االجتماعية الشبكات انتشرت

وأشهرها االجتماعي والتشبيك للتواصل تستخدم مواقع

،(Myspace) سبيس وماي ،(Facebook) الفيس بوك

الحية بالصورة  وتدعيمه الخبر  نقل بسرعة وتميزت 

الساعة مدار على األحداث وسرعة مواكبة والمعبرة،

مكنت الشبكات وهذه  حدوثها مكان مباشرة من ونقلها

حرة حياة في ومطالبهم طموحاتهم عن التعبير من الناس

باألخبار الشبكات هذه  تغذية في مشاركتهم  خالل من

وإدارة صناعة في فعال بشكل والمساهمة والمعلومات

في ومشاركة تفاعل أكثر وجعلتهم اإلعالمية المضامين

القضايا. مختلف

:Facebook موقع فيس بوك

من كبير وتجاوب بقبول استأثرت اجتماعية شبكة هو

وهي أنحاء العالم، جميع في الشباب خصوصًا من الناس

في نشأتها بداية في شخصية  مدونة  حدود تتعدى ال

الواليات جامعة (هارفارد) في في ،(٢٠٠٤) عام شباط

الدراسة في متعثر طالب قبل من األمريكية، المتحدة 

بوك) (الفيس مدونته وكانت زوكربيرج)، (مارك يدعى

أصدقاء وبحدود الجامعة نطاق في بدايتها في محصورة

برمجة الكمبيوتر، في المهووس (زوكربيرج)، الطالب

ستجتاح المدونة هذه إن وصديقين له هو بباله يخطر ولم

فتخطت جدًا،  قصيرة زمنية بفترة االفتراضي العالم

الواليات مدارس في وانتشرت الجامعة حدود شهرتها

أعداد على وظلت مقتصرة األمريكية المختلفة، المتحدة

والتي مستمرة. زيادة في كانت  أنها ولو الزوار من

لقد أضحى كل زوكربيرج): (مارك قال عنها مؤسسها

الجامعة في تفكر الذي العام، بوك الفيس عن منا يتكلم

من األمر يستغرق أن  السخف  من  أنه  أظن إنشائه،

بإمكاني أن ذلك. وجدت تنفيذ من أجل سنتين الجامعة

واحد. وفي أسبوع أفضل منهم تنفيذه

:MySpace سبيس ماي موقع

االجتماعي للتشبيك االنترنت شبكة في موئل أكبر هو

من لتقديم لمحات خاصة أركانا لهم يقدم لألصدقاء، وهو

وصورهم، ومجموعاتهم، ومدوناتهم، الشخصية، حياتهم

الموقع، في يعرضونها التي الفيديو ومقاطع وموسيقاهم

بعرض خاص بحث محرك على سبيس ماي ويحتوي

من جميع الناس ويستطيع داخلي، الكتروني ونظام بريد

وااللتحاق حياتهم، عن الكترونية ملفات صنع العالم أنحاء

والتشابك لاللتقاء، مواعيد وتحديد خاص بمجتمع

االهتمامات، ومشاركة لألعمال، والترويج المهني،

كما واألصحاب، القدامى الدراسة أصدقاء على والعثور

واالندماج للخصوصية بمساحة مستخدميه الموقع يمد

خالله، من مع اإلعالم الشباب ماليين ويتحاور الثقافي

شبكة خالل من والثقافية الشخصية قيمهم عن ويعبرون

االجتماعية. سبيس ماي

المدونات: -٢

بواسطة شخصية على الشبكة يتم ادراجها يوميات هي

وارساله على الحاسوب نص تسمح بطبع بسيطة برامج

المعني الموقع على صفحة بالشبكة ليظهر االتصال فور

كما واآلراء المعلومات  بين  عمدًا تمزج وهي  -

أو أخرى بمفكرة أو أصيل بمصدر ربط مع تترافق

وأول عليها، يعلق كاتب اليوميات أو بها ينصح بمقالة

 / األول تشرين ٧ إلى ترجع الصنف هذا من مدونة

مبرمج  وينر، دايف إلى منسوبة وهي  ١٩٩٤ أكتوبر

تحت ومطوره، شيوعًا األكثر االلكترونية البرامج أحد

منيال. اسم

تطبيقات أهم من واحدًا تعتبر اإلنترنت مدونات إن

 Weblog لوج ويب Blog أو هو البلوغ اإلعالم الجديد

على موقع عبارة عن وهي المدونة عربيًا عليه أطلق ما

فردية إلكترونية يوميات كصحيفة يستخدم اإلنترنت

مثل معين،  موضوع على وتركز  صاحبها عن تعبر 

عبارة تكون أن ويمكن المحلية، األخبار أو  السياسة

والصور تنشر بالنصوص، يومية، وهي مذكرات عن

أخرى، لمدونات وصالت وتحمل والصوتيات والفيديو

بالمقالة. متعلقة وسائط أخرى أو إنترنت مواقع

Wiki ٣- الويكي 

بإضافة للمستخدمين تسمح ويب مواقع عن عبارة هي

قاعدة دور تلعب حيث منها، الموجود وتعديل محتويات

موقع ، المواقع هذه أشهر جماعية، مشتركة بيانات

المقاالت  ماليين التي تضم الموسوعة وهو Wikipedia

العالم. لغات بمعظم

األصليين  هاواي جزر شعب بلغة Wiki الويكي كلمة

نوع بسيط تعني فهي التكنولوجيا بلغة أما تعني: بسرعة،

وفي االنترنت. شبكة في تعمل التي البيانات قواعد من

بإنشاء  وبوليوف كننغهام وارد من كل قام ١٩٩٥ م عام

شكل  والذي  WikiWikiWeb وهو ويكي موقع أول

شخص يمكن ألي مفتوحًا للجميع، حيث متعاونًا مجتمعًا

ذلك الموقع، منذ وزيادة محتويات تطوير يشارك في أن

واعتمدت كثيرة ويكي برامج ظهرت اليوم وحتى الوقت

والهدف هو تبسيط البرامج هذه على الكثير من المواقع

إلى المحتويات تطوير  في والتعاون  المشاركة  عملية

ممكن. حد أقصى

البودكاست: -٤

والفيديو الصوت ملفات على الحصول تتيح خدمة هي

الى الحاجة دون فيه، تدرج أن بمجرد معين موقع من

فالمستخدم يدويًا، المحتوى وتحمل مرة في كل زيارته

 iTunes Apple كتطبيق جهازه تطبيقًا على يملك الذي

موقع ألي البودكاست خدمة في االشتراك يمكنه مثًال،

الــ يقوم ثم الخدمة، هذه الموقع يقدم أن بشرط يريد

حال  في أوتوماتيكيًا  الجديدة الملفات بتحميل iTunes

توفرها.

المنتديات: -٥

اإلعالمي الموقع على تعمل خاصة برامج عن عبارة هي

على شبكة عام خاص، أو طابع أخرى ذات أي مواقع أو

بعرض وتسمح المتخصصة- المواقع  مثل االنترنت-

المطروحة الموضوعات أو القضايا في واآلراء األفكار

أو للمستخدمين الفرصة واتاحة الموقع، على للمناقشة

كان فوريًا، سواء ومناقشتها عليها الرد في المشاركين

قيود األفكار المطروحة، دون أو اآلراء ضد أو ذلك مع

مسئولو يضعها التي  القيود باستثناء المشاركين  على

على المقام والتحكم الضبط نظام خالل من  المنتدى

البرنامج.

واإلعالم والتفاعل المشاركة تطبيقات من واحدة وهي

للجميع اسماع يحقق بما الشبكة بها جاءت البديل التي

البرامج من  مجموعة نفسه الوقت في أصواتهم، وهي

التواجد من  النوع هذا  تطبيق على  تعمل المختلفة 

إلى يعود  نشاط وهي االنترنت، للتجمعات على  الحي

في  المنتديات فيه بدأت الذي العام  ١٩٩٥ عام حوالي

النشرات من تطورية أو انتقالية مرحلة وتمثل الظهور،

سادت التي األخبار  ومجموعات ،BBS االلكترونية

من نوعًا لتخلق التسعينيات،  وبداية الثمانينيات  في 

موضوع حول غالبًا تدور التي االفتراضية المجتمعات

الموضوعات. من مجموعة أو بلد أو معين

المحتوى: مجتمعات -٦

بتنظيم تسمح الشبكة على (موقع) مجتمعات هي

المجتمعات أشهر المحتويات، من معينة أنواع ومشاركة

الروابط وحفظ ،Fliker كموقع بالصور تهتم

والفيديو ،Del.icio.us كموقع   Bookmark Links

.YouTube كموقع

يوتيوب: موقع

اإلنترنت، شبكة على اإللكترونية المواقع أشهر أحد هو

www.youtube.com وعنوانه

تتكون ملفات أي على إمكانية إرفاق الموقع فكرة وتقوم

تكلفة أي دون اإلنترنت شبكة على الفيديو مقاطع  من

الموقع في بالتسجيل المستخدم يقوم أن فبمجرد مالية،

ماليين ليراها هذه الملفات عدد من أي إرفاق من يتمكن

إدارة من يتمكن المشاهدون العالم، كما حول األشخاص

إضافة خالل من  الفيديو مقطع حول جماعي  حوار

من الفيديو ملف تقييم فضال عن المصاحبة، التعليقات

لتعبر درجات من خمس مكونة قيمة نسبية إعطائه خالل

مستخدمي وجهة نظر من الفيديو أهمية ملف مدى عن

. الموقع

موقع يوتيوب يأتي فإن العالمي وطبقا لتصنيف أليكسا

العالمية المواقع  أكثر حيث من الثالث المركز  في

وجوجل. ياهو، من: كل بعد مشاهدة،

:Flicker موقع 

أهم تطبيقات  نموذجًا لواحدة من Flicker يعتبر موقع

الصور، المتمثل في توزيع الجمهور في بعدها صحافة

يكون أن في  مختلفة مناسبات  في  الموقع أسهم  وقد

تفجيرات أيام حدث مثلما األنباء لوكاالت حيًا  بديًال

فهو تسونامي. أحداث وفي لندن في االنفاق قطارات

أيضًا وهو الصور، وحفظها وتنظيمها، لمشاركة موقع

إلى باإلضافة االنترنت، على التصوير لهواة  جمعية

الشخصية، الصور في للتشارك مشهورًا موقعًا كونه

اعادة خالل من المدونين قبل من الموقع استخدام يتم

من شهرته الموقع أخذ فيه، الموجودة الصور استخدام

من ،Comments التعليقات كإضافة ابتكاراته خالل

.Tags المفاتيح وكلمات الزائرين قبل

Microblogging المصغر التدوين -٧

تسمح اجتماعية شبكات تقدمها خدمات عن عبارة هو

بمثابة تعتبر شخصية  وصفحات حسابات  بإنشاء

رسائل عن عبارة هي التدوينات أن غير مدونات،

على  ومشاركتها لعرضها حرفًا ١٤٠ تتجاوز ال قصيرة

التدوين ويتم المحمولة، الهواتف أجهزة وعلى الويب

مختلف عبر نفسه أو الموقع عبر الويب (سواء عبر إما

تطوير منصة على بناء المطورة المكتبية التطبيقات

ويعتبر ،(SMS) القصيرة الرسائل  عبر أو  الموقع

إلى  باالضافة المصغر للتدوين موقع أشهر Twitter

. Jaiku و Pownce

تويتر:

انتشرت التي التواصل اإلجتماعي، شبكات أحدى ”هو

الخدمة هذه ميالد بدايات كانت األخيرة، السنوات في

(تويتر) وأخذ ،(٢٠٠٦) عام أوائل (تويتر) المصغرة

وأتخذ (التغريد)، يعني الذي (تويت) مصطلح من أسمه

تسمح مصغرة خدمة  وهو له، رمزًا العصفورة من

(١٤٠) تتعدى ال قصيرة رسائل نصية إرسال للمغردين

نصًا يسميها أن للمرء ويجوز الواحدة، للرسالة حرفًا

حساب لديه لمن ويمكن كثيرة، لتفاصيل مكثفًا موجزًا

التغريدات تلك أصدقائه مع يتبادل أن تويتر موقع في

صفحاتهم على ظهورها خالل  من (التويتات)، 

المستخدم على صفحة دخولهم في حالة أو الشخصية،

التدوين خدمة تويتر  شبكة  وتتيح  الرسالة،  صاحب

البريد عبر  والتحديثات الردود إمكانية المصغرة هذه،

(RSS) خدمة خالل من األحدث أهم كذلك اإللكتروني،

.(SMS) النصية الرسائل عبر

معرفة  منها: عديدة إمكانيات لمستخدميه تويتر ويوفر  

أسرع أنه كما وقت، أي وفي دائمًا أصدقائهم به يقوم ما

اإلجابات وتلقي األصدقاء على التساؤالت لطرح وسيلة

إرسال إمكانية للمستخدم يتح أنه إلى باإلضافة الفورية،

كاالستغاثة به والمحيطة والسريعة جدًا الهامة األخبار

يتح ذاته الوقت وفي جدًا. حادث مهم عن أو اإلخبار

فور الهامة العالم أحداث كل متابعة للمستخدمين تويتر

يفعله ما معرفة أيضًا  المستخدم ويستطيع وقوعها،

أخبارهم ومتابعة أمرهم يهمه الذين ومعارفه أصدقاءه

تويتر. موقع ويقدم وشؤونهم.

الجديد اإلعالم خصائص

اإلعالم وسائل بها تتصف التي السمات هذه أبرز من

يلي: ما الراهنة الجديد

:INREACTIVITY التفاعلية -١

االستجابة على االتصال الجديدة وسيلة قدرة هو التفاعل

المحادثة عملية في يحدث كما تمامًا المستخدم  لحديث

هامًا جديدًا بعدًا أضافت الخاصية  هذه بين شخصين. 

اإلعالم الجماهيري الحالية والتي تتكون وسائل ألنماط

إرسالها يتم واحد  اتجاه ذات  منتجات من  العادة في

التلفزيون قناة أو الصحيفة مثل مركزي مصدر من

مصادر اختيار إمكانية مع المستهلك إلى الراديو أو

وبالشكل أرادها متى يريدها التي والتسلية المعلومات

يريده. الذي

DEMASSIFICATION الالجماهيرية -٢

إلى تتوجه أن الممكن من االتصالية الرسالة أن وتعني

ضخمة جماهير وليس إلى جماعة معينة، إلى أو فرد

نظام في تحكم أيضًا درجة وتعني الماضي، كان في كما

الرسالة منتج مباشرة من تصل الرسالة بحيث االتصال

مستهلكها. إلى

Variety التنوع -٣

التي وفرت االتصالية، العملية عناصر في التنوع وتعني

بما االتصال عملية لتوظيف أكبر اختيارات للمتلقي

أدى إلى التنوع وهذا لالتصال، مع حاجاته ودافعه يتفق

والوكيل الذكية اإلعالمية الوكالة بنظام يسمى ما ظهور

كافة بمسح خاصة برامج على بناء يقوم الذي اإلعالمي

اإلعالمية المواد عن بحثا والمواقع اإلعالمية الوسائل

يتم واحدة  حزمة في وتقديمها المتلقي يختارها التي 

يتواجد الذي والمكان يختاره الذي الوقت في عرضها

المتعددة والمتجددة. ويلبي حاجاته فيه،

Integrationالتكامل -٤

للتخزين مطلوبًا يراه ما يختار أن يمكن أن الفرد تعني

بمستحدثاته النظام الرقمي ألن وذلك االلكتروني بالبريد

في التخزين ووسائل  واإلتاحة العرض  أساليب يوفر

اإلنترنت شبكة التعرض إلى متكامل خالل وقت أسلوب

المتعددة. ومواقعها

MOBILITY أو الحركية قابلية التحريك -٥

االستفادة لمستخدمها كثيرة يمكن اتصالية وسائل هناك

حركته أثناء آخر إلى مكان أي في االتصال في منها

المدمج التليفون السيارة، تليفون المحمول، التليفون مثل

وزنها المستندات تصوير آلة وهناك اليد، ساعة في

فاكسميل، وجهاز صغير، فيديو وجهاز أوقيات، عدة

بطابعة. مزود نقال آلي وحاسب

الثقافية: الحدود تجاوز -٦

تلتقي الشبكات، شبكة أنها اإلنترنت شبكة على يطلق

التي واإلقليمية الدولية الشبكات من اآلالف مئات فيها

بناء التوقعات اآلن يصعب كبيرة عام بنسبة كل تتزايد

مستخدمي عدد يتزايد ومعها وتطويرها، أعدادها حول

غير بطريقة العالم  دول من  دولة كل في  اإلنترنت

تكلفتها، ورخص االتصال إمكانيات نتيجة توفر مسبوقة،

وتميز الجغرافية الحدود تجاوز إلى بالتالي أدى مما

االتصال عملية أطراف  بين الثقافية الحواجز  وسقوط

الكونية  أو  بالعالمية االتصال  Globalization سواء

هذه أهداف يحقق الذي الجمعي أو الثنائي المستوى على

من والثقافي الجماهيري المستوى على أو األطراف،

التي الشبكات القنوات التلفزيونية وصحف مواقع خالل

الست القارات سكان من الماليين لها يتعرض أصبح 

واإلذاعة. البث لغات من اختالف الرغم على

والزمان: المكان وحدتي تجاوز -٧

ال التي االتصال بأشكال  الالتزامن يرتبط أن طبيعي 

واالستقبال شرطًا اإلرسال عمليتي بين التزامن يعتبر

التعرض لمواقع أو االلكتروني البريد مثل لها ضروريًا

التلفزيون وبرامج الصحف مثل اإلعالمية المواد

االتصال أما المختلفة والترفيهية التعليمية والمواقع

أو الدردشة أو  الحديث أو الحوار خالل من يتم الذي

التزامن فان والمؤتمرات بالمجموعات اآلني االتصال 

يتطلب ال كان وأن لالتصال ضروريًا شرطًا يعتبر 

االتصال. عملية أطراف بين المكان وحدة

االتصال: عملية في االستغراق -٨

انخفاض الرقمي لالتصال المميزة الخصائص من

األساسية البنية لتوفر االستخدام نظرا أو االتصال تكلفة

تطور وكذلك وانتشارها، الرقمية واألجهزة لالتصال

شجع مما زهيدة بتكلفة ونظم االتصال المعلومات برامج

االستغراق على وبرامجه الحاسب ألجهزة المستخدمين

اطار في ألوقات طويلة التعلم بهدف البرامج هذه في

الفائقة النصوص برامج تطور ساعد كما فردي،

المعلومات بين التجول فترة طول على الفائقة والوسائل

المعلومات اكتساب ألغراض تتضمنها التي واألفكار

التسلية. أو

الجديد: اإلعالم سلبيات

صحة وصدقية العديد من صعوبة الوثوق والتحقق -١

في بعض المواقع البيانات والمعلومات التي تحويها من

الثقافية للقدرات  المتواصل التعزيز إلى الحاجة  ظل

للمتلقي. والتعليمية

عدم لضمان الضرورية الضوابط ضبط ضعف -٢

للمجتمعات. والثقافية واالجتماعية الدينية بالقيم المساس

والتطرف العنف نشر على السيطرة ضوابط ضعف -٣

واالرهاب.

اإلعالمية الرسائل ونوعية حجم بين التوازن عدم -٤

يتعلق بالرأي فيما لهما المتلقي استعداد الموجهة وبين

اآلخر. والرأي

مخاطبة على  والتركيز المتلقي، دائرة تفتيت  -٥

واالحتياجات الميول وفق الصغيرة والجماعات األفراد

الفردية.

والملكية الفردية. النشر انتهاك حقوق -٦

التقنيات باستخدام االلكترونية الجرائم ارتكاب  -٧

الحديثة.

الخالصة:

عن مفهوم شامل وضع استحالة عرضه مما سبق يتضح

واقع في أن اإلعالم ذلك في السبب الجديد ولعل اإلعالم

والتطبيقات الوسائل انتقالية من ناحية مرحلة يمثل األمر

فهي وواضح، بشكل كامل لم تتبلور التي والخصائص

جديدًا اليوم يبدو وما سريع، تطور حالة في زالت ما

مدعاة لصعوبة وضع وهذا التالي، اليوم قديمًا في يصبح

. صارم تعريف

به تتميز كانت ما  مثل أحاديًا بثًا ليس الجديد اإلعالم 

بخاصية عنه يتميز ولكنه التقليدية، اإلعالم وسائل 

التفاعلية.

القائمة اإلعالمية الوسائل على طرأ ملموسًا هناك تغيرًا

إعالمية مستحدثات هنالك أن كما وتطبيقيًا تكنولوجيًا

جديدة وخصائص بتطبيقات جاءت وقد مسبوقة غير

االتصال الجماهير. وسائل مكان تأخذ

في تفاعلية وسائل بناء نحو يتجه جذريًا تغييرًا هناك

اإلعالم وسائل جميع اتجهت حيث الجديد، اإلعالم

عالما صنع إلى واحد  اتجاه  في تعمل  التي  التقليدية

ثنائي االتجاه. جديدًا اتصاليا

العمل خارطة تشكيل أعادت الجديد اإلعالم وسائل

من تحمله بما المعاصرة المجتمعات في االتصالي

والتفاعل الوصول االنتشار وسرعة كعالمية خصائص

التكلفة. الوسائط وقلة وتعدد
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PDK-S المكتب اإلعالمي لمنظمة كوركوسك للـ

كوردستان

الديمقراطي  للحزب  كوركوسك  منظمة  أحيت 

الكوردستاني – سوريا مساء السبت، ٢٢ شباط ٢٠٢٠ 

المكتب  عضو  الستشهاد  الثامنة  السنوية  الذكرى 

سوريا   – الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  السياسي 

في  وذلك  عالء)،  بافي  برهك  (نصرالدين  المناضل 

مدرسة خيروازي، في مخيم كوركوسك لالجئين الكورد 

المكتب  السوريين وذلك بحضور " محمد علي" عضو 

السياسي للـ PDK-S وجمع غفير من الالجئين وفرقة 

(نارين) للفن والفلكلور الكوردي وعائلة الشهيد.

ثم  ومن  بالحضور  محمد"  "نجاح  رحبت  البداية  في 

أبو  الشهيد  روح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف  دعتهم 

عالء وأرواح شهداء الكورد وكوردستان، وفي مقدمتهم 

 " الكوردي  القومي  النشيد  عزف  مع  الخالد  البارزاني 

أي رقيب ".

علي  محمد   " للحزب  السياسي  المكتب  عضو  ألقى 

ابراهيم" كلمة، حيث رحب بالحضور ومن ثم تحدث نبذة 

الحزب،  "بافي عالء" ضمن صفوف  الشهيد  حياة  عن 

طوائف  ثقة  يكسب  ان  استطاع  الشهيد  بأن  موضحا 

أن  وأكد  واآلشوريين)،  والعرب  من(الكورد  المنطقة 

اصرار وشجاعة الشهيد في عمله أدى إلى اغتياله من 

قبل ازالم النظام االسدي الشوفيني بطريقة جبانة.

وشكر من خاللها الحضور على هذه المشاركة القيمة، 

منظمة كوركوسك للـ PDK-S حتيي الذكرى السنوية الثامنة 

الستشهاد املناضل نصرالدين برهك

PDK-S– لجنة إعالم دوميز

اقامت منظمة دوميز للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا حفال تأبينيا وفاء لدماء الشهيد نصرالدين 

برهك الزكية الطاهرة. شهيد كلمة الحق يوم السبت الواقع في ٢٢/٢/٢٠٢٠ بمناسبة احياء الذكرى الثامنة 

الغتيال الشهيد نصر الدين برهك عضو المكتب السياسي لحزبنا الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا 

في قاعة الشهيد نصرالدين برهك بمكتب الحزب بدوميز،  وذلك في الساعة الرابعة مساء بحضور األخ محمد 

امين عباس عضو اللجنة المركزية لحزبنا مسؤول تنظيم دوميز وعائلة الشهيد نصرالدين برهك والرفاق 

مسؤولي تنظيمات حزبنا في محافظة دهوك -األخ هوشنك سمكمور واألخت هيام عبد الرحمن اعضاء اللجنة 

المركزية لحزبنا وحضور السيد كريم ميراني عضو اللجنة المركزية لحزبنا رئيس ممثلية المجلس الوطني 

الكوردي في اقليم كوردستان واحزاب المجلس الوطني الكوردي والسيد محمد مصطفى ديالن ممثل حزب 

الكوردستاني-باكور وعوائل شهداء بيشمركة روج والرفاق اعضاء مجلس منطقية دوميز ورفاقنا  ازادي 

من مختلف الهيئات الحزبية وبعض الرفاق من تنظيم دهوك لحزبنا باإلضافة الى جماهير غفيرة من ابناء 

شعبنا في مخيم دوميز .

وقد بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت على ارواح شهدائنا االبرار وعلى رأسهم البارزاني الخالد والشهيد الحي 

ادريس البارزاني.

وفي بداية الحفل قام الرفاق مسؤولي تنظيمات حزبنا في دهوك وممثلي المجلس الوطني ونجل الشهيد نصر 

الدين برهك وممثل عن عوائل شهداء لشكري روج بايقاد ثمانية شموع استذكارا لمرور ثمانية اعوام على 

استشهاد المناضل نصر الدين برهك واكراما لروحه الطاهرة.

ثم القى األخ محمد امين عباس عضو اللجنة المركزية لحزبنا مسؤول تنظيم دوميز كلمة الحزب رحب فيها 

الديمقراطي  الحزب  قيادة حزبنا  اعضاء  بالسادة  و  لشكري روج  الشهيد نصرالدين وعوائل شهداء  بعائلة 

الكوردستاني -سوريا والسادة الحضور .

وأشاد في كلمته بمناقب الشهيد وخصاله الحميدة وتحدث عن تاريخه النضالي المشرف في صفوف الحزب 

الديمقراطي الكوردستاني-سوريا والمجلس الوطني الكوردي، وأشار بأن الشهيد كان مناضال مفعما بالروح 

القومية والوطنية، وكان له بصمات واضحة في كافة المجاالت والميادين االجتماعية والسياسية في عموم 

المنطقة وبسبب مواقفه الوطنية والقومية والتزامه بنهج البارزاني الخالد  امتدت اليه ايادي الغدر والخيانة 

واغتالته.

ثم القى االخ محمود شاهين قصيدة من وحي المناسبة اشاد فيها بمناقب الشهيد ودوره في الدفاع عن حقوف 

الشعب الكوردي حتى نال شرف الشهادة. 

ثم القى السيد كمال نصرالدين برهك كلمة عائلة الشهيد نصرالدين برهك رحب فيها بالرفاق اعضاء قيادة 

تنظيمات حزبنا في محافظة دهوك وشكرهم الحياء هذه الذكرى االليمة والتي استشهد فيها المناضل نصرالدين 

برهك على يد جماعة الغدر والخيانة، وكما رحب بعوائل شهداء بيشمركة روج والسادة الحضور.

وأكد في كلمته بأننا عائلة الشهيد نصرالدين نعاهد الشعب الكوردي للمضي على خطا الشهيد حتى تحقيق 

اهداف شعبنا الكوردي كاملة في كوردستان سوريا.  

وقدم الطفل بلند محمد امين برهك قصيدة في وصف الشهيد نصر الدين بافي عالء.

وفي نهاية الحفل قام مسؤول منظمة دوميز بتكريم عائلة الشهيد نصرالدين بلوحة تذكارية تحوي صورة 

المناضل الشهيد نصرالدين باسم تنظيم دوميز للحزب. وبدورها قامت عائلة الشهيد نصرالدين برهك بتقديم 

هدية رمزية الى تنظيم دوميز لحزبنا تقديرا لجهودهم في خدمة القضية الكوردية استلمها الرفيق محمد امين 

عباس مسؤول التنظيم وهي عبارة عن لوحة تحوي صور لالب الروحي لالمة الكوردية مصطفى البارزاني 

و الرئيس مسعود البارزاني والشهيد نصر الدين برهك.

هذا وقد شاركت  تلفزيون كوردستان وقناة ARK بالتغطية االعالمية للحفل

@Ú‰flbr€a@Ùã◊â€a@ÔÓ•@PDKMS@Ä€@çÓflÎÜ@Ú‡ƒ‰fl
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كوردستان

زار وفد من منظمة دهوك للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا  بقيادة هيام عبدالرحمن عضو اللجنة 

لتهنئته  للمخيم  الجديد  المسؤول  برواري  بالسيد صباح  اللقاء  وتم   ، دوميز  مخيم  إدارة  للحزب  المركزية 

بمنصبه الجديد، والوقوف على مشاكل وأوضاع أهلنا الالجئين الكرد من غربي كوردستان، وسبل تقديم 

العون لهم، وتسهيل أمورهم.

ورحب السيد برواري من جانبه بمبادرة منظمة دهوك للحزب، وباالقتراحات التي قدمت له، وكل ما يصب 

في المصلحة العامة لالجئين، ووعد الوفد بالسير قدما لخدمة الالجئين لمتواجدين في مخيم دوميز

يذكر أن مخيم دوميز هو مخيم للالجئين الكرد السوريين الذين قدموا إلى كوردستان العراق في عام ٢٠١٢م 

من األحداث التي رافقت الحرب األهلية السورية التي اندلعت عام ٢٠١١م أقيم المخيم حوالي ٢٠ كم جنوب 

شرقي محافظة دهوك في كردستان العراق.

@lçz‹€@⁄ÏÁÜ@Ú‡ƒ‰fl@Âfl@áœÎ
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وأهله  عالء"  "بافي  الشهيد  عائلة  الى  بالتعازي  وتقدم 

و  نهجه  على  السير  على  باإلتمام  وتعهد  ورفاقه، 

الشعب  طموحات  تحقيق  حتى  الخالد  البارزاني  نهج 

الكوردي.

في نهاية كلمته ترحم على روح الشهيد وجميع شهداء 

المعتقلين  لكافة  الحرية  وتمّنى  وكوردستان،  الكورد 

السياسيين في سجون أعداء الكوردايتي .

فيها  شكر  برهك"  "آيدل  الشهيد  عائلة  كلمة  ألقى  ثم 

الحضور على مشاركتهم في الذكرى الثامنة الستشهاد 

الشهيد "بافي عالء" ، موضحًا بأن الشهيد لم يكن شهيد 

الشعب  وكل  ورفاقه،  شهيد حزبه  كان  بل  فقط  عائلته 

الكوردي، قائًال أيضًا: بان "أبو عالء" كان يعتقل ويهان 

من قبل النظام البعثي ولكنه لم يتقاعس عن عمله الحزبي 

، ولكن من المؤسف ان هذا المناضل تم اغتياله على يد 

.(pyd). عصابات الـ

الشهيد  فيلما وثائقيا عن  للحزب  المكتب اإلعالمي  قدم 

عبر شاشة العرض، كما قدم فرقة (نارين) عدة أغاني 

تمجد فيها الشهيد بافي عالء .

عاش نضال حزبنا

عاش نهج البارزاني الخالد

المجد والخلود لشهداء الكورد وكوردستان

الخزي والعار للقتلة والمأجورين

أقامت منظمة دهوك للحزب الديمقراطي الكوردستاني- 

سوريا وبالتنسيق مع منظمة لشكرى روج يوم السبت 

الـ٨  السنوية  الذكرى  إحياء  مراسيم   ٢٢/٢/٢٠٢٠

فايدة  مخيم  في  برهك  نصرالدين  القيادي  الستشهاد 

لالجئين الكورد السوريين في إقليم كوردستان.

حضر المراسيم كل من عبدالكريم ميراني رئيس ممثلية 

إقليم كوردستان للمجلس الوطني الكوردي في سوريا، 

ومسؤولة  المركزية  اللجنة  عضو  عبدالرحمن  هيام 

الكوردستاني-  الديمقراطي  للحزب  دهوك  منظمة 

سوريا، حاجي كالو مسؤول منظمة لشكرى روژ ،العقيد 

عبدالغفور سيد محمد آمر فوج وانكي في فرماندا دهوك، 

عائلة الشهيد نصرالدين برهك ، عوائل شهداء بشمركة 

روجآفا ، ممثلي احزاب المجلس الوطني الكوردي في 

الفايدة  مخيم  في  واألمنية  اإلدارية  األجهزة   ، سوريا 

الكوردستاني- سوريا في  الديمقراطي  وكوادر الحزب 

فايدة ووارسيتي ودوميز .

آرواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف  المراسيم  بدأت 

الشهداء مع النشيد القومي أي رقيب بعدها تم القاء عدة 

كلمات:

كلمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا القتها 

خميم فايدة.. PDK-S حييي الذكرى السنوية الـ ٨ 

الستشهاد القيادي نصرالدين برهك

 PDK-S هيام عبدالرحمن عضو اللجنة المركزية للـ

وكلمة لشكرى روج ألقاها مسؤول منظمة لشكرى روج 

حاجي كالو ،وكلمة عائلة الشهيد آلقاها كمال نصرالدين 

برهك.

بعدها تم تقديم عدد من األشعار من قبل كل من مصطفى 

أمين برهك والطفلة خديجة  بلند محمد  رمزي والطفل 

والبارزاني  وكوردستان  الشهيد  تمجد  هرارشي  حسين 

الخالد.

عائلة  للشهيد من  تذكارية  تقديم صورة  تم  الختام  وفي 

دهوك  منظمة  قيادة  إلى  برهك  نصرالدين  الشهيد 

تقديرًا لجهودهم المبذولة في خدمة الكورد وكوردستان 

والشهداء استلمتها هيام عبدالرحمن مسؤولة المنظمة

 PDK-S– لجنة اعالم منظمة  دوميز

الجمعة  يوم  حفال  دوميز  لمنظمة  التابعة  الفلكلورية  ازادي   فرقة  اقامت 

الواقع في ٢٨/٢/٢٠٢٠ قدمت من خالله عرضا الهم عروضها وفقراتها 

الفنية لعام ٢٠٢٠  بأقسامها االربعة: -قسم الدبكات. -قسم المسرح. -قسم 

الموسيقا للكبار. -قسم الموسيقا للصغار.

وبعد االنتهاء من االحتفال اعلنت لجنة الثقافة التابعة لمنظمة دوميز - ل

النشاطات  ومقدمي  العرفاء  العداد  دورة  افتتاح  عن   PDK-S  

والمناسبات.

وبهذه المناسبة القى الرفيق محمد امين عباس عضو اللجنة المركزية لحزبنا 

كلمة توجيهية مقتضبة شكر فيها مسؤولي واعضاء فرقة ازادي الفلكلورية 

بذلوه من جهود كبيرة من اجل  الفرقة وعلى ما  تدريبات  والقائمين على 

تطور وتقدم الفرقة وتحسين ادائها في كافة االقسام وتمنى لدورة العرفاء 

التوفيق والنجاح.

فرقة ازادي الفلكلورية التابعة ملنظمة دوميز – PDK-S  تقيم حفال مبناسبة انهاء تدريباتها الفنية لعام ٢٠٢٠ 

البزق  امير  الكبير  الكوردي  الفنان  شّيعت جنازة 

سعيد يوسف يوم السبت الواقع في ٢٩/٢/٢٠٢٠ 

الديمقراطي  الحزب  مكتب  من  رسمية  بمراسيم 

بحضور  زاخو  منظمة  -سوريا  الكوردستاني 

الرفيق هوشنك سمكمور مسؤول حزبنا في زاخو، 

الساعة  زاخو  مدينة  من  التشييع  موكب  وانطلق 

العاشرة صباحا باتجاه معبر فيشخابو الحدودي هذا 

وقد وصل موكب تشييع جنازة الفنان الراحل الى 

المعبر بسيارة خاصة برفقة افراد عائلته الساعة 

الحادية عشرة قبل الظهر وقد  تم استقبالهم من قبل 

الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  دوميز  منظمة 

منظمة دوميز لـ PDK-S تشارك يف تشييع جنازة الفنان الكوردستاني املبدع سعيد يوسف
- سوريا  مع فرقة ازادي الفلكلورية لمنظمة دوميز 

برئاسة الرفيق محمد امين عباس.

في  رفاقنا  من  عدد  الجنازة  استقبال  في  شارك  كما 

قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا كال 

من الرفيقة هيام عبد الرحمن مسؤولة منظمة دهوك، 

والرفيق كريم ميراني رئيس ممثلية المجلس الوطني 

اقليم كوردستان، والرفيق حاجي كالو  الكوردي في 

مسؤول منظمة لشكري روج لحزبنا.

وكان في االسقبال السيد مدير معبر فيشخابور شوكت 

اللواء  والسيد  المعبر،  مسؤولي  وبعض  بربهاري 

لبيشمركة  اسبيلك  الثاني  اللواء  امر  سوري  حسين 

الفنانين  من  عدد  الى  .باالضافة  كوردستان 

وجماهير غفيرة من ابناء شعبنا الكوردي.

وقد قام اعضاء فرقة ازادي لمنظمة دوميز بنقل 

الجنازة الذي لف بعلم كوردستان، وحملوها على 

بمعبر  الخاصة  االسعاف  سيارة  الى  االكتاف 

االستقبال  مراسيم  من  االنتهاء  وبعد  فيشخابور، 

والوداع من قبل الحضور اتجهت سيارة االسعاف 

الى معبر  الفنان سعيد يوسف  التي تحمل جثمان 

سيمالكا في كوردستان سوريا ليوارى الثرى في 

مسقط رأسه بمدينة قامشلو.
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فريوس كورونا: ما هي احتماالت الوفاة جراء اإلصابة؟
روبرت كوفي

رئيس قسم اإلحصاءات

 أّكدت أكثر من ٥٠ دولة حتى اآلن وجود إصابات على 

أراضيها يعتقد باحثون حاليًا أّن ما بين ٥ و٤٠ حالة من 

كل ١٠٠٠ حالة إصابة بفيروس كورونا ستنتهي بالوفاة، 

وأن أفضل تخمين لمعدل الوفاة هو موت تسعة أشخاص 

من كل ١٠٠٠ حالة إصابة أو نحو ١ في المئة منها.

فئتك  العوامل:  من  مجموعة  على  يعتمد  ذلك  ولكن 

العمرية وجنسك والحالة العامة لصحتك والنظام الصحي 

حيث توجد.

ما مدى صعوبة تحديد معدل الوفاة؟

األمر يصل في صعوبته إلى درجة صعوبة الحصول 

على الدكتوراة. حتى إحصاء الحاالت أمر صعب.

ال يتم رصد معظم حاالت اإلصابة بغالبية الفيروسات، 

ألّن المصابين بأعراض طفيفة ال يميلون إلى استشارة 

الطبيب.

كيف يمكن للمدن الكبرى منع انتشار فيروس كورونا؟

ومن غير المرّجح أن يكون تباين معدالت الوفاة التي 

نشهدها في أنحاء متفرقة من العالم ناتجا عن وجود نسخ 

مختلفة من الفيروس.

اكتشاف  على  البلدان  قدرة  تباين  هو  هذا  في  السبب 

الرصد  في  أصعب  تعّد  والتي  اعتداًال  األكثر  الحاالت 

كوليدج  "إمبلاير  جامعة  أجرته  بحث  بحسب  والتوثيق، 

لندن".

وبالتالي، فإن تسجيل عدد حاالت أقل من الواقع يجعل 

ولكن  الوفاة.  معدالت  تقدير  في  المبالغة  السهل  من 

يمكنك أيضًا أن تخطئ في االتجاه اآلخر.

تنتهي اإلصابة  أن  قبل  وقتًا  يستغرق  األمر  وذلك ألّن 

بالشفاء أو الموت.

انخفاض مستوى التلوث في الصين بعد تفشي كورونا

إذا أدرجت جميع المرضى الذين لم ُيتح الوقت للوقوف 

على كيفية تطور إصابتهم، فإنك تقّلل بهذا من المعدالت 

الفعلية للوفاة، وذلك بسبب غياب حاالت اإلصابة التي 

ستنتهي بالوفاة الحقًا.

يجمع العلماء قطعا فردية من األدلة عن كل سؤال من 

هذه األسئلة، وذلك لبناء صورة عن معدل الوفاة.

ويقوم العلماء، على سبيل المثال، بتقدير نسبة الحاالت 

التي تعاني من أعراض طفيفة من مجموعات صغيرة 

ومحددة من األشخاص الذين تتم مراقبتهم عن قرب، مثل 

األشخاص الذين يعودون إلى أوطانهم من الخارج.

هذه  من  اإلجابات  في  بسيط  اختالف  وجود  أّن  إال 

األجزاء الفردية من األدلة سيؤدي إلى تغييرات كبيرة 

في الصورة العامة األشمل.

هوبي  مقاطعة  على  للبيانات  استخدامك  اقتصر  إذا 

أي  من  بكثير  أعلى  الوفاة  معدل  كان  حيث  الصينية، 

مكان آخر في الصين، فإّن المعدل األشمل سيبدو أسوأ 

بكثير.

العلماء معّدًال يتراوح بين نسبتين كأفضل  لذلك يعطي 

طريقة لتقدير عدد حاالت الوفاة.

ولكن حتى ذلك ال يتضّمن النسب الكاملة ألنه ال يوجد 

معدل وفاة واحد.

ما هو احتمال الوفاة لشخص مثلي؟

يزيد احتمال الوفاة جراء اإلصابة بفيروس كورونا بين 

المرصى  السن،  كبار  وهم:  الناس،  من  الفئات  بعض 

بأمراض أخرى، وربما الرجال.

في  إصابة   ٤٤٠٠٠ من  ألكثر  كبير  تحليل  أول  في 

بين  أمثال  بعشرة  أعلى  الوفاة  معدل  كان  الصين، 

الطاعنين في السن مقارنًة بمن هم في منتصف العمر.

الذين تقل  الوفاة بين األشخاص  وجاءت أدنى معدالت 

أعمارهم عن ٣٠ عامًا، إذ كان هناك ٨ حاالت وفاة بين 

كل ٤٥٠٠ حالة إصابة.

على  أمثال  بخمسة  شيوعًا  أكثر  الوفاة  حاالت  وكانت 

األقل بين المصابين بداء السكري أو االرتفاع في ضغط 

الدم أو من يعانون من مشاكل في القلب أو التنفس. وفاق 

عدد حاالت الوفاة بين الرجال نظيره بين النساء.

وتتشابك جميع هذه العوامل مع بعضها البعض، وحتى 

اآلن ليس لدينا صورة كاملة الحتمال الوفاة الذي تواجهه 

كل فئة من األشخاص في كل مكان.

ما هي احتماالت الوفاة حيث أعيش؟

في  الرجال  من  لمجموعة  االحتماالت  تختلف  ربما 

قد  ما  عن  جدًا  عامًا،   ٨٠ العمر  من  يبلغون  الصين، 

أو  أوروبا  في  العمرية  الفئة  نفس  من  الرجال  يواجهه 

إفريقيا.

على  أيضًا  المريض  لحالة  المستقبلية  النتيجة  وتعتمد 

العالج الذي يحصل عليه.

وهذا بدوره يعتمد على ما نوعية العالج المتاح ومرحلة 

الوباء.

أنظمة  تكتظ  أن  يمكن  سريع،  بشكل  الوباء  انطلق  إذا 

من  الكثير  يوجد  وال  بالمصابين.  الصحية  الرعاية 

وحدات العناية المركزة أو أجهة التنفس الصناعي في 

كل مكان.

هل األمر أشد خطورة من األنفلونزا؟

ال يمكننا مقارنة معدالت الوفاة ألّن العديد من األشخاص 

الذين يعانون من أعراض طفيفة لألنفلونزا ال يختارون 

استشارة الطبيب مطلقًا.

ولذلك، ال نعرف عدد حاالت اإلصابة باألنفلونزا أو أي 

فيروس جديد كّل عام.

في  تفعل  كما  الناس،  قتل  في  تستمر  األنفلونزا  أّن  إال 

كل شتاء.

العلماء من رسم صورة  البيانات، سيتمكن  ومع تطور 

أوضح عن الفئات األكثر عرضة للخطر في حال تفشي 

فيروس كورونا على نطاق واسع.

وبحسب النصائح األساسية من منظمة الصحة العالمية، 

يمكنك حماية نفسك من جميع فيروسات الجهاز التنفسي 

عن طريق غسل يديك، وتجنب األشخاص الذين يعانون 

لمس  عن  االمتناع  محاولة  مع  والعطس،  السعال  من 

عينيك وأنفك وفمك

بي بي سي 

املنظمات النسائية 
ودورها الفاعل يف احلركة السياسية

المميز ليس بجديد،  الكوردية في سوريا ودورها  المرأة  إن مشاركة 

فهي ساهمت منذ تأسيس اول تنظيم كوردي في سوريا ١٩٥٧ وقد 

وقفت مع الرجل في جميع المحطات النضالية الصعبة، وأمام جميع 

التحديات التي تعرضت لها الحركة السياسية الكوردية على يد النظام 

القمعي في سوريا كونها مؤمنة بقضية شعبها وإرادتها الحرة في تأمين 

حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات.

 إن دور المرأة الكوردية الفاعل في الحركة السياسية يعتبر من أهم 

الكوردية،  التحررية  الحركة  في جوهر  الديمقراطية  العملية  عناصر 

رغم ان ممارسات النظام الحاكم في سوريا ساهمت في تهميش مشاركة 

المرأة السورية سياسيًا. لكن بشكل عام بعد استالم حزب البعث السلطة 

تم القضاء على جميع المنظمات المدنية في المجتمع السوري وخاصة 

تقلص دور المرأة وقدرتها بالمساهمة في العملية التنموية فيه. 

والعنصرية  التمييز  أشكال  جميع  إلغاء  قضية  هي  المرأة  منظمات  وتأسيس  ونضالها  المرأة  قضية  إن 

القائمة ضدها في المجتمع من أجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل. ومشاركة المرأة في 

صنع القرار، وتأتي أهمية مشاركة المرأة السياسية في الحركة الكوردية من أجل خدمة المشروع القومي 

الكوردستاني، وأيضًا فكرة المساواة ليس بين الجنسين فقط، بل بين جميع المواطنين، ألن مفهوم المساواة 

بين الجنسين يجسد المساواة بين المواطنين جميعًا، وهو تطبيق حقيقي لمفهوم المشاركة الذي يعتبر أساس 

الممارسة الديمقراطية في أي مجتمع كان، حيث إن وجود المرأة في موقع صنع القرار يخدم المجتمع في 

قضاياه وجوانبه كافة. 

وكما هو معلوم لم تكن هناك قوانين تسمح بدور سياسي للمرأة السورية. خاصة المرأة الكوردية، وكانت لدى 

سلطة الدولة ذرائع وحجج عديدة تمنع المرأة من االنخراط في الحراك السياسي، أولها أن مكان المرأة المنزل 

وتربية األوالد بموجب العادات والتقاليد  وأيضًا كانت تبعية المرأة للرجل تشكل العائق األكبر في مجتمعنا، 

ولكن بعد طول االنتظار والتحدي واإلرادة الحرة للمرأة الكوردية استطاعت أن تأخذ مكانها الطبيعي في 

الحراك المجتمعي والسياسي. 

كما انتسبت المرأة الكوردية للعديد من األحزاب السياسية، وأخذت مكانها في مراكز صنع القرار في تلك 

األحزاب والمنظمات حتى أصبحت مثاًال يحتذى به في تحقيق الديمقراطية من خالل جَهودها في نشر الوعي 

إلى  بها  الوصول  وحتى  الكوردية  المرأة  لتأهيل  تدريبية  دورات  وتخربج  واالجتماعي  والثقافي  السياسي 

المطالبه لحضورها في المحافل الدولية، وتكون مشاركة في كتابة وصياغة الدستور السوري الجديد . 

أسباب الشعور باالرهاق والتعب

عدم  بالتعب:  الشعور  عند  الرياضة  ممارسة  إهمال   -١

ممارسة روتينك اليومي من الرياضة بسبب شعورك بالتعب 

فإن  لدراسة حديثة في جامعة جورجيا،  ينقلب عليك، فطبًقا 

البالغين األصحاء اذين يمارسون الرياضات الخفيفة لمدة ٢٠ 

دقيقة ٣ أيام باألسبوع يشعرون بطاقة أكثر وإرهاق أقل بعد 

المنتظمة  فالتمارين  الروتين،  على  المواظبة  من  أسابيع   ٦

تحفز القوة وقدرة التحمل، و تحسن من أداء القلب واألوعية 

الغذائية  العناصر  و  األكسجين  نقل  على  تساعد  و  الدموية، 

لكافة أنسجة الجسم، لذلك فإن كنت ترغب في تخطي التمارين 

ليوم على األقل مارس رياضة المشي.

إيمي  التغذية  خبيرة  تقول  كافية:  مياة  كمية  ٢- عدم شرب 

جودسون إن جفاف الجسم ولو بنسبة قليلة يساعد على الشعور 

باإلرهاق و التعب، فقلة ترطيب الجسم تتسبب في انخفاض 

على  يؤثر  والذي  ثخانة  أكثر  يجعله  والذي  الدم  كثافة  في 

الدم  نقل  القلب ونشاطه وبالتالي سيؤثر على قدرة  ضربات 

معدل  ولمعرفة  الجسم،  لباقي  الغذائية  والعناصر  لألكسجين 

اليومي للسوائل ”قم بحساب وزنك ثم اقسمه  احتياج جسدك 

على اثنين والرقم الناتج هو معدل األوقيات التي يجب تناولها 

على مدار اليوم من السوائل“. اقرأ أيضًا: هل تتناول السوائل 

بقدر كاف؟

٣-  نقص الحديد: يتسبب نقص الحديد في الشعور بالكسل 

و الخمول والضعف و عدم القدرة على التركيز، و يجعلك 

تشعر بالتعب بسبب نقص كمية األكسجين التي تصل ألعضاء 

الجسم، ولمضاعفة نسبة الحديد في الدم ينصح بتناول األطعمة 

التالية ”اللحم البقري الخالي من الدهون، الفاصوليا الحمراء، 

الدانة  الورقية  الخضروات  البنجر،  الكبدة،  البيض،  التوفو، 

ينصح  و  السوداني“،  الفول  زبدة  كالسبانخ،المكسرات،و 

بتناول األطعمة التي تحتوي على فيتامين C ألنه يعزز من 

تورين حممد شامدين

امتصاص الحديد في الجسم.

٤- البحث عن الكمال: السعي وراء الكمال  وهو أمر مستحيل 

فالكمال هللا وحده  يجعلك تعمل بأكثر من جهدك، تقول أيرين 

ليفاين أستاذة علم النفس بجامعة نيويورك إن بعض األشخاص 

يقومون بتحديد أهداف خيالية يستحيل الوصول إليها بالنسبة 

لهم وفي النهاية دائًما ما يشعرون بعدم الرضا عن أنفسهم، 

النفس  أجل  من  بسيط  وقت  قضاء  ايرين بضرورة  وتنصح 

وفي النهاية ستكتشف أنك لم تكن في حاجة للوقت الزائد من 

أجل تحقيق أهدافك، ”إن لبدنك عليك حق“. 

٥- القلق الزائد و تهويل األمور: القلق الزائد وتهويل األمور 

لن يجني عليك سوى التعب  والشعور بالذنب تجاه أي مكروه 

الذي  الزائد  بالقلق  الشعور  يولد  دائًما  األسوأ  فتوقع  يحدث، 

قد يبطئ من حركتك و يجعلك منهك جسدًيا وعقلًيا، فعندما 

عميق  نفس  بأخذ  قم  عقلك  إلى  السيئة  األفكار  تلك  تتبادر 

عن  ألحد  التحدث  ويمكنك  التأمل  تمارين  بعض  وممارسة 

مخاوفك، فالحياة ليست بتلك البشاعة.

وقود  بمثابة  نتناوله  الذي  الطعام  اإلفطار:  تناول  ٦-  عدم 

ألجسامنا وعندما ننام يظل جسدنا يستهلك بقايا الطعام الذي 

األكسجين  ونقل  دم  ضخ  على  للحفاظ  العشاء  في  تناولناه 

للجسم، لذلك فعند االستيقاظ عليك إمداد جسمك بالوقود مرة 

أخرى ليستطيع إكمال عمله، باإلضافة إلى أن تناول اإلفطار 

يحسن من عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وتنصح خبيرة 

الخالي  والبروتين  الكاملة  الحبوب  بتناول  جودسون  التغذية 

من الدسم والدهون الصحية في اإلفطار، فيمكنك مثال تناول 

الشوفان مع بودر البروتين والقليل من زبدة الفول السوداني، 

أو تناول سموزي الفاكهة مع قليل من بودر البروتين والحليب 

قليل الدسم وزبدة اللوز، أو تناول البيض مع شريحتين توست 

القمح الكامل والزبادي. 

٧- الوجبات السريعة: تحتوي الوجبات السريعة على نسبة 

عالية من السكريات والكربوهيدرات والتي ترفع نسبة السكر 

في الدم بصورة مفاجئة وعند انخفاضه يبدأ الجسم في الشعور 

بالتعب، وتنصح خبيرة التغذية جوسون بضرورة الحفاظ على 

مستوي السكر في الدم على مدار اليوم وتنصح بتناول اللحوم 

واألرز  الدجاج  ولحم  الكاملة  والحبوب  الدسم  قليلة  الحمراء 

البني والسلمون والبطاطا والسلطة والفواكه على مدار اليوم.

٨-  الخجل من قول ال: يتحمل البعض فوق طاقتهم بسبب 

خجلهم من قول ال عند طلب شيء سيستنزف طاقتهم و أيًضا 

سعادتهم فيولد الشعور بالتعب واإلرهاق، عود نفسك أن تقول 

”ال“ عندما ال يكون في استطاعتك. 

ينهكك  منظمة  غير  بيئة  في  العمل  منظم:  غير  مكتبك   -٩

على  قادر  غير  ويتركك  بالتعب  الشعور  في  ويتسبب  عقلًيا 

أن  على  احرص  يومك  نهاية  في  عملك،  أداء  في  التركيز 

يكون مكتبك وأشيائك الشخصية منظمة استعداًدا لليوم التالي، 

وإن كان مكتبك في فوضى عارمة فقم بتنظيمه خطوة بخطوة، 

تنظيم  تنتهي من  مكتًبا آخر منظًما حتى  استخدم  أمكن  وإن 

مكتبك.

في  اإلجازات  فترة  استغل  اإلجازات:  في  العمل   -١٠

فترة  في  العمل  متابعة  وتجنب  طاقتك  وتجديد  االسترخاء 

استمتع  الدائم،  واإلرهاق  باإلنهاك  ستشعر  ألنك  اإلجازة؛ 

باإلجازات وصفي ذهنك فذلك يساعدك أن تكون أكثر إنتاجية 

عند العودة للعمل مرة أخرى.

الهاتف  نور  النوم:  أوقات  في  اإللكتروني  البريد  تفقد   -١١

لتفقد بريدك اإللكتروني يؤثر على  أو أي وسيله تكنولوجية 

ساعتك البيولوجية فيقوم بقمع هرمون الميلوتنين الذي يساعد 

شعورك  في  يتسبب  وبالتالي  واالستيقاظ  النوم  تنظيم  على 

معدل  بالطبع  البيولوجية،  ساعتك  اختالل  بسبب  باإلنهاك 

التأثر بنور التكنولوجيا يختلف من شخص آلخر ولكن ينصح 

النوم  وأوقات  أماكن  في  التكنولوجيا  استخدام  بتجنب  دائًما 

وتعويد جسمك على ساعة  مريح  نوم  الحصول على  لتأكيد 

بيولوجية.

١٢- االعتماد على الكافيين: تناول كوب من القهوة الصباحية 

ال يضر بالعكس فإن تناول حتى ٣ أكواب من القهوة على 

مدار اليوم مفيد لصحتك، ولكن اإلفراط في تناول القهوة تعمل 

الذي يفرز في الجسم  المركب  على حجب االدينوسين وهو 

ليشعرك بالنعاس، وطبًقا للدراسات فإن تناول الكافيين حتى 

ولو قبل أوقات النوم ٦ ساعات يؤثر على جودة النوم لذلك 

امتنع عن تناول القهوة بداية من أوقات العصر لتحظي بنوم 

هادئ مساء وتستيقظ في كامل طاقتك. اقرأ أيضًا:  أهم ١٠ 

تأثيرات صحية للقهوة.

١٣-  السهر في األجازات: السهر في األجازات يؤثر على 

قدرتك على النوم الباكر في أيام العمل، ففي أيام األجازات 

في  استيقاظك  ألوقات  مقاربة  أوقات  في  االستيقاظ  حاول 

أيام العمل ويمكنك نوم القيلولة في الظهيرة، النوم لمدة ٢٠ 

دون  الجسم  طاقة  إعادة شحن  على  يساعد  النهار  في  دقيقة 

الدخول في مرحلة النوم العميق  لتستطيع الحفاظ على ساعتك 

البيولوجية في أيام العمل.

قلة النوم ليست السبب الوحيد الستنزاف طاقتك 
خالل اليوم

مستقبل األطفال زمن احلروب
(براميل  الغبية  األسلحة  وخاصًة  والثقيلة،  الخفيفة  األسلحة 

الموت) التي تستخدم في الحروب ال ترحم البشر وال الحجر 

وتدمر البنية التحتية والمرافق العامة والمعالم الدينية. فتكون 

المحصلة اآلالف من القتلى والجرحى والمعاقين والمشردين 

ودمار شامل.

لألسف   األطفال هم أكثر الضحايا، رغم أن المواثيق الدولية 

الرعاية  الحصول على  في  بحق كل طفل  تنص  واإلنسانية 

الصحية وحقه في التعليم والعيش في بيئة آمنة وهادئة   لكنهم 

- البدنية  -االعاقة  -التشويه  القتل  إلى“  يوميًا  يتعرضون 

والتشرد دون ذنب“، يعيشون أيامًا وأشهرًا في جو من الخوف 

والقلق من دوي المدافع والطائرات المرعبة، فيصبح الطفل 

شاهد عيان على إبادة أسرته وقسم يبقى تحت األنقاض وآخر 

يصاب بإعاقة دائمة، عدا من يفقد والديه ويعيش وحيدًا في دول المهجر.

فالنزاعات المسلحة تسرق من األطفال براءتهم وأسرهم وألعابهم وأصدقاءهم وذكريات حارتهم. إضافة إلى 

قلة الخدمات والتغذية والرعاية الصحية لنقص في األدوية والمستلزمات الطبية، ووجود أعداد كبيرة من 

المصابين والمرضى.

حتى االلتحاق بالدراسة يصبح أمرًا صعبًا أو مستحيًال النشغال أغلب األهل باالقتتال وحماية أنفسهم وأسرهم 

بينهم عند ذهابهم أو  القتل إضافة إلى تعرض مدارسهم للقصف مما يؤدي إلى وقوع قتلى وجرحى  من 

عودتهم من المدرسة.

ومن يهاجر يصبح الجئًا مع أسرته في المهجر خارج مقاعد الدراسة، فتصبح أولوية التعليم في الدرجة 

الثانية بعد األمن وسالمة أفراد األسرة وبعد تدمير المؤسستين المعنيتين في تعليم الطفل وتربيته وهما األسرة 

والمدرسة.

العمل مكرهًا في  أو  الجريمة والسرقة  الطرقات والدخول في عالم  التسول في  إلى  الكثير منهم  فيضطر 

ظروف صحية قاسية عند رب عمل ال يرحم وبأجور زهيدة. ناهيك عن حاالت التحرش واالعتداء الجنسي 

واالغتصاب في أوقات العمل ضريبة كسبهم القوت اليومي، بعد أن أغلقت كل الطرق الشريفة بوجوههم.

الحروب تؤثر بشكل مباشر وسلبي في طريقة تفكير وتصرف األطفال من مشاهد القتل والدمار التي تبثها 

قنوات التلفاز على مدار الساعة. فتترسخ صور القتل والدبابة في مخيلتهم وتعيش معهم في يومياتهم وتصبح 

كوابيس في نومهم، لذلك عندما تطلب منهم رسم شجرة يرسمون شجرة وخلفها دبابة أو خلفها جندي مصاب، 

للذهاب إلى الجنة  الدمار والقتل لدرجة أنهم يأملون الموت  حتى نظرتهم للطبيعة تصبح ممزوجة بأفكار 

ليحصلوا على الطعام واللعب والدواء ويرتاحوا من واقع مؤلم قاسوه وعانوه من الجوع والخوف والبرد 

والمرض أيام الحروب.

ناهيك عن الضرر النفسي وانتشار األمراض العصبية مثل (اضطرابات النوم -االنطواء وفقدان الذاكرة 

-قلة الشهية للطعام-واالبتعاد عن الناس، والميل للتشاؤم –اليأس وزيادة حاالت االنتحار وتعاطي المخدرات 

على المدى الطويل).

لكل طفل في سنوات الحروب قصة تخبئ وراءها أحزانًا تعجز القلوب والعقول عن تقبلها، وال يستطيع 

أين  آباٌء ال يعرفون  أكبادهن“ موتًا -غرقًا –غربًة“.  فلذات  الالتي فقدن  وصفها وتقديرها سوى األمهات 

أطفالهم، وأطفال ال يعرفون من هم أبويهم.

يقتلون ويجرحون ويصابون  الذين  األطفال  يحمي هؤالء  أحد  البشرية ال  وانعدام ضمائر  في ظل غياب 

بعاهات دائمة وخاصًة منظمات حقوق اإلنسان والمكلفة حكمًا بالدفاع عن معاناتهم ورفع أصواتهم إلبعاد 

األطفال الصغار عن ساحات المعارك ومنحهم براءتهم وألعابهم وحمايتهم وضمان مستقبلهم.. لألسف

خالد بهلوي 



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

11 حتليل  كوردستان كوردستان صحة و جمتمع10 العدد (٦٢٧)  ١ /٣/ ٢٠٢٠م - ٢٧١٩ كالعدد (٦٢٧)  ١ /٣/ ٢٠٢٠م - ٢٧١٩ ك

العنوان االبرز واألقوى في المرحلة القادمة لسير 

سوريا  في  المعقدة  والسياسية  العسكرية  العملية 

المصالح  في  التداخل  لهول  المنطقة  عموم  وفي 

والخرائط  واإلقليمية  العظمى  للدول  االستراتيجية 

والقراءات التي ستظهر، وتفرض نفسها على جميع 

تلك القوى، ولعل ابرز الغائبين عن ساحة الصراع 

والنفوذ هم الُكرد في سوريا وعلى حساب قضيتهم 

(االرض- الشعب).

واقع ادلب اليوم ما هو اال اتفاقيات األمس تفاهمات 

ايران،  تركيا،  روسيا،  بين  الماضي  في  حدثت 

غياٌب  الشأن،  صاحبة  السورية  الدولة  وبغياب 

الجبهة  في  قانونية  ثغرة  فتح  اجل  من  مقصود 

التركية التي ستتوسع رويدا رويدا ان لم تلتزم بتلك 

االلتزام  الى مستوى  بعد  ترتِق  لم  التي  التفاهمات 

باالتفاقية.

ادلب تدفع ثمن طائرة روسية اسقطت في السابق، 

وتدفع الثمن لرد الدين إليران التي احتلت كركوك 

ايران،  (تركيا،  بين  اقليمية  اتفاقيات  ضمن سلسلة 

العراق، سوريا)، لكن ما يمكننا رؤيته: ان عدول 

من سوريا  االنسحاب  قرار  المتحدة عن  الواليات 

نسفت جميع تلك التفاهمات التي بدأت بإعادة مدينة 

حلب الى القوات الحكومية. وانتهت باحتالل تركي 

(عميلة نبع  السالم).

التفاهمات في سوتشي كانت تدار من قبل مخابرات 

صيغة  الى  يوما  تصل  لم  لذلك  المعنية  الدول 

االتفاقيات السياسية، والمعارضة السورية المسلحة 

خسرت المعركة بالضبط حين فتحت موسكو ممثلية 

موسكو،  في   (pyd) االديمقراطي  االتحاد  لحزب 

للبحث  الفور  انقرة على  الذي ارضخ حكام  االمر 

الذكر  واخص  القومي،  لألمن  المخارج  رحلة  في 

في  دارت  التي  والمعارك  سروج  تفجيرات  بعد 

المدن الُكردية واستخدمت فيها انقرة ذخائر وأسلحة 

الدعم  نالت  التي  المعارك  تلك  دوليًا،  محرمة 

لتنسلخ  وحلفائها،  الروسي  الجانب  من  االعالمي 

تركيا على اثر ذلك عن اقوى االحالف العسكرية 

في العالم.  

االمريكية  المتحدة  الواليات  بقيادة  الناتو)  (حلف 

التابعة  العسكرية  القوات  تدعم  بدورها  والتي 

ردية يف سوريا
ُ
االيست ميد - نورد سرتيم٢ والقضية الك

لحزب االتحاد الديمقراطي في حربها ضد تنظيم الدولة 

االسالمية.

بعد سلسلة تنازالت مذلة لروسيا كان اجتماع الرئيسين 

التركي اردوغان وااليراني روحاني في لوزان ٢٠١٦. 

وترتيب  منسقة  عمليات  في  المتتابعة  المؤامرات  لتبدأ 

زمني بين الجانبين (التركي، االيراني) وتكون ثمرة هذه 

اللقاءات مدينة حلب مقابل بلدة جرابلس لسد الطريق امام 

القوات االمريكية التي تتابع تقدمها نحو مدينة عفرين، 

وهكذا تتالت االحداث والتفاهمات األمنية والخاسر االكبر 

فيها الجانب الُكردي. اال ان اهداف تركيا وإيران لم تقف 

عند الجغرافية السورية بل طالت مدينة كركوك والهدف 

المراحل  العراقي في  الفيدرالي  الدستور  االخير اسقاط 

النهائية بعد ان ُتجبر الواليات المتحدة على االنسحاب 

من سوريا والعراق بمساعدة عمالء الطرفين. واليوم في 

ادلب وحسب تفاهمات سوتشي فأن تركيا تملك نصف 

الحقيقة، والدولة السورية نصفها اآلخر بان تعود ادلب 

االيراني  الجانب  مع  تركيا  الن  السورية   الدولة  الى 

والروسي وفق نصوص التفاهم ملزمة على: 

االراضي  الى  اضنة  اتفاقية  حسب  االجتياح  اما   -١

السورية وبعمق ٣٠ كم بعد طرد قوات قسد التي ستسلم 

جميع عتادها الى الدولة او انحاللها في الجيش السوري 

بسبب غياب البيئة الحاضنة لتلك القوات في ذلك العمق. 

وتوطين الفارين من عملية تسليم ادلب.

٢- او التهديد التركي بعمل عسكري والتنسيق من خلف 

اخراج  على  ايران  وبمساعدة  اذرعها  عبر  الكواليس 

الجيش  قوات  وانتشار  المنطقة  من  االمريكية  القوات 

السوري على طول الحدود مع تركيا. عدم اتمام عملية 

المدفع،  فوهة  في  تركيا  وضعت  االمريكي  االنسحاب 

 ) بين  عليه  المتفق  االقليمي  السيناريو  بدد  الذي  االمر 

اربع دول لسحق الحقوق الُكردية).

ابعاد تركيا  اتفاق امريكي روسي في     هنالك بوادر 

ويتجلى  المستطاع،  قدر  السورية  الساحة  عن  وإيران 

ذلك بوضوح في عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني 

وقد ذكرنا ذلك في السابق.

النفوذ االمريكي هو  ما يزيد االمور تعقيدا في مناطق 

خط الغاز تورك ستريم، والخط اسيت ميت، نزاع من 

نوع جديد البد له من ان يتطور الى صدام. 

التركية على  للدولة  تنازالت  قدمت  السابق روسيا  في 

حساب السيادة السورية والقضية الُكردية فقط من اجل 

كسب انقرة لعقد صفقة الغاز تورك ستريم، بسبب 

ببحر  يمر  الذي  ستريم٢  نورد  مشروع  تهديد 

البلطيق، وينتهي في المانيا. وما عقد القمة الرباعية 

فرنسا-  المانيا-  روسيا-  زعماء  بين  المرتقبة 

تركيا اال تأكيد على ان االمن القومي الروسي في 

للعقول والجيوب  تهذيب  ادلب اال  خطر وما ذكر 

االلكترونية السورية القاطنة في استانبول.

شرق  غاز  خط  هو  والمنافس  الموازي  الخط 

في  للطاقة  جديدة  خرائط  يرسم  الذي  المتوسط 

الغاز  يبدأ من حقول  الذي  ميد  ايست  العالم، خط 

بجزيرة  مرورا  ومصر  وإسرائيل  االردن  في 

قبرص وجزيرة كريت واليونان لتنتهي في ايطاليا، 

المتوسط  في شرق  االستراتيجية  المصالح  لتصدم 

مع خطي الغاز(بوزايدون)، تورك ستريم الذي يبدأ 

في روسيا مرورا بالبحر االسود ليصب في دول 

جنوب اوروبا بعد عبوراليونان. 

كان احتالل عفرين من اعقد اتفاهمات لما لها من 

تخص  روسية  ورئاسية  سورية  داخلية  تشعبات 

االيراني  التركي  لالتفاق  ونسف  القومي  امنها 

األراضي  عبر  االيراني  الغاز  مرور  يسمح  الذي 

التركية الى أوروبا االمر الذي دفع بسوريا وإيران 

الى االنتقام بإسقاط الطائرة الروسية قبالة سواحل 

الالذقية لسببين:

١-فسخ عقد مرور الغاز االيراني عبر االراضي 

التركية لصالح روسيا.

صفقة  في  عفرين  مدينة  بغزو  لتركيا  ٢-السماح 

ثنائية (روسية- تركية).

ذلك  ونتلمس  للصراع،  ساحة  باتت  أيضًا  ليبيا 

القضية  بدعم  الليبية  القوى  بعض  تصريحات  في 

الى  يستغل  لم  الذي  االمر  سوريا،  في  الُكردية 

اللحظة بالشكل المناسب، بعد عقد تركيا اتفاقا مع 

ميد،  االيست  طريق  تقطع  ألنها  السراج  حكومة 

ولتبقى اوروبا تعتمد على روسيا وتركيا.

لصالح  الصراع  لحسم  تدخلت  المتحدة  الواليات 

خط االيست ميد (االردني، المصري، االسرائيلي) 

بمشروع قانون أقره الكونغرس، كما يدعم خط غاز 

بلغاريا واليونان بديال لخط الغاز الروسي التركي. 

فمن سيحسم صراع الخطوط ؟

كيف للُكرد استغالل تلك الفرص؟

حممود مصطفى 

المسؤولين  لزيارات  دائبة  حركة  كركوك  شهدت 

مشكلة  فترة  خالل  العراقية  والحكومة  البريطانيين 

الموصل الى ان زارها الملك بنفسه عام ١٩٢٤ بهدف 

حث  ابناء المنطقة على المطالبة باالنضمام الى الدولة 

العراقية الجديده واتخذت الزيارة المذكورة مناسبة لرفع 

اللواء  في  الرسمية  الدوائر  مباني  على  العراقي  العلم 

بالعراق من  الموصل وكركوك رسميا  الحاق  قبل  ،اي 

اللواء  في  االدارة  كانت  كامل  بعام  األمم  عصبة  قبل 

ذلك  في  ،يعاونهم  البريطانيين  السياسيين  الضباط  بيد 

التركمان  من  معظمهم  كان  الذين  المحليون  الموظفون 

العراقية  والحكومة  البريطانية  السلطات  كانت  الُسنة 

والية  عائدية  على  الصراع  خالل  ركبها  في  السائر 

لكسب  جانبها  الى  الكورد  استمالة  تحاول  الموصل 

الصراع و رد  االطماع التركية التي بدأت تفقد مواقعها 

ضد  الشوفينية  سياساتها  بسبب  األخرى  تلو  الواحدة 

المشترك  التصريح  الجانبان  نشر  فقد  الكورد  مواطنيها 

الذي أكد على ان " حكومة صاحب الجاللة البريطانية 

وحكومة العراق تعترفان بحقوق الكورد القاطنين ضمن 

حدود العراق لتأسيس حكومة كوردية في المناطق التي 

عن  فضال  هذا   ، المطلقة  االكثرية  فيها  الكورد  يؤلف 

تصريحات كبار المسؤولين في العهد الملكي والتي كانت 

عشية حصول  او  الموصل  على  الصراع  خالل  تطلق 

االمم  عصبة  ودخول  الشكلي  االستقالل  على  العراق 

والتي كانت تتحول الى فقاعات وانتهاج سياسة مغايرة 

لروح ومضمون تلك التصريحات .

العراقية  الحكومات  بعدهم  ومن  االنگليز  حاول  بدءا 

تهميش الكورد في الحياة السياسية واالدارية واالقتصادية 

في كركوك المدينة فقد سمح االنگليز الذين احتلوا المدينة 

لالمبراطورية  واالخرى  فقط  لها  التابعة  والقصبات 

العثمانية المهزومة لموظفي الدولة المدحورة في الحرب 

كركوك  في  واالستقرار  بالبقاء  وعوائلهم  ولجنودها 

والقصبات التابعة لها واالكثر من ذلك سلطات االحتالل 

الشؤون  الموظفين في تصريف  بنفس  الجديدة استعانت 

االدارية والتعليمية وغيرها في المدينة ، ولم يكن هذا حبا 

برجاالت الدولة السابقة بقدر ماكان محاولة لمنع الكورد 

والدافع   ، كركوك   مقدرات  في  كبير  دور  لعب  من 

الرئيسي لذلك هو ان الحركة الكوردية كانت ترفع آنذاك 

ضمن  المستقل  الكوردي  القومي  الكيان  اقامة  شعار 

االنگليز  لدى  المعروفة  والتاريخية  الجغرافية  حدودها 

قبل غيرهم  .

فمن المظاهر االساسية لتهميش الكورد في كركوك هو 

كانوا  انهم  رغم  الكورد  لغير  الرئيسية  الوظائف  اسناد 

من  اكثر  االحصائية  المعطيات  جميع  وحسب  يشكلون 

نصف سكان المدينة واكثر من ثالثة ارباع سكان اللواء 

غير  من  الموظفين  عدد  ارتفع  الذي  الوقت  في  .هذا 

الكورد بنسبة مائة في المائة وكان ذلك يتناقض كليا مع 

بيانات وزير المستعمرات البريطاني ويرد بادلة قاطعة 

على خطل التبريرات التي اوردتها الحكومة.

وجود  عدم  الى  تشير  كانت  والتي  وحليفتها  العراقية 

لتسنم  الكورد  بين  من  وراغبين  مناسبين  اشخاص 

الوظائف الحكومية في الوزارات وفي االلوية الكوردية 

مع انه كان الموظفين الكورد يشغلون في العهد العثماني 

جزءا مهما من الوظائف المدنية والعسكرية في الواليات 

االكبر من  والعدد  بعد  فيما  العراق  التي شكلت  الثالث 

وكانوا  بالعراق  الحقت  التي  المناطق  في  بقوا  هؤالء 

على  ماكان  لذا  الحكومية  الوظائف  لتولي  مستعدين 

اناسا  الكورد  بين  من  التجد  بانها  االدعاء  الحكومة 

يمتلكون الرغبة والقابلية المطلوبتين لتسنم تلك الوظائف 

.الحكومة العراقية لم تكن تراعي العدالة والمساواة بين 

يثير بدون شك  التوظيف وهذا  العراق في مسألة  اقوام 

انزعاج الكورد والشبهات لديهم ازاء عدالة الحكومة التي 

من واجبها ان تنظر بنفس العين الى كل عناصر العراق 

، ومن الضروري ان أشير هنا الى عامل مهم ساهم الى 

حد ما في تهميش الكورد في ادارة الدولة العراقية وهو 

اللغة  كانت  العثماني  العهد  في  والتعليم  االدارة  لغة  ان 

العربية  اللغة  العراقية حلت  الدولة  التركية ومع تشكيل 

محل التركية وكان معظم المدنيين والعسكريين يجهلونها 

انفسهم فجأة مفتقرين الى عنصر مهم من  لذلك وجدوا 

عناصر تسنم المناصب الحكومية ولم تتخذ الحكومة أية 

خطوة جدية الزالة هذا الغبن الذي لحق بالكورد بل ان 

السياسة التي انتهجتها كان من شأنها ان تعمق من هذه 

الحالة في المستقبل ، هكذا كانت الحالة تسوء من عام 

الى اخر ،كان الكورد يحاكمون في محاكم لواء كركوك 

باللغة التركية وفي اربيل والموصل والخانقين يضطرون 

للقيام بالمراجعات والمرافعات باللغة العربية وتتسبب هذه 

الحالة في مشاكل ومعاناة كثيرة للكورد النهم يضطرون 

الى االستعانة بالمترجمين لبيان شكاواهم ودعاواهم امام 

المحاكن وان يسلموا امر الدفاع عن حقوقهم الى هؤالء 

أحداث كركوك منذ تأسيس الدولة العراقية وحىت اليوم ( ٢)

نسار رفعت

الغبن  بهم  مايلحق  وكثيرا  وانتظار رحمتهم  المترجمين 

بتزوير  قيامهم  او  المترجمين  لضعف  المجال  هذا  في 

الشخصية  منافع  بسبب  عليه  والمدعى  المدعي  حقوق 

،وهكذا نرى بان وضع الكورد في العراق عام ١٩٣٠ 

من حيث المشاركة السياسية واالدارية اسوا من وضعهم 

عام ١٩٢٦ وهو عام اطالق التصريحات والوعود بشأن 

حقوق الكورد في والية الموصل ، وكانت الصورة في 

كركوك بالنسبة للكورد أسوأ من ذلك بكثير .

تشكل اللغة القومية وشؤون التربية والتعليم والحفاظ على 

التراث القومي وتطويره جوانب مهمة في حياة االمم وتعد 

مواقف الحكومة المركزية في الدول المتعددة القوميات 

من هذه القضايا محكا لالعتراف بالهوية والحقوق وتبني 

ان  كما   ، المكونات  ازاء جميع  والمساواة  العدل  سيادة 

االعتراف بالهوية واللغة والثقافة القومية تشكل عناصر 

اساسية لتوفير الفرص امام ابناء االقلية القومية للمشاركة 

السياسية واالدارية واالقتصاديةوالثقافية في البالد ، واال 

فسيكون مصيرهم التهميش والتخلف وطمس الحقوق .

ففي عام ١٩٢٧ في الوقت الذي خصصت نسبة ٣٨٪ 

لواء  واردات  من   ٪١٩ و  بغداد  لواء  واردات  من 

المذكورين  اللوائين  في  التعليم  على  للصرف  الموصل 

بلغت نسبة الصرف في لواء كركوك على شؤون التعليم 

٩٪ من واردات اللواء . حيث نشير بأن لم تكن هنالك 

داخل مدينة كركوك اية مدرسة كوردية . شكلت سياسات 

الحكومة العراقية في حقل التعليم نموذجا صارخا لغمط 

السياسية  الحياة  مناحي  دورهم  وتهميش  الكورد  حقوق 

واالقتصادية والثقافية ،مع انه نشر التعليم باللغة الكوردية 

التي  الكوردية واحدا من الشروط االربعة  المناطق  في 

العراقية  الحكومة  عليها  ووافق  االمم  عصبة  وضعتها 

والحكومة الحليفة وتعهدها بتنفيذها .

ولكن بعد مرور خمس سنوات على تلك التعهدات كانت 

لواء  ففي  الشكوك  غير  الكورد   لدى  التثير  الصورة 

كركوك ذي االكثرية الكوردية لم تكن سوى ٣ مدارس 

كوردية في حين ان ال ٢٠ مدرسة الباقية باستثناء واحدة 

التركية  اللغة  فانها كانت تستخدم جميعا  اثنتين منها  او 

المتحدثين  نسبة  تتجاوز  لم  الذي  الوقت  في  التعليم  في 

بالتركية اكثر من ٢١٪ من مجموع سكان اللواء .وهذا 

طبعا امر مؤسف وبتاكيد بان الكورد لم يكن لهم رغبة 

بان  نرى  وهكذا   ، تركية  مدارس  الى  ابنائهم  بارسال 

الى  اعطتها  التي  بتعهداتها  تلتزم  لم  العراقية  الحكومة 

سنة  ففي   ، االم  باللغة  التعليم  حقل  في  االمم  عصبة 

١٩٢٩ كانت تجري التدريسات في كركوك في المدارس 

الكلدانية واليهودية واالرمنية بلغات هذه االقوام ، الكورد 

.وتسببت  التركية  باللغة  الدراسة  على  يجبرون  وحدهم 

الطلبة  تخلف  في  كركوك  في  التعليم  في  التخبط  حالة 

منذ  يجبرون  الكورد  طلبة  فكان  اقرانهم  عن  الكورد 

على  االولى  االربع  السنوات  وخالل  المدرسة  دخولهم 

دراسة اللغة التركية وبعد ذلك تبدا الدراسة باللغة العربية 

على  يحصلوا  ان  وبعد  سنوات  اربع  او  ثالث  .وبعد 

شيء بسيط من المعرفة باللغة الجديدة يذهبون الى بغداد 

حالتهم  االعتبار  بنظر  يأخذ  ال  امتحانا صعبا  ويدخلون 

يمكن  فال   .. الدراسة  في  فشلهم  بعد  ويطردوا  ليفشلوا 

ايجاد تفسير مقبول لهذه الحالة سوى االضرار بالكورد 

وتقديم الدعم لالخرين ،

جميع  من  تجعل  ان  في  العراقية  الحكومة  على  كان 

العناصر  العراقية اوالدا مخلصين للحكومة ولتحقيق هذا 

الهدف كان عليها ان تشجعهم على االلتزام واالعتزاز 

الكوردي  يصبح  فلن   ، عنهما  اليحيدوا  وان  بعنصرهم 

عربيا او تركمانيا ابدا ولن يصبح وطنيا صالحا اذ اجبر 

على استخدام اللغة العربية والعادات العربية ، خالصة 

القول يجب ان التجري المحاوالت لجعله عربيا خالصا 

، بل يجب تشجيعه وتقديم التسهيالت له ليصبح كورديا 

خالصا .

وتركيبته  الكوردي،  المجتمع   طبيعة  إلى  النظر  عند 

والتعايش  والمذاهب  الطوائف  واختالف  الدينية، 

وما  كوردستان،  في  الموجودة  القوميات  بين  المشترك 

يلفت االنتباه إلى هذه اللحمة الرصينة التي تربط أبنائها 

مع بعضهم، بوجود ثقافة عميقة انتشرت بين أبناء هذا 

الوطن من خالل أناس، وشخصيات ذات مكانة اجتماعية 

ودينية، أوصلت نفسها الزكية إلى القيام بمجموعة من 

اإلصالحات السياسية واالجتماعية، ونبدأ "بالشيخ محمد 

البارزاني" والذي استلم المشيخة  ١٨٨٤ وعرف بعدالته 

مما  والمحرومين،  الفقراء  شريحة  عن  بدفاع  البارزة 

والمسيحيين  اليهود  من   المنطقة  سكنة  تعاطف  أكسبه 

الذين توسموا الخير في عدالته، وعندما قّدم  يهود تلك 

المنطقة شكواهم الى "الشيخ محمد البارزاني" بخصوص 

قبل  من  عليهم  مفروضة  سخرة  من  له  يتعّرضون  ما 

االغوات، واجابهم المبرر لسكوتنا عن الظلم وعلينا ان 

نعمل شيًئا لوقفه.

عبدالسالم  "الشيخ  ابنه  استلم  محمد"  "الشيخ  رحيل  بعد 

"المشيخة، وانتهج درب آبائه بنكرانه للذات في اإلصالح 

والعدالة، وغرس القيم اإلنسانية النبيلة بحكمة وشجاعة 

في حقبة زمنية مليئة بالجهل والتخلف والفقر وانتشار 

الظلم واالستبداد.

وما يميز أبناء شيوخ بارزان شجاعتهم في المعارك، وهم 

في المقدمة، وكرم ضيافتهم الى جانب مكانتهم الدينية، 

أكسبتهم الهيبة والوقار، وسر دوام بارزان كمركز ديني 

بين  الموجودة  والطاعة  االنضباط  روحي سياسي، هو 

المهام  أداء  في  النظامية  الجيوش  فاقت  والتي  رجالها، 

العشيرة  حدود  تخطت  بارزان   فمنطقة  والواجبات، 

والقبيلة بفضل قيادة الشيخ عبدالسالم، واهتمامه بالسلطة 

السياسية والسلطة الروحية الصوفية، وسعيه الى تحقيق 

العدالة والمساواة بين معتنقي األديان الموجودة في منطقة 

بارزان (اليهودية والمسيحية واإلسالمية) ونسرد واقعة 

انتهت بنصرة أصحاب الحق من دون ان تراق نقطة دم 

واحدة قامت عشيرة (الهركية) أثناء عودتها من ترحالها 

في فصل الخريف، بنهب ثالثة االف رأس غنم إلحدى 

واالنكليز  باالنكليز،  أهلها  فاستغاث  المسيحية  القرى 

أوعزوا إلى الحكومة العراقية بالتدخل إلرجاع حقوقهم 

المسلوبة،  فلم تستطع الحكومة تنفيذ ذلك ألسباب عدة، 

ومنها قلة عناصرها ووعورة المنطقة الجبلية، ولم يكن 

ثمة امل في االنصاف لهم فاستنجدوا "بالشيخ عبدالسالم" 

الذي لم يرغب أن تمر هذه المظلمة مرور الكرام فحبك 

عينه  ان  بعد  الموصل  والى  مع  محكمة  خطة  الشيخ 

يتعرض  لكي ال  الضرائب،  األخير مسؤوال عن جمع 

تلك  عادت  الربيع  موسم  وفي  للمقاومة  الشيخ  رجال 

العشيرة الى الترحال، والمرور من المنطقة ذاتها والتي 

فقام  الدرب  ذاك  سلك  الوعرة  الجبلية  طبيعتها  تفرض 

"الشيخ عبدالسالم" بتطويقهم من جميع الجهات بعد ان 

أغلق عليهم طريق العودة والرجوع، فأخذ منهم األغنام 

لها  تعرض  التي  الخسائر  تعويض  مع  سلبوها،  التي 

بالمعروف  االمر  منطلق  ومن  الماشية،  تلك  أصحاب 

او  الدينية  العواطف  عن  بعيدا  المنكر،  عن  والنهي 

القومية  التي كانت في الكثير من المآسي والويالت التي 

والفاشية  التركية  العرب والطورانية  الشوفينيون  اتبعها 

الفارسية  بحق الشعب الكوردي المسالم.

"المشيخة بعد استشهاد أخيه" الشيخ  "الشيخ احمد  استلم 

عبدالسالم "على يد الدولة العثمانية ١٩١٤م فاصالحات 

الشيخ الشهيد استهوت أخاه الشيخ الجديد وهو في الثامنة 

عشرة من العمر، وبدأ بإكمال مابناه مرورًا من المساواة 

بين الناس واحترام إنسانية االنسان، واتباع نشر الفكر 

اإلسالمي بين الناس من خالل الحوار الهادئ واالقناع، 

بعيدًا عن القسر والعنف وبناء االنسان على مبدأ نكران 

الذات، والقضاء على النزعة السلطوية التي تشوب نفس 

االنسان، وتبعده عن الوعي في انجاز المهام اإلنسانية 

بشكل طوعي، فقام بتسليح اتباعه بمحبة العلم ورفض 

شيوخ  التزام  ومايثبت  العدالة،  لمبدأ  المنافية  االعمال 

بارزان بكتاب اهللا وسنة نبيه محمدعليه افضل الصالة 

والسالم، عند ما أرسل "الشيخ احمد" اخاه" مالمصطفى 

االشداء إلنقاذ  المقاتلين  قوة من  البارزاني" على رأس 

بينهم  من  وكانت  المسيحية)  (الديانة  األرمنية  العوائل 

التي   ١٩١٩ المعروف  األرمني  القائد  اندرانيك  عائلة 

كانت تتعرض لحمالت اإلبادة الجماعية من قبل الدولة 

التركية، وتم انقاذهم وإيصالهم إلى سوريا بعد ان سقط 

يجهل  التي  اإلنسانية  العملية  هذه  في  شهيدا   ١٤ منهم 

الكثير معانيها اإللهية. 

السيد مسرور  إقليم كوردستان  وماأهداه رئيس حكومة 

بارزاني إلى قداسة بابا الفاتيكان٢٠٢٠/٢/١٩، من لوحة 

بيشمركة  من  مجموعة  عن  عبارة  وهي  فوتوغرافية 

كوردستان يقومون بنصب الصليب فوق الكنائس بسهل 

نينوى، بعد تحريرها من دنس داعش اإلرهابي، وهذه 

يجّسد  كتاب  والف  رسول  الف  بمثابة  كانت  الصورة 

ثقافة العيش المشترك وروح التسامح لشعب كوردستان 

اتبعوه  وما  بارزان،  شيوخ  الى  يعود  والفضل  المسالم 

أثبت  والتي  المفاهيم  تلك  ترسيخ  في  قرن  من  أكثر 

القيم  من  كتلة  بأنهم  اجمع  للعالم  كوردستان  بها شعب 

وإدارة  العيش  يستحق  الصادقة  مشاعر  ذو   اإلنسانية 

نفسه بجدارة.

عبدالرزاق حممد 

مشيخة بارزان وترسيخ ثقافة العيش 

املشرتك وروح التسامح 
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من تعذيب الهدف كان إيفرين، كنعان عهد الجنرال في

إلى تحويلهم هو ديار بكر في سجن الكورد المعتقلين

وعالقة شعور أتراك (أصالء)، أي التخّلي عن كل

وطٌن التركية ولهم غير أخرى قوميٍة بأنهم من وفكر

ومنذ القومي. حقهم من أجل النضال حقهم ومن آخر

تنفيذ تّم على الحكم وسوريا في العراق البعث استيالء

وفي التعليمية والتربوية المناهج الشامل في التعريب

بأن تؤمن كوردية أجيال نشوء بهدف العامة الحياة

كوردستان، العرب وليس بالد هو "النهائي" وطنها

في كال البعثي النظام  فإن  الفكرة  تحقيق  أجل ومن 

ضد اإلنسان والقسوة العنف أنواع شتى البلدين مارسا

الكوردي. للشعب والثقافي  القومي والحراك  الكوردي

كان الذي الشاه نظام اسقاط بعد فإنه ايران في أما

القوم من فرعًا إال ليسوا الكورد  بأن المزاعم ينشر 

جاء فقد فارسية، لهجة الكوردية لغتهم وأن الفارسي

قومي طموٍح على كل المفرطة ليقضوا بالقوة الماللي

هي إيران في "االسالمية"  الثورة  أن بذريعة كوردي

حاجة فال الحدود، تتجاوز التي العالمية الثورة ذروة 

الكورد تشييع يجب حقوق قومية، بل أو كوردية لدولة

وتمت مستمر، ديني – تربوي – تعليمي منهٍج وفق

المشانق حبال ظل في العنصرية المشاريع كل

له وهذا القمع،  سائرأشكال وممارسة والتعذيب 

الذين للكورد النهائي" "الوطن إيران اعتبار هدف

متمّيزة ذا خصائص شعبًا ليسوا نظر الماللي في

به. خاٍص وطٍن أو

التي العنصرية المحاوالت هذه كل الحقيقة، وفي

المعنية الدول بين  أجل ترسيخها  من  التنسيق يتم

وتغّيرت أحوالهم حكوماتهم انهارت تنجح، فقد لن

الكوردي الطموح أن إّال وزعاماتهم، ودساتيرهم

"النهائي" وطنه في يعيش أن في يموت ال حيا يبقى

المعروفة أرضه على التاريخية بمسيرته بدأ الذي

لفرض تسعى التي البلدان تلك وما ب"كوردستان"،

"أوطان سوى ورغباتها وسياساتها آيديولوجياتها

التي فالمرأة الكوردي، لإلنسان  بالنسبة مؤقتة"

األم تصبح  أن يمكن ال األطفال من طفًال  تربي

بأنها الطفل جهود القناع بذلت من مهما الحقيقية

األسف ومع واألوطان، الشعوب وهكذا أمه. هي

عالمنا في أنوفهم من أبعد العنصريون يرى ال

هذا. الغريب

النهائي الوطن بني الكورد
املؤقتة واألوطان

كورد جان

السورية..تغيري قواعد األزمة
وقائع جديدة؟ فرض اللعبة أم

* رشيد إمساعيل

تتفق إنها التاريخية، خالفاتها رغم والتي المؤثرة الدول بين الصراع من جديدة مرحلة السورية األزمة دخلت

الدول هذه واستطاعت لألزمة، والمخاطر المترتبة مصالحه بحسب السورية كل االزمة لمسار محور مشترك على

في اعتماد المحور هذا نجح (جنيف) األممية للعملية (سوتشي) مواز مسار ايران) تشكيل - تركيا (روسيا-

على جديدة وقائع لفرض السياسي االنتقال الدستور وتجاوز وبالتالي اعتماد الدستورية، اللجنة تشكيل حول مقاربته

األرض.

والسوري التركي الجيشين بين  الميداني االشتباك لقواعد المفاجئ والتغيير ببعيدة ليست فترة منذ مايحصل إن

الروسية التركية- العالقات توتر هو خطورة الموقف من منحى تصعيديًا خطيرًا، ومازاد قد أخذ شمالي سوريا

إدلب. مستقبل حول

للخطوات مجال ال تماما"أنه يدرك طرف وكل وكالة، حرب في انخراطهما خطورة تمامًا" تدركان وروسيا تركيا

السوري الصلة بالملف جنيف وقراراتها ذات مسار تعتبر والتي مؤخرًا" األمريكية التصريحات ظل في األحادية

أنقرة إلى الفروف زيارة تأجيل خالل من واضحًا" بدا الروسي - فالخالف التركي ، سياسي حل ألي المرجعية هي

الطرفين بين للخالف آخر محور وهناك الحق، موعد تحديد ودون السبب عن الشهر دون االفصاح خالل مرتين

في الوفاق حكومة لدعم ليبيا إلى مسلحة لمجموعات تركيا إرسال من ومعارضتها قلقها أبدت فروسيا ليبيا، ساحته

شؤون ليبيا، في حول التدخل األمن وخرقًا" لقرار مجلس عربي بلد بشؤون روسيا تدخًال سافرًا وتعتبرها طرابلس،

لتركيا بإرسال فرنسا اتهام بسبب الفرنسية التركية- العالقات أيضًا" توتر الروسي التركي- التوتر هذا سبق وقد

بتعهداته. االلتزام بعدم له ماكرون الفرنسي الرئيس واتهام ليبيا، المرتزقة إلى

أولوياتها في تضع أنقرة مازالت إدلب، فإن في الميدانية إليه األوضاع الذي وصلت التصعيد غير المسبوق فرغم

السوري، قوات النظام مع المباشرة المواجهة وتجنب إدلب في المقبلة المرحلة إدارة على روسيا التفاهم مع إمكانية

روسيا. مع محسوب غير الصطدام والتي قد تمتد

ريف في السورية القوات تقدم انتهى، عقب قد سوريا، حول ”أستانة“، أن مسار أردوغان التركي الرئيس واعتبر

التراجيدي المشهد السياسي هذا ظل وفي إدلب، ”سوتشي“ و“أستانة“ حول باتفاقي االلتزام بعد روسيا متهمًا إدلب،

مع جديدة) جديدا"(استانة تركيا اتفاقًا" تريدها ولربما أستانة، مسار انتهاء الحديث عن المبكر من والمتشابك أعتقد

فهل وحلفائه، السوري النظام تهديدات األطلسي) من (الحليف تركيا ودعم حول مساندة مؤخرا" أمريكية تأكيدات

أم لها، جديدة تأتي بمصالح إضافية أستانة الالعبين الكبار وإعادة هيكلة مع متوازن بدور القيام من تركيا ستتمكن

السيطرة؟ من خروجها وعدم األزمة الحتواء بدبلوماسية ستتعامل موسكو

في مختلفة رؤى" وأنقرة موسكو تتبنى للعلن، حيث تظهر بدت الطرفين والتي بين العميقة من الخالفات بالرغم

ومواجهة  بينهما، الغاز S٤٠٠ وخط صفقة ملفات في وتتفقان أوكرانيا) ليبيا- (سوريا- أساسية ملفات معالجة

مسارًا" تصاعديًا يأخذ بدأ بشأنها أن التباين غير سابقا"، موجودة هذه الخالفات كانت األمريكية، رغم أن العقوبات

مصالحهما...والشعب تتقاطع ريثما الالعبين بين اللعبة قواعد وتغيير إدارة األزمة السورية فن من مايزيد وهذا

للمشهد. الضبابية اللوحة ظل في والمجهول المأساة من المزيد وينتظره ذلك، تبعات سيتحمل السوري

ساخنة ساحة ستكون ربما الكردية والمنطقة نفوذهم، مناطق لتوسيع المؤثرين الالعبين اللوحة وتصارع ظل هذه في

رغبته وموقعه) حسب منهما (وكل األمريكي- الروسي السعي ظل في محاوالت بعد، وهناك تتبدد لم والمخاوف

عدة في أهدرت والتي الفرصة، الجهود وعدم تفويت بذل كل الكردي، وهذا يتطلب الموقف توحيد باتجاه للضغط

لشعبنا. مآٍس من عنها ومانتج الديمقراطي، االتحاد حزب مارسها التي والخاطئة األحادية مراحل بسبب السياسات

قاعدة على الكردية والفعاليات االطراف وباقي الكردي الوطني المجلس مع الشراكة بثقافة التسلح تتطلب المرحلة

مرتقب. اتفاق ألي ورئيسي كخيار ثابت الكردي الوطني المشروع

سوريا الكوردستاني- يكيتي لحزب السياسية اللجنة *عضو

كورونا
السياسية

مصطفى أمحد

الصحية الجوانب على الوباء هذا تأثير يقتصر ولم المجهول، نحو يمضي والعالم كورونا وباء انتشار مع

االقتصادية. على الجوانب وكذلك الدولية السياسات على بظاللها تلقي بدأت بل للدول

البيولوجية الحرب إطار في يفّسرها فالبعض الدول؛ سياسات لتوجهات تبعًا تختلف التحليالت بدأت

والمعيشية الصحية النواحي أهملت التي الدولة أنظمة يتهم والبعض أمريكا، إلى االتهام بأصابع ويشيرون

اآلخرين. عند نقمة و نعمة عند البعض الوباء هذا العموم فقد كان على ولكن لسكانها،

بعض تنسحب من أنها بدأت حتى على الدوام، أمريكا الصيني يؤرق االقتصادي هاجس النمو فقد كان

السياسي التنافس الصيني لمواجهة التفرغ بهدف األوسط الشرق سيما وال مناطق شتى في نفوذها مناطق

األمريكية. النفوذ مناطق على واالقتصادي

يحاصر المرض هذا بدأ حيث ألمريكا، السماء بمثابة هدية من كان الصين الذي اختار الوباء هذا لكن

عن الضخمة تبحث رؤوس األموال بدأت حيث طويل لوقت يمتد قد بشكل ويؤثر فيه الصيني، االقتصاد

المحنة حيال يتنفسون الصعداء ويلتزمون الصمت األمريكان جعل ما وهذا أموالها، آمنة مالذات وبيئات

الصينية.

بل الصين على مقتصرا االقتصادي كورونا تأثير يعد فلم العالم في وتداخلها االقتصادية النُّظم ولتشابك

آسيا. شرق ومنطقة اليابان سيما وال هناك، أموالها تستثمر التي جميع الدول على

االقتصادي االنهيار من زاد حيث إيران على وحدها، بل أيضًا الصين على هذا الوباء تبعيات تقتصر لم

ماء الوباء هذا حفظ آخر فقد جانب ومن معها، حدودها تغلق الحوار الدول أصًال، وبدأ المنهار اإليراني

مقبولة أصبح حجة االقتراع صناديق إلى التوجه من الناس تخوف فإن في االنتخابات اإليراني وجهة النظام

االنتخابات. على جدا الضعيف بشأن اإلقبال حدث ما للنظام وتبرر

والطائفية، فكان كورونا الدكتاتورية األنظمة هذه على الضغوطات من الوباء هذا خفف آخر، جانب من

السلميين. المتظاهرين التي تكم أفواه األمنية السلطة بمثابة

من األنظمة التخلص قائمة بهدف ماتزال التي التظاهرات فبعد ولبنان، من العراق كل في هو الحال كذلك

الشعبين لدعوة  منطقيا سببًا الوباء هذه انتشار فكان إيران، سيما وال الخارجية الدول ل وتدخُّ الفاسدة،

دعوة أمام حرج األنظمة في وأصبحت لمدة محدودة، ولو مع إيران، العالقات تقليص إلى واللبناني العراقي

يهدد حياة الناس. بدأ الذي للوباء المالزم المطلب لهذا الشعوب

بل المعنية، الدولية المنظمات من  وال العالم دول  جديًا من نجد تحركًا ال الخطير الوضع هذا ظل في

هذا المرض من اقتحام ن للتحصُّ تسعى دولة فكل أحادي بشكل جهة كل على المرض هذا مواجهة اقتصرت

العمل دول كبير، بشكل المرض هذا فيها تنتشر التي الدول مع واالحتكاك التواصل تقليص عبر لحدودها

متابعه. منه في جماعي للتخلص بشكل

الشيء يظل واالقتصادية؛ تداعياته السياسية و المرض هذا أسباب واالختالفات حول التساؤالت كانت مهما

المجتمعات. وباألخص الفئات األكثر فقرًا في السكان من ضحاياه أن هو عليه المتفق الوحيد

كانييه وكري على سري الهجوم التركي إن بدأ ما

الصف وحدة إلى تنادي أصوات ظهرت سبي،

واحد، مكان في قاطنين ليسوا الكورد وكأن الكوردي،

درعا في السورية الثورة شرارة انطلقت ان فمنذ

عامة والمناطق السورية األرض إلى كامل وامتدادها

ِلما الكورد باالنتعاش حضور خاصة، بدأ الكوردية

هناك من وكان المستقبل، سوريا في تأثير لهم من

الكوردية، الُرؤى وتوحيد الصفوف رص إلى ينادي

حيث مختلف الُصعد، على تحركات كوردية وظهور

خالل من البادئ في الكوردية الحركة توحيد ظهر

المجلس وهو واحدة سياسية أطرة ضمن الجميع لملمة

الكوردي، االتحاد هذا ولمواجهة الكوردي، الوطني

آخر، طرف ظهر عندما الكوردي الشرخ اولى بدأ

ب هو كوردستان غربي مجلس تشكيل على عمل

وعدم إقليمية، واجندات شخصية ولحسابات د، ي

والشخصيات داخل األحزاب من العديد عند الرضى

وانضموا المجلس من هؤالء انسحب المجلس، 

الحياد. على الوقوف أو كوردستان غربي لمجلس

كوردية، مرحلية ولضرورات اإلثناء هذه في

عامة السورية  الساحة على يدور كان ما وخاصة 

والعالمية، اإلقليمية الدول لمصالح تضارب من

توحيد ضرورة إلى البارزاني مسعود الرئيس نادى

خروج البارزاني، نداء عن فانبثق الكوردي، الصف

كوردية  هيئة  وتشكيل  هولير١  باتفاقية الطرفين

حقيقي ضمان  بمثابة االتفاقية هذه وكانت ُعليا،

ضمن إطار والوطنية القومية الكورد لكافة متطلبات

كوردستان إلى عاد الوفود إن ولكن ما السورية، الوحدة

د ي وب كوردستان غربي مجلس تنكر حتى سوريا

كل بعيدة لغايات الحائط بعرض وضربها االتفاقية لتلك

الكورد. حقوق عن البعد

لمعرفته  ، استمرَّ البارزاني مسعود الرئيس نداء لكن

اتفاقية فكانت بوحدتهم، ُتكمن الكورد حقوق ضمان ان

من بنودها. أي ينفذ ودهوك، ولم هولير٢

مجلس استخدم حيث الشرخ، هذا في الحال ت واستمرَّ

الممارسات مختلف د  ي  وب  كوردستان غربي

والشعب المجلس ضد واالستبداد الترهيبية واالساليب

وكوادر المجلس لقيادات واعتقال اختطاف الكوردي من

باإلضافة وحرقها، مكاتبه واغالق الكوردي الوطني

االجباري اعضائه، والتجنيد أمالك على االستيالء إلى

حتى وصل المواطنين، على واتاوات وفرض ضرائب

مدروسة، غير تعليمية سياسات فرض الى األمر بهم

فكان والنزوح، الهجرة إلى الكورد آالف أجبر مما

الكوردية، شتات الحركة السياسية سياستهم، نتائج

وكري كانية وسري عفرين في الكبرى والخسارة

سبي.

بموقفه متمسكًا المجلس بقي الممارسات كل تلك رغم

بل الكوردي، ضد أخيه يبادر بالمثل ولم السلمي،

وأصّروا الممارسات، هذه وكوادره قياداته تحمَّل

اآللة لمواجهة السلمية الطرق في استمراريتهم على

بحقوق جهة، والمطالبة من د ب ي لـ االستبدادية

في دبلوماسية كوردستان سوريا بطرق في الكورد

الدولية. المحافل

غربي لمجلس  الفاشلة السياسات تلك وبعد اآلن، 

وحدة بأن إعالمهم يخرج  د،  ي وب كوردستان 

حقوق لضمان الوحيد السبيل الكوردي الصف

طرحه، علينا يتوجب أسئلة اآلن؟ لماذا الكورد،

تستوجب ال  المرحلة ويقول، يأتي من هناك

هناك ولكن صحيح، قديمة. ملفات وفتح المحاسبة

تهيئته، المعتدي الطرف من يتوجب مناخات

الوطني المجلس الثقة، فكان إعالن وإيجاد أرضية

توحيد نحو نية حسن بادرة مكاتبه بفتح الكوردي

الكوردي. والموقف الصف

بما الكوردية الرؤية توحيد هو ذلك من واألكثر

والمشروعة الُمحّقة والوطنية القومية حقوق يضمن

نعلم وكما المستقبل، سوريا الدستور في للكورد

التنازل يمكن ال الكوردية للقضية ثوابت هناك

طرف. كل بنية كفيلة القادمة واأليام عنها،

املرحلة
الكوردي الصف وحدة و

مال عزالدين

مجلسين أو الديمقراطية غرفتين البلدان  أغلب تملك

بلد من تختلف مسميات تحمل وهي برلماناتها، في

انتخابًا تنتخب  هولندا في الثانية  فالغرفة آخر،  إلى

يتم األولى الغرفة  بينما المواطنين قبل من  مباشرًا

أيضًا، غرفتان فهناك المتحدة المملكة في أما تعيينها،

المباشر باالقتراع ينتخب الذي العموم مجلس وهما

اللقب هذا منهم قسمًا ينال الذي اللوردات  ومجلس 

ملكية بأوامر يتم تعيينهم اآلخر القسم بينما بالوراثة

والدولة، المجتمع خدمة في الجلة لخدماتهم تقديرا

مجاالت في المميزين األشخاص من وعادة يكونون

مختلفة. وعملية علمية

مقال في األمور هذه شرح  في  أسهب أن أريد  ال

مجلس من قسمًا أن فكرة أتلقف ولكن صغير، رأي

مهاَم ويتم إسناد مباشرًا، تعيينًا تعيينه يتم اللوردات

الحاجة دون إليهم واستشارية وقانونية سياسية

وعلومهم خدماتهم وإنما االنتخابات، عبر بالمرور 

ومجتمعاتهم دولهم سبيل في وتضحياتهم وخبراتهم

السياسي القرار أنتاج في  دور لنيل تخولهم

القوانين. وإصدار

تطوير في  توظيفها ونحاول الفكرة، هذه لنتلقف 

كفكرة طرحها  وتحديدًا الكوردية السياسية الحياة 

عوضًا كوردستان غربي في لنا سياسية مرجعية لتشكيل

يوجد فال وحدة الكرد طائل منه عن ال الذي عن الكالم

واحد، وهدف واحد فكر حول موحد العالم في شعب

بكالم أشخاص، فالقائل ثالثة مؤلفة من عائلة حتى وال

ثقافة سوى يحمل ال الكورد" لوحدة " نسعى  قبيل من

مابين وشتان السياسة في توظيفها يحاول عشائرية

والعشائرية. السياسة

غربي وتطبيقها في الفكرة هذه توظيف كيف يمكن ولكن

دون تحول حقيقية مصاعب هناك باعتبار كردستان

نزيهة؟ انتخابات إجراء إمكانية

سيرهم تكشف  أشخاص فهناك بسيط الجواب أبدًا، 

علمية وإمكانيات عقل رجاحة عن ومسموعاتهم الذاتية

تحمل في وحس والمجتمع القضية خدمة في وتضحيات

الكهربائي المهندس مثًال فهناك نظيره، قل المسؤولية 

بالنهار الليل يصل هذه األزمة خالل عمل الخبير الذي

نفسه معّرضًا منزل لكل كهرباء ساعات عدة إليصال

الذي الطبيب  وهناك مقابل، ودون الحرب للخطر في

أن دون الطينية والقرى المخيمات بوحل ثيابه تلوثت

الذي الشعبي القاضي  وهناك  كذلك،  مقابًال  يطلب 

وسدادة قراره الحي لضميره الناس ثقة يستحوذ على

لخدمة عًا حياته تطوُّ كّرس الذي األديب وهناك وحكمته،

المتقاعد السياسي وهناك الكرديتين، والثقافة اللغة

الشأن في المشاركة على مواظبًا الزال ولكنه

وهناك في معتقالت النظام، سجن سنين العام بعد

السياسيين عن الدفاع في يتردد لم الذي المحامي

شخصية وبمبادرة  الدولة  أمن محاكم  في الكورد 

تنشئة في جهدًا يدخر ال المدّرس الذي منه، وهناك

. التعليم عملية تعسر رغم األجيال

حتى ال كنموذج مقالي في أسماء أورد أن ال أريد

هؤالء ولكن شأنًا، تقل أخرى ال أسماًء أتجاهل

ألي والضمير الحي الراجح العقل األشخاص هم

الحياة مركز في يكونوا أن ويستحقون مجتمع

أن يكفي كوردستان  غربي  حالة  وفي السياسية 

بصفتهم السياسية والمجالس األحزاب تفوضهم 

من األحزاب بتفويض مجلس أول مستقلين يشكلون

ثانيًا، الشعب ثقة على ومستحوذين قلت كما أوًال

توحيد نحو أولى اعتباره خطوة يمكن ذلك وكل

يكون فحينما كوردستان غربي في السياسي القرار

والتسمية كوردستان" غربي لواردات "مجلس هناك

وضعنا قد سنكون طبعًا مهمة غير  تفصيلة هنا

وللحديث أفضل، بناء حياة سياسية في األولى اللبنة

تتمة. الموضوع هذا في

لوردات جملس
كوردستان غربي يف

حسني عبداحلميد
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خالل االيام القليلة الماضية وفي الذكرى السنوية الثامنة 

لجريمة اغتيال القيادي الكوردستاني نصرالدين برهك 

عضو المكتب السياسي للبارتي أثبتت الجماهير الوفية 

من ابناء شعبنا الكوردي في كوردستان، وحيثما تواجد 

بالحياة  الدفاع عن حقها  التزامها وإصرارها في  على 

والحرية اسوة بباقي شعوب االرض،  إن هذه المشاركة 

الواسعة وبعد سنين من الضغط والتهميش والتحييد تؤكد 

للقاصي والداني مدى وعي تلك الجماهير وتمييزها بين 

المشروع القومي التحرري وتلك االجندات التي حاولت 

طيلة سبع سنين عجاف شل قدرات شعبنا في معارك 

جانبية وأهداف وهمية ال ناقة له فيها وال جمل  والتي  ال 

يمكن تحقيقيها على ارض الواقع بأي شكل من االشكال 

كونها دخيلة وعابرة من الحدود، ولم تخرج  من رحم 

الواقع الكردي وقضيته العادلة والمظالم التاريخية التي 

لحقت به طوال عقود من الزمن.

الشهيد  مزار  الى  بكثافة  توّجهت  التي  الجماهير  تلك 

نصرالدين برهك  لم تترك مجاال للشك أن بوصلة الشعب 

ال تخطئ أبدًا، وإن شعلة الحرية في قلوب وعقول اهلنا 

ال تحتاج القدح بل إلى القليل من االوكسجين وكيس تبغ 

بارزاني كاف كي تبدأ من جديد دورة الحياة الطبيعية 

وديمومتها في"الجبال المروية بالدم" طوال عقود من 

االعتماد  يمكن  هنا  من  تحفظ.  او  بخل  دون  الزمن 

لفرض واقع جديد  على  الوفية  الجماهير  تلك  على 

االرض في اي لحظة .

لتجد  بإخالص ووفاء  العمل  إال   القيادات  وما على 

الكردي  سر  هو  هذا  االرض.  على  والتغيير  الفعل 

ُيستوعب،  لم  والذي  القومي   الكردايتي  ومشروع 

الشيفرة  تلك  فمفاتيح  االخرون،  يكتشف شيفرته  ولم 

موجودة في ايدي امينة ذات ارث نضالي تاريخي 

كردستان  جبال  عمق  في  راسخة  جذور  لها 

الحياة  نبع  منها  التي  العصية  ووديانها  وسهولها 

على كوكبنا(كهف شاندر).

الحال وبأساليب مشوهه  الذين يديرون واقع  على 

منذ ان سنح لهم فرصة التحكم بمصير البالد والعباد 

وكالة ان يدركوا بأنه ال يمكن تحييد الجماهير عن 

وتغولت  غالت،  مهما  الناس  ارادة  وكسر  اهدافها 

فهي  أبدًا،  تخطئ  ال  الكردي  شعبنا  بوصلة  ألن 

دم  وإن  تبدل.  أو  الزمن  طال  مهما  الحقيقة  عين 

الشهيد نصرالدين ودماء شهداء كوردستان سوريا 

ونضاالت رجالها عبر عقود من الزمن ليست إال 

مشاعل النور والضياء يستلهم منها الدروس والعبر 

الكردية  السياسية  الحركة  قيادات  فان  وبالتوازي 

عليها االستجابة وبشكل فوري لمتطلبات المرحلة 

واالرتقاء بأدائها لمستوى تضحيات الشعب الكردي 

االصيل المستعد والجاهز ليقف الى جانب من يدافع 

عن حقوقه المشروعة على ارضه التاريخية والتي 

تعتبر جزء من كوردستان ارضا وشعبًا.

الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  قيادة  فان   لذا 

-سوريا والتي ورثت نضاالت الشهيد نصرالدين 

الذين  المناضلين  القادة  من  والعشرات  عالء  ابو 

ضحوا بالغالي والنفيس على نهج الكوردايتي نهج 

منها  مطلوب  التحرري  القومي  الخالد  البارزاني 

المتعطشة  لجماهيره  االمل  لعودة  اكثر  تعمل  أن 

حقوقه  لضمان  الكوردايتي    نهج  البارتي  لنهج 

المعقدة  الظروف  المشروعة في ظل هذه  القومية 

واألوضاع المضطربة التي يمر بها شعبنا وقضيتنا 

خصوصًا ومنطقة الشرق االوسط عامة.

البوصلة الكردية -
عني اليقني

بهروز عبداهللا

استانة –
 املسار الذي أيقظ الشيطان

علي مسلم 

بعد ان تكللت مساعي الدبلوماسية الروسية في التوصل الى االعالن عن ما سمي بمسار استانا في كانون 

الثاني ٢٠١٧، تتالت االنكسارات في صفوف المعارضة السورية على الصعيدين العسكري والسياسي، 

فمن جهة تم السطو على مساعي الحل السياسي الذي بدأ في جنيف عام ٢٠١٢ بناء على دعوة مبعوث 

األمم المتحدة الى سوريا حينها عنان، والذي أفضى كما هو معروف للتوصل الى التفاهم االممي عبر 

غير  انتقالي بصالحيات  هيئة حكم  تشكيل  الى  الدعوة  ذلك  في  بما  أجل سوريا،  من  العمل  مجموعة 

محدودة، يمهد بدوره النتقال سياسي سلمي خالل فترة زمنية محددة، ومن جهة أخرى تم من خالل هذا 

المسار تعويم النظام ليبقى كالعب أساسي في المشهد السوري عبر مصالحات بينية بينه وبين ممثلي  

بعض الفصائل العسكرية المعتدلة التي كانت تتصدر المشهد العسكري حتى تاريخه والتي أدت الى تخلي 

تلك الفصائل عن مسألة اسقاط النظام وقبول فكرة اخالء مواقعها وتسليمها للنظام تباعًا كما حصل في 

درعا وحمص وريف دمشق.

الى  تحول  بحيث  السورية  االزمة  في  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  دور  التحالف  هذا  عزز  وقد 

العب أساسي بعد أن كان دوره مقتصرًا على تقديم بعض المساعدات اللوجستية للنظام باإلضافة الى 

محاوالت بالده الحثيثة في تعطيل القرارات الدولية في مجلس االمن الدولي عبر استخدامها لحق الفيتو 

ألكثر من أربع مرات، كما ساهم ذلك في شرعنة الوجود اإليراني وميليشياته الطائفية على األرض 

السورية وتشكيل مجموعة الدول الضامنة بالشراكة مع تركيا التي حاولت بدورها اللعب خارج الملعب 

األمريكي.

   من الواضح ان هذا التحالف المتناقض كان يحمل في ثناياه بذور االخفاق منذ اللحظات االولى، ليس 

ألنه جاء على خلفية تشتيت اإلرادة الدولية التي بدأت في جنيف فحسب، بل ألن هذا المسار تشكل بين 

دول كانت، وما زالت متناقضة في مصالحها االستراتيجية اقليميًا ودوليًا، ومتناقضة أيضًا في حيثياتها 

التاريخية وكذلك ظروف نشأة كل منها.

فإيران التي وجدت في األزمة السورية فرصة طالما انتظرتها لتنفيذ مشروعها التوسعي، الذي بدأ بعد 

انتصار الخميني على الشاه رضا بهلوي عام ١٩٧٩ تحت شعار تصدير الثورة، استطاعت ان تستغل 

ظروف الفوضى التي أحدثتها ثورات الربيع العربي، حيث أن سياق االحداث  اثبتت  بالمطلق  انها لم 

تكن بعيدة عنها، بل كانت تقدم وقودها أوًال بأول، وذلك بالوجود إلى جانب النظام، وكذلك جر حزب اهللا 

اللبناني الذي تدعمه بالمال والسالح والتدريب معها، وأصبح الوجود اإليراني في سوريا مع الزمن رقًما 

صعًبا، ليس فقط على النظام السوري نفسه، ولكن على روسيا وتركيا أيًضا. 

تصاعد الدور اإليراني في سوريا حتى بلغ حد التنافس مع روسيا في ميادين كانت تعتبرها موسكو حتى 

ا أحمر، أبرزها وجود قواعدها على المتوسط بجوار القواعد الروسية في طرطوس  االمس القريب خطًّ

والالذقية ومناطق حيوية أخرى.

أما تركيا التي تعتبر أن الوجود اإليراني على األرض السورية يشكل خطرًا على مشروعها اإلقليمي 

لمشروعها  استراتيجيًا  العربي عمقًا  الفضاء  انفكت ترى في  ما  انها  اعتبار  العربي على  العمق  سيما 

االقليمي الذي يصعب عليها التخلي عنها بأي شكل من االشكال، ناهيك عن الرابط السني الذي يربط 

تركيا مع مجمل الفضاءين العربي واالسالمي.   

أما روسيا فما زالت ترى في تقاليد سياستها الخارجية، التي تعلمها دارسو العلوم السياسية في روسيا، 

حتى في فترة روسيا القيصرية، لذلك تسعى للوصول إلى شواطئ المياه الدافئة على سواحل المتوسط، 

بالتوازي مع حلمها المتجدد في الحصول على موطئ قدم لها في مضيق البوسفور الذي يربط روسيا 

بقارتي اسيا وأوروبا، والتي تعتبر اهم ممرات المالحة البحرية في العالم، الى جانب حرصها الشديد 

في الحفاظ على مواقعها على المتوسط من خالل قواعدها على الموانئ السورية، والحرص على اال 

يحدث  أي تطور مفاجئ في االزمة السورية ُيفضي إلى إبعادها من هذا المشهد الحيوي، على اعتبار أن 

مستجدات االزمة السورية ساهمت الى حد بعيد في زيادة  مساحات القلق التي تكتنف العالقات الروسية 

من جهة، والتركية من جهة أخرى.

وإذا كانت تفاهمات استانا في سطورها العريضة قد افسحت المجال أمام الروس وحلفائها في التوغل 

بحرّية في مجمل الجغرافيا السورية، فهذا ال يعني أن ذلك يشكل نهاية المطاف، فثمة ما يشير الى حزمة 

من الخالفات الكامنة في الجزئيات تطفو على السطح، وما يحصل في مناطق ادلب الجنوبية وامتداداتها 

في مناطق حلب الغربية، والتي تمهد لشكل جديد من المواجهة خير دليل على ذلك، فعلى الرغم من 

أن االقتصاد قد ترمم ما أتلفتها السياسية لحين، إال أن شيطان المصالح الدولية قد ال يبقى ماضيًا في 

سباته العميق.     

الدعم  ُيظهرون  الروس  كان  التاريخ  مر  على 

عندما  الظروف  أحلك  في  يتراجعون  ثم  للكورد 

أن  قرأنا  قد  كنا  وأن  المحك،  على  مصلحتهم  تكون 

أصدرت   ١٧٨٧ في  كاترين  العظيمة  اإلمبراطورة 

أمرًا بنشر قواعد اللغة الكوردية، بينما كنا بعد أكثر 

بلغتنا  التحدث  الزمن محرومين من  من  قرنين من 

ونحن على أرضنا هنا.

ويعتبر دعم موسكو للمال مصطفى البارزاني بالسالح 

رفاقه   من  المئات  مع  واستقباله  القتالية،  والخبرة 

من  سنوات  عشر  من  أكثر  أرضها  على  المقاتلين 

الكثير  احتوى  كتاب  من  المشرقة  القليلة  الصفحات 

من صفحات الخذالن، وحتى في ذلك الموقف كانت 

تهدف موسكو إلى الضغط على حكومة نوري السعيد 

في بغداد الذي كان مواليا للغرب. 

لدى  الوسيط   دور  لعبوا  حين  جولة  للروس  وكان 

حكومة بغداد ١٩٧٤ لمنح الكورد الحكم الذاتي، وكان 

أنشطة  الحظر عن  رفع  وهو  ثمن،  تلك  لوساطتهم  

مع   عالقاتها  وتطوير  العراق  في  الشيوعي  الحزب 

الحدود  اتفاقية  إلى جاءت  المجاالت،  كافة  بغداد في 

بين العراق وإيران بعد عام واحد  لتتراجع موسكو 

عن موقفها وتسهل للعراق االنقضاض على الحركة 

الكوردية.

ودعمت واعترفت بجمهورية مهاباد ١٩٤٦، ثم كان 

حلم  بإنهاء  إليران  المجال  وترك  القاتل،  االنسحاب 

منهم   الكثير  وهجرة  ونفي  إعدام  تم  حيث  الكورد، 

مقابل حصول موسكو على امتيازات نفطية من شاه 

إيران.

تمتع  السوفيتي  االتحاد  داخل  في  ننسى  ال  بالمقابل 

الكورد بحقوقهم القومية وحافظوا على ثقافتهم الوطنية 

ولغتهم األم خاصة في جورجيا وأرمينيا التي نشطت 

قسمين  تأسيس  وتم  فيهما،  الكوردية  الثقافية  الحركة 

للدراسات الكوردية في جامعتي يريفان وبطرسبرج، 

وتشكل اتحاد أدباء الكورد ومسرح ودار نشر وطباعة 

وبث إذاعي باللغة الكوردية. 

للتهجير  الكورد  تعرض  ستالين  حكم  ظل  في  لكن 

القسري والقتل والتشريد، وتم نفيهم الى سيبيريا بحجة 

بقي  ومن  وإيران،  تركيا  حدود  على  خطر  تشكليهم 

منهم ُنفذ بحقهم سياسة الصهر في بوتقة قومية السلطة 

الحاكمة.

كوردستان  جمهورية  لتأسيس  المقدم  الدعم  وكان 

الحمراء عام ١٩٢٣، يعتبر سابقة ومدة مضيئة دون أن 

تدوم ألنها تراجعت حين شعرت أن بقاء هذه الجمهورية 

ستؤذي عالقتها بتركيا وإيران. 

بروتوكوال  تركيا  مع  روسيا  أبرمت   ١٩٩٥ عام  في 

حزب  نشاط  حظر  إلى  أدى  مما  اإلرهاب"  "لمكافحة 

تركيا  تتخلى  وبالمقابل  الكردستاني في روسيا،  العمال 

عن دعمها للمقاتلين من أجل استقالل الشيشان.

 موسكو 
بني املد واجلذر

مشس عنرت

حسين  صدام  نظام  بإسقاط  دولي  قرار  صدر  عندما 

منقسمين  العراق  في  الكورد  كان  العراق،  في  البائد 

إلقليم  المتوفرة  الدولية  الحماية  رغم  وسياسيا  حزبيا 

كوردستان والمتمثلة بحظر الطيران. ولم يكن وضعهم 

أفضل بكثير من وضع كوردستان سوريا الحالي، حيث 

والتهديدات  اإلدارية  والخالفات  السياسية  االنقسامات 

االقليمية. 

غالبًا عند بداية نشوء أي كيان سياسي او دولة او اقليم 

يتسم بعدم االستقرار من تهديد محتمل سواء من الخارج 

أو الداخل، لكن في حالة اقليم كوردستان كانت التهديدات 

الغاصبة  األنظمة  الخارج  من  حيث  الجانبين،  من 

على  للقضاء  فرصتها  إليجاد  والمتربصة  لكوردستان 

الكيان الناشئ مثل تركيا وإيران وسوريا، ومن الداخل 

التهديد الداخل المتمثل بنظام البعث وحياكته للمؤامرات 

ضد اقليم كوردستان. 

الحدودية  المنافذ  موضوع  برز  ذلك،  على  عالوة 

في  جرى  ما  لكن  المرتقبة.  الحكومة  مع  والتعامل 

والسياسة  والعملية  بالحكمة  اتسمت  كوردستان  اقليم 

على  السياسية  االحزاب  اتفقت  حيث  الموضوعية. 

موقف موحد ثابت في المعركة السياسية التي تلت فترة 

االطاحة بصدام. أكثر من ذلك لجأت الجهات الكوردية 

إلى توقيع اتفاقيات مع دول الجوار والنأي بنفسها عن 

الصراعات الداخلية كما في تركيا، لكن دون أن يؤثر 

ذلك على حقوق الكورد في كل ذلك، بل لعبت حكومة 

حقوق  ونيل  توحيد  في  وبناء  إيجابيًا  دورًا  اإلقليم 

إلى  إضافة  األخرى.  األجزاء  في  الكوردي  الشعب 

ما سبق، وطدت حكومة كوردستان عالقاته مع دول 

التجارة  خالل  من  االقتصادية  البوابة  عبر  الجوار 

كوردستان  لشعب  أمن  ذلك  والتصدير.  واالستيراد 

المعادية وعدم وجود  الدول  الخير والسالم بين هذه 

منفذ بحري للتواصل مع الخارج.

هذه التجربة الكوردية كانت الفريدة من نوعها لجهة 

تمثل  شرعية  بحكومة  والدولي  االقليمي  االعتراف 

مصالح الكورد. لكن ما الذي يمنع أن تخوض أحزاب 

كوردستان سوريا التجربة نفسها؟ وما هو العائق من 

إدارية  تجربة  أول  ونجاحات  نكسات  من  االستفادة 

كوردية ناجحة. ربما االتفاق على مواقف موحدة امام 

االطراف الخارجية هو المطلب الرئيسي للوصول إلى 

السكة الصحيحة، ألن المواقف الموحدة تعني المطالب 

نخوضها. مع  مفاوضات  أي  في  الواضحة  والرؤية 

االتفاق على موقف سياسي كوردي ثابت من قبل 

سوريا،  كوردستان  في  الكوردية  االحزاب  جميع 

كما حصل في كوردستان العراق، ستكون باكورة 

النيل الحقوق الكوردية. إضافة إلى ذلك، من المهم 

االحزاب  بها  تتمتع  التي  العالقات  من  االستفادة 

في  وغيرها  الكوردستانية  الجهات  مع  الكوردية 

الكوردي  الحق  بوجود  واالعتراف  الضغط  سبيل 

في سوريا وربما البوابة االقتصادية تشكل العامل 

الداخل  مع  ايجابية  عالقات  ترسيخ  في  المهم 

والمحيط.

السورية  الكوردية  األطراف  على  المعنى،  بهذا 

برعاية  عقدت  التي  االتفاقيات  روح  إلى  العودة 

حكومة اقليم كوردستان وشخص الزعيم والبيشمركة 

مسعود بارزاني  في دهوك وهولير كونها الضامنة 

في توحيد الكورد واالعتراف بقضيتهم. 

تقديم  الى  كوردستان  اقليم  حكومة  عمدت  لقد 

روجافايي  في  إلخوتهم  الالزمة  والمساعدة  الدعم 

والعقبات  بالتحديات  علم  على  كونهم  كوردستان 

التي تواجهها في هذه المرحلة.

 لقد لعب اقليم كوردستان دورًا إيجابيًا في ذلك من 

موقع تجربتهم ونجاحهم السابق. بهذا النحو يتطلب 

من الجهات الكوردية السياسية اللجوء الى خطاب 

الكورد  بحقوق  االعتراف  جوهره  وتوحيدي  بناء 

وتمثيله عادًال في المستقبل.

الكورد يف غرب كوردستان.. 
والدروس املستفادة من جتربة كوردستان

مشدين نبي

لذلك حين وصل عبداهللا اوجالن إلى روسيا في خريف 

١٩٩٨ طالبا اللجوء ربما بسبب الفكر الشيوعي القريب 

يفكيني  السابق  الشيوعي  كان  حيث  أيدولوجيته،  من 

تواجد  على  يمض  لم  لكن  للوزراء،  رئيسا  بريماكوف 

عبداهللا اوجالن أكثر من عشرين يوما حتى ُطلب منه 

العالقات  تتعرض  ال  حتى  الروسية  األراضي  مغادرة 

الدوما  مجلس  موافقة  رغم  للخطر،  والروسية  التركية 

ووصل  المغادرة،  قرار  وُنفذ  لبقائه،  ساحقة  بأغلبية 

عبداهللا اوجالن إلى كينيا واعتقل هناك.

الروس على  الكورد موقفا داعما دائما من  يتأمل  فهل 

في خطر؟، وواضح  تركيا  حساب وضع عالقاتها مع 

الشراكة  عالقة  استراتيجية  عمق  مدى  لألعمى،  حتى 

الغاز  التركية وخاصة  في تصدير ونقل  الروسية 

لدى  وهامة   جدية  أولوية  تشكل  التي  تركيا  عبر 

الروس.

كوردستان  إقليم  في  االستفتاء  من  موقفها  وكان 

قالت  فائقة،  بدبلوماسية  منسوجا   ،٢٠١٧ العراق 

العراق، وتحترم  أراضي  تدعم سالمة ووحدة  إنها 

الخالف  لحل  وتدعو  للكورد،  القومية  الطموحات 

بالحوار.

وتراجيديا عفرين حية ماثلة تقرع الذاكرة، وكل يوم 

يسمع العالم بجريمة جديدة ترتكب فيها، وروسيا هي 

من سمحت لتركيا باالحتالل المكتمل االركان، عندما 

سحبت قواتها وفتحت المجال الجوي أمام الطائرات 

التركية لقصف مواقع المدافعين عن عفرين فقد كان 

انسحاب  ليتم  تركيا  مع  مبرم  اتفاق  بموجب  األمر 

الفصائل المسلحة المرتزقة التابعة لتركيا من مناطق 

معينة مقابل دخول تركيا إلى عفرين، واثبتت مرة 

ادعاءاتها  وزيف  تركيا  كفة  ترجيح  على  أخرى 

بحماية حقوق الشعوب المظلومة. 

اليمنى  الزناد وعينها  وما تزال أصابع تركيا على 

شرق  على  واليســرى  الفرات،  غرب  على 

والروس  السوري  النظام  بين  والكورد  الفرات، 

حالة  في  المقيت  وتشرذمهم  وإيران،  واألمريكان 

من الهذيان.
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اليوسف إبراهيم

فارقة وعالمات مقاربات االستثنائي.. الكردي املبدع يوسف وحمنة سعيد

يوسف، سعيد الكبير: الكردي الفنان وسيرة منجز تناول يمكن ال

هؤالء أحد إنه إذ سريعة، دراسة حتى أو مقال، مجرد خالل من

وخطاطًا رسامًا كان الذي وهو ال وكيف المواهب، متعددي الفنانين

للتراث مفوهًا، وذاكرة  وخطيبًا بارعًا، ومتكلمًا حياته، مطلع في

عازفي إلى أنه أحد أهم غنائي، باإلضافة شاعر أنه كما والفلكلور،

األعمال الغنائية، وأنتج مئات أهم الملحنين، أحد وهو البزق، آلة

أعماله بعض الكرد الفنانين غنى كبار  وقد وألحانه، أشعاره من

إلى االستماع إن مجرد بحيث فارقة، عالمة التي أصبحت الفنية

هذا مبدع اسم لمعرفة المستمع يدعو ذلك فإن عزفه، موسيقاه.

نبرة صوته سماع وقبل مرة، ألول يتلقاه  كان وإن حتى  العمل

امتاز الذي الكبير الفنان لهذا الفارقة إحدى العالمات وهذه العميق،

كبرى. فنية بعبقرية

المبدع، خالل بروح هذا اإلحاطة إمكان في الفالح عدم وسبب

استثنائية. روح كانت هذه روحه أن إلى يعود كهذا شريط لغوي

كل كان وقد المتأنية، القراءة  تتطلب التي الحقيقي  المبدع الفنان

بسيطًا إنسانًا فهو كان مالمحه، شخصيته. سيماء في يظهر ذلك

كانت بالقدرالذي البسطاء، مع حوله. من المقربين مع حياته، في

خالل من إال تمامًا معرفته اليمكن ما وهو بذاته، معتدًا إنسانًا فيه

ما، حاجة أمام ذاته كبرياء عن ليتنازل يكن لم إذ سيرته، إتباع

ذاته الوقت في أنه كما ما، محطات في انهاروا ممن بعضهم شأن

المستقل، إال الفنان أهله، وهو ذويه. مسؤوًال عن نفسه يعدُّ كان

من إال قضيته ينظرإلى إال يدعوه ماكان أهله، ما يتعلق بحب في

مع المتجذرة من عالقاته بالرغم رؤيته، خالل  من إال منظاره.

العامل إىل اإليزيدية املرأة توصل صوت الكردية مسرحية "أنياب"
عمر – سولين كوردستان

في الثالثة بدورته للفنون الدولي الفجيرة مهرجان فعاليات خالل (أنياب)، المونودرامي المسرحي عرضها في كركوك للمسرح هوار فرقة قدمت

المتحدة. العربية اإلمارات دولة

وتنفيذ محمد، الرزاق عبد تأليف من وهي العراق، كوردستان إقليم من الواحد) الممثل (عرض المونودرامية المسرحية هذه مشاركة وجاءت

نجم. نجاة إخراج وسينوغرافيا فارس، ليلى وتمثيل خيال، برهم وإضاءة وديكور رؤوف، رزكار موسيقي

اإلرهابي، داعش تنظيم يد على جمعاء والبشرية األكراد لها تعرض التي والمذابح عام بشكل واإلنسانية اإليزيدية المأساة عن وتتحدث المسرحية

الذي العرض صانعو فيها أبدع صورة وانتهكوا بلدها، في أهلها قتلوا الذين اإلرهابيين، يد على والضرب لالغتصاب تعرضت امرأة عبر قصة

األسئلة. من الكثير أثار

من العديد تعاني التي المجتمعات تجاه ملحة مسؤوليات أمام اإلبداعي فالمنتج الفني، العمل عبر القضايا الكبيرة ضرورة مناقشة المسرحية أعادت

الجماعية اإلبادة الكوردية و والقضية اإليزيدية صوت المرأة إيصال من وتمكن وغير ذلك، والمعيشي واالجتماعي الثقافي الصعيد على المشاكل

ككل. العالم إلى خالل ممثلة عربية من العربية بالغة

إلى ينتمي (أنياب) إن عرض باإلمارات، اآلن زيارته مقر الكوردي نجاة نجم، من المخرج "كوردستان"، قال لصحيفتنا خاص تصريح وفي

(سنجار)، مؤكدًا شنكال فاجعة إيزيديات في نساء مآسي فيه عن نتحدث للمسرح الكوردي، مهمة تجربة الصورة، وهو مسرح أو المسرح المعاصر

والدمار واالغتصاب. النخاسة وتصوير القتل وسوق نينوى والية في اإلسالمية والخالفة فظائع داعش عن حقيقية من قصة مأخوذة الفكرة أن

بعد تجربة إليها، ينتم لم التي التاريخية، الكردية الحركة السياسية

شبابه، في إليه الذي انضمَّ  الحزب الشيوعي صفوف في له سريعة

أحد ماجعله الدين رجال أحد يدي على القرآن تعلم في تجربته بعد

مامعناه: معه مقابالتي أحد مقدمة في كتبت وقد الكرد، الفصحاء

تصويب من البتة أعان لم  زورو أبي الفنان  مع حواري خالل

عربية عالية، بلغة ينطقها كان بثقة إذ علي يمليها راح عباراته التي

بها. كتب التي األم بلغته عبارته شأن كما كان ذلك

أنه ذلك ومن زورو، أبي شخصية في كانت فارقة ثمة عالمات

يمارسها كان هذه روحه الساخرة بل إن ساخرة، بروح يتمتع كان

بعضهم اتخاذ مدعاة السمة كانت هذه ولربما محيطه، مواجهة في

كان يمتُّ بعالقات أنه كما أحدًا، ليجامل يكن إذ إنه لم منه، مواقفهم

لكنه، حوله، من والعوام والسياسي والفني الثقافي الوسط مع عميقة

وجمال مظهره، بأناقته، يعنى الشخصية، مهاب كان كل ذلك خالل

في الحي الغربي يسكنه الذي البسيط منزله كان يعنى بأناقة كما

بعض بيته في يستقبل سماها،  كما  أفيني،  قامشلوكا  مدينته: في

يعنى اآلخر، هو بعضهم يزور  بابه. يطرق  من وكل أصدقائه،

أولئك من طراز لم يكن فهو عنهم، أن ينقطع من دون بشؤونهم،

الدرجة في ألنه كان أبراج عاجية، في  يتحصنون الذين الفنانين

ناجح. جد اجتماعيًا األولى كائنًا

من ونيف سبعة عقود خالل يوسف، سعيد الكبير الفنان استطاع

والعطاء اإلبداع من عقود ستة مايقارب الواقع خالل حياته- وفي

صوته إيجاد  من يتمكن حتى يحفرعاليًا، أن والحياتي- الفني

الخالد، البارزاني لثورة لشعبه. الكردية. لقضيته غنى فقد الخاص،

مجرد كان عندما الماضي، القرن وأواخرستينيات أواسط في

ذلك في االعتقال، إلى يدعو كردستان كلمة أو كرد، ذكر كلمة:

وفق للمرأة غنى والجمال. الحب لقيم غنى أنه كما الرهيب، الزمن

في المرأة إلى تحرر الدعوة رائد ليكون بما يؤهله متقدم مفهوم

مثقلة المرأة فيه الذي كانت الصعب ذلك الزمن في الكردية األغنية

معجم معجمه. ينجز بنفسه التي يكتبها أغنيته عبر وكان باألغالل،

اليومية، الشفافة، البسيطة، اللغة تلك الكرد، وأجداده، آبائه، لغة

أغنيته ألن وذلك الحياة، فيها ليبعث باالنقراض، المهددة تلك وحتى

أن أوساط واسعة، بحيث قبل من سهلة االستظهار، يقدمها كان التي

من األلفية الثاني العقد وحتى الستينيات أواخر منذ أجياًال متتالية،

الثالثة يرددون أغنيته.

فإنه البد من فريدة، استثنائية، شخصية مقاربة إطار دمت في وما

من مبكر وقت واجهها، منذ التي يوسف محنة سعيد إلى اإلشارة

وهي في مواجهته، استمر ما وهو محددة، قبل أوساط من حياته،

المبدع، تجاه النفوس أصحاب بعض عدوانية أسميه أن يمكن ما

في أكثرالبارزين من سواه بحق يتم كما عليه- التأليب تم إنه إذ

مبدع أي شيخو وال محمد الكبير الراحل ذلك من مجتمعنا ولم ينج

كان يتم عندما السيما جارحة، جد أليمة، جد بطريقة آخر- ومضح

معادلة: تجاه خاللها رؤيته يبدي كان التي المحطات استغالل بعض

من كثيرون وكان التي ضمته، بمفهوم الخريطة الوطني القومي-

على إقدامه  جراء عليه، رصاصهم إطالق يحاولون رؤاه نقاد

ارتكاب، أو باقتراف، قاموا ألنفسهم إن يبيحون موقف ما، اتخاذ

أو ويصيبون ممن يعملون، سواه- فأنا أراه-كما وهنا يشبهه، ما

إلنسانه- حبه خط الجمالي- الفني- عطائه خط لكن يخطئون،

تلك أحد عن مرة ذات سألته وكما هدفه- وأن تصاعد- في كان

في استثمارها ضده، كان وتم بعضهم، يستسغها المواقف التي لم

أن مع سألته، حين أمامي نفسه عن رافع كما شعبه، خدمة إطار

الموقف. لهذا المضاد االتجاه وفي مختلفًا، كان الشخصي موقفي

يوسف سعيد لها الفنان تعرض حقيقية هناك معاناة فإن هنا، ومن

اإلعالم وسائل جعل ما وهو أحدًا، يمالق أن يكن ليرضى لم الذي

تجربة، وأعرق أقدم، تعد كانت التي العريقة الفنية تجربته عن تبتعد

التي إلى الدرجة مكاننا، في أحياء كانوا الذين الكبار الفنانين  بين

في وهو- عليه، فرض مفهوم غير حصار عن الحديث يمكننا

يؤثر لم وهوما األفق، ضيقي أو العقول، قبل صغار من عمومه-

لشعبه! وحبه برسالته، إيمانه في

مميز صوت كل تجاه مبدعنا. تجاه مرضية عدوانية من ماطرحته

خطيرة، جد ظاهرة يشكل ألنه وأتناوله، عنده، سأتوقف ما هو

من خالل أثرذلك تتبع ويمكن للباحث الكردي مجتمعنا، تفتك ببنيان

األجراس نقرع أن يجب وهوما والقريب، البعيد التاريخ قراءة

بعض ظهور في زمن ثورة المعلومات، و السيما منه، للتخلص

الفالسفة هيئات في أنفسهم يقدمون الذين أميتهم من المتحررين

على النقد، باب فتح مع كنت وإن والثوار، والوعاظ والمفكرين

أي دون من سواها، أو إبداعية، كردية، قامة ونحاورأية مصاريعه،

االحترام. ضمن دائرة ذلك، كل أن يكون شريطة تحفظ،

يتبع.....

''رجاالتها'' و ردية
ُ
الك الصحافة استحضار يف

واإلعالم الصحافة  عن  ُيسَمع أن  يمكن ما  أقسى

المقولة، فهذه (هابطة ومفبركة)، أّنها هو الُكردي،

كانت منذ األذهان؛ كما في وتعلق المشاعر، تهْز

عن الُكردية األجيال توارثتها ولألسف بعيٍد، زمٍن

تزاول وأصبحت لُكردستان، المستعِمرة الدول ثقافة

يقارب "ما الحزبية الصحافة مسيرة عبر بإتقان،

المستقّلة. الصحافة ُتسّمى ما أو عامًا" الستين

والتي المتاعب"، بمهنة " التي ُوِصفت الصحافة فمهنة

ِقبل من حتى ممقوتًة، مهنة أصبحت زمٍن، في باتت

ولكنها فقط، ومتاعبها لمخاطرها ليست يمتهنها، َمْن

رزقه، في لقمة "الصحفي" ممتهنها تذلُّ أصبحت مهنًة

ما بحسب الممتهن ليتدّرج بوق، إلى النهاية في لتحْوله

االستسالم – (العلق الثالث مراحله في الشارع إلى ُيروٌّج

الهروب). ثم

فعل اعتزل مهنته؛ كما إعالميًا، او صحفيًا أصادف لم

فال تمامًا العكس بل المتمدِّن، العالم يفعله الفنانون في أو

اآلخرين ما يجعل بريقها، تمتلك الصحافة الُكردية تزال

لألسف، عليها ويتطّفلون يمارسونها،  السرب، خارج

الذكية، للهواتف الكبير والتفّوق التكنولوجيا، تطّور ومع

في لمح عبرها الخبر ونشر التواصل االجتماعي وسبل

وكّل َمْن انبتت صحفيًا وإعالميا، األغلب أصبح البصر،

بات الناس من ودبَّ هبَّ ٌمْن وكّل النرجسية" " في ذهنه

البعد كّل البعيدة الخاصة وطريقته بأسلوبه بها يعمل

المهنية. عن

موهبة يمتلكون ال ُذِكروا َمْن اغلب أّن المالحظ فمن

كيفية إلى  ويفتقرون األقل، على  للمقالة عنواٍن انتقاء

لتطوير هادفة تحليلية أو ثقافية مقالة لنشر األسطر ترتيب

أو الكتابة عبر القضية وخدمة الحقيقة ونشر المجتمع

يعود عرفناه؛ ما وحسب الصحافة فتاريخ الخبر، نقل

بالصحافة والنهوض تقريبًا، عاٍم خمسمائة  من  ألكثر

كوردستان" " صحيفة مع صدور اقترنت التي الُكردية

بريئة هي عاٍم وأكثر؛ مائة يقارب الرائدة ما وتجربتها

الُكرديين. واإلعالم الصحافة عبر يجري اليوم عّما

ويصوغ فخمة، طاولة على الجالس اليوم فالصحفي

درٍج، نفسه ككعب ليضع بهدوء، منه أسياده يطلب ما

وسياساته أجنداته ضمن ويدخل األخير، يمتطيه

الخبر في نقل هدفه أجل من يموت الخزعبلية؛ وآخر

الوقت العسير، هذا في نحتاجه ما وهو والحقيقة للعالم،

بآالف الجيد والعنصر المهني هذا ُيتَّهم أن  والغريب

العظمى) الخيانة – الجنون الزندقة- ) كـ الباطلة التهم

العدالة، يضّل َمْن ويقف في وجه الحقيقة ينشر لكونه

الساسة من الكثيرين أّن في المشهد غرابة وتكمن كما

الجهة وباعتبارها القيام في القيادات، ُيسّمون وممن

فيقوم الممتهن، على و(المالك)  بدور(الملك)  الراعية

إلى للوصول  فقط بل عينيه لسواد ليس األول بدعم

ونرجسياتهم. وأهدافهم مآربهم

معينةٍ، حالٍة في ُتشترى ألنها المهنة  احتقار  يتمُّ هنا

وبحسب معينٍة ألهداٍف وسيلة وخصوصيتها وُتستخَدم

لـ "الملك". القياسات المطلوبة

ومواالة، معارضة معينٍة، لصحافٍة يكون أن الطبيعي من

قراصنة واحدة؛ مثل عين للصحافة ال تكون ولكي لكن

على نواقص؛ فيها عرجاء وال الزمن الغابر، في البحار

قورن وإْن العبودية، من يتحّرر أن
ّ
واإلعالمي

ّ
الصحفي

أنفسنا في الخانة لوجدنا اآلخرون يفعله ما مع
ٌ
إعالمي

ّ
الغربي الصحفي  يعمل المثال سبيل فعلى السوداء، 

والحروب المعارك ساحات من  الخبر نقل في الحرُّ

كوكب من خبٍر بنقل  يقوم أو  وشفافيٍة،  مصداقيٍة  بكّل

ال في وقٍت المجّرات عن ويتحّدث كالزهرة والمريخ،

المخلل عمل كيفية الُكردي يبحث عن إعالمنا يزال

الهاوية إلى شعوبنا ليقود وهمي" "رجل وصناعة

أجيالنا أشبعت التي من حدة أكثر الفاسدة والمعتقدات

السابقة.

الحّرة وللكلمة للصحافة،  آخر عالم  هناك إذًا:

سيكون عندها نفسه، الُكردي الصحفي راجع إْن

فالصعود المشاهد، القارى، المستمع، بيد القرار

االلتفاف الجميع وعلى العناء يستحّق األعلى إلى

نحو واالقتراب الحقيقة إلى أقرب هو َمْن نحو 

التي األيديولوجيات عن نشر واالبتعاد الموضوعية

العلمية المناهج من  واالستفادة الزمن، عليها عفا

من الشوائب وخلوه الصحفي البيت والنقدية لترتيب

روح لخلق الحداثة نحو والسعي المادية والمقايضات

إعالم ومشاهدة الصحيفة  وقراءة الشارع  متابعة

وأخالقية أدبية قواعد على مستند حر حيادي، نزيه،

عن االبتعاد وعليه  إال  حقيقي إعالم فال ومهنية،

لكون اإلطراءات وتقديم األحكام ومنح السذاجة

تقويم، وتطوير عملية األساس في المهنية الصحافة

المشاهد مسمع ومرأى الى وإيصال الحقيقة للمجتمع

ومسيرتها الُكردية الصحفية التجربة من واالستفادة

الصحافة الغربية. واإلفادة من

حسني لياني برزان
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اجلديد القديم كتابه على يوقع إمساعيل أمحد
'' مشدينو يغني ''عندما

محمد رائد هولير-

هذا في  بوزاني: خيري الكوردي الكاتب يقول 

موت مسرحيات: ثالث دفتيه بين يحمل الذي الكتاب

في بداية فسنجد مهاباد، شمدينو، يغني الحجل،عندما

أجيال ثالثة  خالل  )-ومن الحجل (موت مسرحية

عدة بين مشتت الكوردي شعبه أن - واحدة لعائلة

التالل من مصطنعة حدود منها كل بين متأخمة، دول

األلغام حقول من شاسعة ومساحات الشائكة واألسالك

(عندما في المشددة.أما الحراسة أبراج هذا كل ويعلوا

الحب عن يحدثنا الكاتب بأن نلتمس ( شمدينو يغني

تحت في الزوجان يتبادله الذي  واإلنساني الوجداني

الكاتب إلى يعرج أخيرًا الحزن. سوداء ينقط منه غيمة

األحمر والجيش المستقلة الجمهورية مهاباد،حيث مدينة

إلى أحداثها يعود متخيلة قصة علينا يعرض ولينين،حيث

"" خلت سنة ٧٥ قبل

تحدث سما مؤسسة مدير رمضان عارف األستاذ

اليوم هذا يعتبر ": وقال التوقيع حفل عن لصحيفتنا

٢٠٠٤م فمنذ سنة سما،  مؤسسة تاريخ في جدًا  مميز

حاليًا وهولير سابقًا دبي في أنشطتنا معظم وحتى اآلن

وغير ذلك والرواية والقصة الشعر على كانت تتركز

بالمسرح، حيث يتعلق هي المرة األولى األمر هذه ولكن

لبى الذي إسماعيل أحمد إسماعيل القدير االستاذ دعونا

بوزاني خيري للكاتب موصول والشكر الدعوة مشكورًا

هي هذه تعتبر حيث الكتاب هذا بطباعة تكفل الذي

وقريبًا  سنة، ٢٠ حوالي قبل  طبع فقد الثانية، الطبعة 

المسرح ففن أحمد الطبع لالستاذ قيد أخر كتاب يوجد

نهتم بالمسرح أن جيد شيء وهو ملعبه واختصاصه هو

سوى المسرح نعرف نكن لم  فسابقًا  كوردستان، في

المسرح أما نوروز وأغلبها كوميدية عيد مسارح عبر

سنة في أنه أتذكر أنني متواجدًا حتى  يكن فلم الجدي

الموافقة أردنا أخذ سرخبون أسسنا فرقة عندما ١٩٨١م

لنا فاألمن سمح نوروز عيد أجل من بالعمل للمباشرة

لنا قالوا ولكن واألغاني والخطابات االشعار  بتقديم

في المسرح دور من يخافون فهم ممنوع..!! المسرح

." الشعب توعية

له الذي حاجي رفعت اإلعالمي لنا  تحدث جهته من

وبخاصة في الكوردية الفلكلورية الفرق في باع طويل

المسرحية الحزبية بأنها الفرق يتهم :" من المسرح فقال

الذين فاالعضاء وسامًا، يمنحنا فأنه المسرح قزمت دور

ومحفوفة ظروف صعبة أوقاتهم وجهودهم في خصصوا

." القبعات لهم ترفع أن يجب بالمخاطر

حاجي قال شامل كوردي مسرح تأسيس عدم وبخصوص

هو الجمهور وهذا لجمهوره بعمله يقوم حزب كل ":

هو عدم اإلستمرار أما الجريمة يحكم وهو القاضي الذي

كما أو الكوردي المسرح وبخصوص ، العمل هذا في

أن هنا إسماعيل بالنوروزيات، نجد الكاتب أحمد سماه

أخرى مناسبات  عدة  بأحياء قامت قد الحزبية  الفرق 

الجوالة المسارح عمل تم حتى  والربيع العمال كعيد

الدعم نذكر هنا ولألمانة المهرجانات  في والمشاركة

الكوردية االحزاب  من الفرق هذه تتلقتاه كانت الذي

." ذلك يقيم أن يستطيع شخص وكل الكبير والتشجيع

مدينة إسماعيل إسماعيل ابن الكاتب المسرحي أحمد أما

وردًا " شمدينو يغني "عندما كتابه عن لنا تحدث قامشلو

قرابة بعد ثانية لماذا طبع الكتاب مراسلنا تساؤل على

طبعته األولى فقال:"  من سنة ٢٠

أخرى، مرة النور إلى  الكتاب يخرج  أن أرغب كنت

المسرحي الكاتب رغم أن ، مستمرًا يزال ما محتواه ألن

'' المسرح فيها جملة يقول بريخت له المعروف برتولت

المستمر  الكوردي األلم '' ولكن سنة ٢٠ من أكثر يبقى ال

مستمرة وحالة الكورد ذلك من يستمر أكثر أنه أثبت

الموت من والمعاناة والحالة األلم، نفس يتغير شيء وال

." المشاريع وانهيار والهجرة والجوع

مراسلنا استفسار عن الكاتب رد معرض وفي -

منذ مفتوحة مسرحية ككونه الكورد ألم بخصوص

هو لذلك مفتوح مسرح نعم هو ": قال السنين مئات

قريبًا سيصدر مسرحي  كتاب ولي  ، مستمر مسرح

مفتوحة مسرحية بأسم

: فقال أحمد للكاتب قلناها ..؟ شمدينو يغني ماذا -

عجزه، عندما يغني كوردي أنه وحلمه، ألمه يغني  "

شيء وال يقول أن ال يستطيع إلى درجة شمدينو يصل

من ال يغنون ، فالكورد لذلك يهرب يقول ماذا يدري

أغاني في مساحة كبيرة للحزن فقط بل السعادة أجل

." الكورد

واإلبداع متجددة مقولة قديمة األبداع، هذه األلم يولد -

نجد لم األلم الكوردي كبر رغم ، الفنون مختلف في

قال ..؟؟ اآلن لماذا إلى المسرح فن في أبداعًا كورديًا

هو نعم إسماعيل:" إسماعيل أحمد المسرحي الكاتب

لماذا..؟؟ مشروع تساؤل

توجد وال والحرية  الديمقراطية  نملك  ال شعب فنحن

الشعوب بعض عند نجد  أننا حتى ، متطورة  َمَدنّية

والديمقراطية تحظى بالحرية ال ولكن دوًال تمتلك التي

المسرحي بالعمل وتقوم مسرحًا تكّون أن تستطيع ال

األخر والسبب ، المضطهد الكوردي بالشعب بالك فما

تجعل لم الكوردي فعقلية الكوردية الثقافة هي واألخطر

بالغناء والسياسة مشغولة العقلية فقط ، همًا المسرح من

حصص لهم يوجد ال والمسرح والسينما الرواية أما 

، بالعواطف مرتبط وهذا

له إمامه فسيتجلى الكورد عن إحداهم وعندما تسأل

!!.. سالحًا يحمل كوردي

لدى األشهر (أأللة الموسيقية طمبورة يحمل أو كوردي

." أنفسهم لدى الكورد صورة الكوردي هي ( الكورد

: تعريف بطاقة

من مسرحي وكاتب قاص إسماعيل إسماعيل أحمد

القصص من العديد نشر ١٩٦١م قامشلو مدينة مواليد

من العديد وقدم  والصغار، للكبار والمسرحيات 

الدرويات من العديد في القيمة المسرحية الدراسات

من الجوائز أعماله العديد على الكوردية والعربية، نال

داخل والمسرح القصة مجالي في وبخاصة األدبية

وقد العربية باللغة العربي، يكتب الخليج ومن سوريا

إلى كتبه  من العديد بوزاني  خيري  الكاتب له ترجم 

كتابه"عندما األخير بطباعة تكفل الذي الكوردية اللغة

أحمد المسرحي الكاتب عليه  وقع  شمدينو"الذي يغني

و الكتاب اإلعالمي هولير بتقديم في حفل إسماعيل في

المهتمين.. من وسط حضور نخبة محمد جميل خالد

برييفان  أنا ... Ez Bêrîvanim
األحالم. جفنيها وملء نامت  بالبهجة  المزهوة بيري

أجنحة تلوين.. وعلب دفاتر تحتضن حقيبتها األولى

فتموج األعتاب. إلى  الخطوات منها  تستبق الحلم

األتراب. تغاريد بين بالغبطة بيري

جلست النوم. عينيها عن نفضت الباكر الصبح في

ضفيرتها، وتزين تجدل مهجتها. واالم يغسل والفرح

الخصالت.. فوق حطت كفراشات بالبكالت. شعرها

الخطوات. الصف إلى تستبق شمس أول في كريم

الظبيات. مع للصف الغبطة طارت بأجنحة بريڤان

كلمات. بضع العرب.. لغة من وزادها

كل  من  تتلى ألسماء  يصغون فرح في االطفال هدأ

ال يتلى!! اسمها لكن حاضر. حاضر الرد. يأتي حدب

وتزهو، تقف كي تنتظر لهفة أذنا أمست بيري

بين مثلهم صوتها يعلو أن آملة  نفسها وتحفز  وحماسي، فرحي  بكامل حاضرة  ذا. انا ها وتقول:

تطوي لها صوت، هل يعل لم تقف، لم بيري تفقد كل األسماء. لكن الصف معلمة أنهت األصوات.

الكلمات؟ منها وأين تفعل؟ ان عساها وماذا يحصل؟ ماذا غبطتها؟ بيارق وتلف قامتها؟ بيري

بلسان  وتسأل يدها بيري ترفع ... ما خطأ هناك غائبة أو كأن التلميذات تعداد كل الصف معلمة  تعيد

أين اسمي؟ الخيبة: معلمتي ..

تناديني بيري. امي أنا بيري تجيب:  بيري حلوة؟ يا ما اسمك أنت تسألها: وتتقدم منها

كل الصف معلمة بريڤان.. وخالل دقائق تتفقد يناديني وأبي بيري قائلة: فتردف ياطفلة. ال يوجد بيري

تتسع يا بيريڤان. أنت حالبة الصف معلمة تقول مكتوم. قهر من دهرا تحسبها بيري دقائق األسماء.

لديها تكفي ال الكلمات.. كلمات منها وتعجز بعينها الدمع يختنق بدهشة! الرد وتحملق في أحداق الطفلة

عيناها تغرورق حالبة. واسمي ليس بيريڤان أنا تعيد لكنها هذا؟ فعل ومن واين  كيف لماذا تسأل: كي

للخد. دمعتها وتطفر بالدمع،

حالبة!! اسمها .... سجل قد الغابة قانون بأن أن تعلم لبيري آن

نسرين تيلو
احلزبي ر التنمُّ

مرؤوسيهم على العمل، إلى السيطرة رؤساء أو مديري أو ميل بعض أصحاب بأنه التنمر ُيعرف

عليهم، الضغط أجل من ذلك كل لهم، اإلزعاجات  خلق أو معهم، المشاكل  وافتعال ومضايقتهم،

أخرى. أو وظيفة آخر مكان إلى لنقلهم بطلبات التقدم أو استقاالتهم، وتقديم العمل ترك على وإجبارهم

وظيفتهم. أو عملهم، مكان في السيئة والمعاملة النفسي الضغط عن بعيدًا

الحزبيين األعضاء من الكثير يعاني حيث أيضًا، عندنا السياسية األحزاب بعض في نجده األمر كذلك

الذين الحزبيين المسؤولين أن بعض "التنمر الحزبي"، بحيث من  أحزابهم ضمن عملهم إطار وفي

يعاملوا أن يخولهم مركزهم الحزبي وبات الحزبي، الهرم رأس في المسؤولية، أو موقع في أصبحوا

بهم، االستخفاف وحتى شأنهم، من سيئة، والتقليل الدنيا، معاملة الحزب هيئات في هم الذين رفاقهم

ليسوا بأنهم إيهامهم أجل من ذلك كل أمامهم، والصعوبات العقبات ووضع وقدراتهم، بإمكانياتهم و

يوجد ال بأنه لنفسه المسؤول وإلقناع المسؤولية، تحمل على قادرين غير المطلوب، وأنهم بالمستوى

لهم. والمنقذ المخلص وحده هو وأنه له، منافس

وواجباتهم، حقوقهم يجهلون والجهلة، الذين الشخصية ضعاف من نصيب يكون ما غالبًا التنمر طبعًا،

لك ما تعرف األحزاب، فإذا كنت ال في وحتى آخر، ومجال عمل أي أوفي ما، وظيفة سواء في

وضعفك، جهلك اآلخرون سيستغل فبالتأكيد حزبك، وضوابط قوانين تعرف تكن لم وإذا عليك وما

تعرف أن ودون أيضًا، من زمالئك وحتى مسؤوليك من أنواع التنمر والضغوطات، لشتى وستتعرض

وتنصف الجميع، فوق تكون والمحاسبة للرقابة هيئات هناك تكن لم إذا وخاصة نفسك، عن الدفاع كيفية

وتحاسبهم. الجميع

عدم ويجب خطير، مرض إال  ليس  هنا، يهمنا ما هو الحزبي" "التنمر أن  القول نستطيع أخيرًا

أي في مالحظته حال في الممكنة عليه بالسرعة يجب القضاء بل وتفشيه، المجال النتشاره إفساح

الهيئة المرض أن يصيب الممكن ومن فائقة، بسرعة تتوسع التي األمراض من ألنه سياسي، حزب

حتمًا للتنمر المعرضون ألن الحزبية، الهيئات كافة تتعطل بحيث وكبيرها، تلو األخرى، صغيرها

والعطاء. باستطاعتهم العمل يكون ولن نفسيًا، سيكونون محبطين

وتكديسًا لألحداث اختزاًال السنة شهور شهر من أي يشهد لم

فعله بالشعب وما شهده آذار ،           العظمى مثلما

أيامه من يوم إّن كل . بل مسيرة تاريخه الطويل في الكوردي

. الجسام األحداث هذه من العديد على شمل الواحد والثالثين

بين شعوب ينفرد الكوردي الشعب أن ، أيضًا القول ويمكن

، محطات ونهضاته نكباته جّل على آذاره باستحواذ العالم 

إلى تقفز ، نعايشه أو آذار نستذكر وعندما . وأفراحه أحزانه

: وأبرزها ، الجسام األحداث هذه من الطويلة القائمة أذهننا

-١٩٠٣ الخالد بارزاني ، الكوردية قائد األمة ورحيل ميالد

الجزائر  واتفاقية ،  ١٩٧٠ الذاتي الحكم واتفاقية ،١٩٧٩

األنفال  وعمليات ، حلبجة ١٩٨٨ ومجزرة ، ١٩٧٥ المشؤومة

أحمد  الشيخ وثورة ، ١٩٩١ الكبرى واالنتفاضة ، اإلجرامية

وانتفاضة غربي  . كوردستان في جنوبي ، ١٩٣٢ بارزاني

الكوردي  الفنان ووفاة و الحسكة ١٩٩٣ ، سجن ومجزرة وثورة ٢٠١٢ ، ، ٢٠٠٤ قامشلو ومجزرة ، كوردستان

سورية . كوردستان ١٩٨٦، في آدي نوروز سليمان ألعياد األول والشهيد ، شيخو محمد الكبير

١٩٣٧ في  ديرسم وثورة . كوردستان شرقي في ،١٩٤٧ محمد القاضي المستقلة كوردستان رئيس واستشهاد

االمبراطورية واعالن اآلشورية االمبراطورية على خسرو كي الكوردي وانتصار القائد . كوردستان شمالي

. مم وزين وملحمة ، نوروز وعيد ، الكوردية السنة ورأس ، حداد كاوا ، وانتفاضة ق.م ٦١٢ في الميدية

، آذار في للشعب الكوردي الحاصل والصحوات ، الكبوات  والحزن الفرح من الكّم الكبير هذا حدوث إّن

الجدليات هذه آذار على هيمنة ولكّن . األضداد واألبدي بين هذه األزلي سياق الصراع في يندرج أنه شّك  ال

. يحدث أو ، حدث ما لكل أو كلمة الّسر إلى فّك شيفرة ، ربما تؤدي محّقة تساؤالت تثير واألضداد

الطامعين لهؤالء أبدًا يلين جانبه وال ، األعداء من أكثر وتجّددها ، الحياة يحب كونه الكوردي الشعب ألّن هل

؟ وأحزان انكسارات إلى واألفراح المنجزات إحالة بهدف ، منه ، فيْقدمون على االنتقام بأرضه

دار وتعني الماء ،  وتعني آف ) آفدار ، اللغوي تفسيره في ، السيِّما بامتياز - الشهر الكوردي آذار ألن هل

يؤّشر  - والشتاء الخريف بعد يباس الشجر ، إلى الحياة عودة بمعنى إلى الشجر ، الماء عودة شهر ) أي الشجر

؟ السنة من األساسي المفصل هذا والكورد في الطبيعة بين التحالف إلى

ومنها ، مالذات آمنة بالكورد إلى دفعت التي والسياسية الطبيعية مظاهرها الجغرافية في هي العوامل وهل

؟. آذار

منذ ، هذه التضحيات الهائلة بذل بالكورد وُيراد في آذار ، دفعًا ، كّلها األحداث بهذه دفع الذي القدر هو أو هل

؟ المنتظر كيانهم لصيرورة وضريبة ثمنًا ، سنة وستمائة ألفين من أكثر

؟ آذار في نات المكوِّ هذه وحدوث والدة نبرهن كي ، وغيرها األسباب هذه تجتمع أن يمكن هل أم

منذ الزمن وهو يبحر بنا في ، وهرم شاخ وقد منازع . بال شهرًا كورديًا قد غدا آذار شهر فإن يكن ومهما

إلى الحياة ُأعيد وكما فإنني ! أيها الكورد انتظروني : لنا يقول . ولعله نهاية ال ما إلى ليس ، ولكن أمد طويل

. المرة هذه بصورة جديدة ، ولكن إليكم ، لسوف ُأعيد الحياة الطبيعة،

. أيامي ثنايا يتحّقق بين ( سوف كوردستان دولًة وكيانكم ( مصيركم إن

الكورد آذار
واحلزن  الفرح متالزمة وسّر

الدين سيف

بدرية دورسن

الحنين ينتابني األحيان من كثير في

وأطلق اآلنين الذكريات متاهات ألتوي في

أبي. حنان أمي .وجبروت الى احن

صغري .حيث منزلي أخوتي..إلى مشاكسات

غرفتي وجدران صوري إلى

الشجر أوراق القطرات قطرات الندى على تلك إلى

إلى زخات المطر عندما كانت مطر

الغضب يشتعل أن قبل بلدتنا صقيع إلى

اآلذان واجراس الكنائس صوت إلى

الزمان لذلك وأحن .أحن أحن

تراضيني االخفاء في وامي يعاتبني أبي كان عندما

وحقيبتي مدرستي.معلمي.رفاقي إلى

واآلنين اآلهات وأطلق أجلس لذلك

أوسجين صامتا أن يكون كتب عليه مسكين شعب على

األنقاض المحالة تحت ميت بقي إن

الزبالة و القرف وكثرة الجوع من أو

اعالة بدون أو غريق مابين ميت نزح وإن

الغربة المحالة ميت في او

واآلنين اآلهات وأطلق وألتوي أحن لذلك

بلدتنا صقيع
الغضب واشتعال

صربي فخري

أكرم حسين

في االفق بعيدا كنهر يجري

الغسق تشع في كنار

الغرق من الناس يخاف كبحر

قريب ما مكان وفي

وشابك بشال العمق في يلوح رجل ثمة

بهدوء عنه يتحدث الكل حمراء.. وكوفية

وعليه عذب.. صيفي بليل اشبه رنان بصوت

الرهان يقع دائما

في المطار من اقلعت كطائرة بعيدا او قريبا

الوطن رحلة مسار

دون العيش في الرغبة تغير.. قد شيء كل

حروب او نكبات

...!وسط الظلمة لحظات حتى او او يومين يوما

والريح

حلمنا الطريق.. على الوطن الكرد.. ايها صبرا

العتيق

و والغرب الشمال هو  كما  حلمنا الجنوب

الشرق...

!.. لنا كلها الجهات

االلسنة وعلى االضلع.. وفي القلوب نحملها بين

!..

اليها والسفر بالجهات الحلم متعة

العيش يتقنون ..! فالكرد شيء اي اليضاهيها

!.. االخرين مع بسالم

يمكنكم ال قصيرة.. ..!الحياة كذلك ليسوا لكنهم

استرجاع السنوات

بالبيانات والدعوات االوطان بناء وال

ال يسكنكم الحزن كي

االجيال القادمة وسترى فاعملوا

!.. الثمرات ..من ايديكم عملت ما

رجل مثة
ح

ّ
يلو

العمق يف
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العدسة

واألنفة  والشجاعة  البطولة  عن  الحديث 

إلى  الوطن  وعشق  الذات،  ونكران  واإلباء 

درجة التعبُّد، وما إلى ذلك من مواقف تقترب 

من األساطير التي وسمت حياة القائد الخالد 

المال مصطفى البارزاني، هذا الحديث تفيض 

والمقاالت  الرصينة  واألبحاث  الكتب  به 

الطوال، أسوق هذا الكالم في الذكرى الحادية 

واألربعين لرحيل عظيم األمة الكوردية على 

أن  استطاع  الذي  الشامخ  هذا  العصور،  مّر 

شخصيته  خالل  من  بالكرد  العالم  يعّرف 

الفذة، وكاريزماه الساطعة.

َجُبل القائد الخالد المال مصطفى البارزاني من 

الكوردستانية  واألخالق  الفاضلة  القيم  ينبوع 

النور، وحتى  عيناه  أن المست  منذ  السامقة 

تلويحة الحياة األخيرة،  وهذه صفات العظماء 

بألوانهم  الحياة  لوحة  في  يتكررون  ال  الذين 

البهية بالسهولة المنشودة.

ما إن سار في درب العمر ويفاعته، نازعه 

وطنه  رؤية  في  الروحية  والمودة  الحنين 

كوردستان عاليًا كما جباله الشّماء، وبدأ يسرد 

ميادين  في  انخرط  حينما  العشق  هذا  قصة 

النضال والمقاومة ليس في جنوب كوردستان 

فقط، بل لبى نداء باقي أجزاء الوطن السليب، 

وكان له معاونون وبيشمركة بواسل يقاتلون 

معه من شرق وغرب وشمال الوطن إضافة 

األعظم..  الكردي  أنجب  الذي  الجنوب  إلى 

البارزاني.

كان له في ذلك صوالت وجوالت وانتصارات 

وأساطير في النبل وأخالق المقاتلين األشداء.. 

الشجعان، وهو الممسك بدفاتر شعبه، وأحقيته 

نحو حياة أكثر سطوعًا.. وأقل وجعًا وألمًا.

البارزاني  إن  القول  يمكن  الزاوية،  هذه  من 

قادها  التي  معاركه  جميع  في  انتصر  الخالد 

انتصر عليهم  أعداء شعب كوردستان،  ضد 

يجود  قّلما  الذين  هؤالء  الفرسان  بأخالق 

الكرد  مقارعة  من  وجعل  بهم،  الزمان 

كريمة،  كانت  والتي  أعزتهم  ودماء  بشبابهم 

الكردية،  الذات  للدفاع عن  بوابة  منها  جعل 

بل الذات الكوردستانية، فقد نعمت في عهده 

كلُّ القوميات واألديان التي كانت تتعايش في 

كوردستان باالنفتاح وحرية ممارسة شعائرها 

العظيم  البارزاني  كان  بل  بحرية،  الدينية 

يشّجعهم، ويحميهم رغم المنبت الديني الذي 

والكبرياء..  العظمة  روح  لكن  عليه،  سار 

روح الكوراديتي التي كانت درسًا لكل تلميذ 

يريد سلك دروب الحرية واالنعتاق هي التي 

هي  الروح  هذه  والسائدة،  المهيمنة  كانت 

التي انتصرت وعلى الدوام، حيث المسامحة 

وإفساح المجال لتذهب األحقاد بعيدة، وتحل 

لوطن  واإلخالص  المحبة  إمارات  محلها 

واحد اسمه: كوردستان. 

الى ديار الحق، لكن قيمه  ؤالبارزاني رحل 

الفاضلة بقيت في قلب كل كردي مؤمن بحق 

نتلمسها،  الحياة، وهانحن نعيشها،  وطنه في 

مسعود  الكبير  الرئيس  ومواقف  مناقب  في 

بارزاني الذي يأمل أن يسّلم أمانة كوردستان 

لحّث  وحداثة  معرفًة  المتوقد  الشاب  للجيل 

حلم  وتحقيق  المنشودة،  الحرية  نحو  الخطا 

القائد األعظم مال مصطفى بارزاني.

البارزاني.. 
قيم فاضلة 
وأسطورة 

كوردستانية

عمر كوجري 

كاتبان كرديان يفوزان جبائزتني أدبيتني رفيعتني يف اإلمارات
كوردستان – زافين إسماعيل 

أحمد  هيفين  السوريين  الكرديين  الكاتبين  من  كلٌّ  حاز 

وعنتر حمو، على جائزتين أدبيتين رفيعتين في مسابقة 

اإلمارات  بدولة  لإلبداع  الشرقي  حمد  بن  راشد  الشيخ 

العربية المتحدة، وذلك خالل فعاليات مهرجان الفجيرة 

الدولي للفنون بدورته الثالثة.

وسّلم الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، 

في  للفائزين  الجوائز  الشرقي،  حمد  بن  راشد  والشيخ 

أحمد  هيفين  فازت  حيث  المختلفة،  بفروعها  المسابقة 

بالمركز األول في فئة "أدب األطفال" عن عملها "مملكة 

واحة األلوان"، فيما نال عنتر حمو المركز الثاني في فئة 

"النص المسرحي" عن عمله "بوابة األرواح".

يذكر أن جائزة راشد بن حمد الشرقي لإلبداع في الدورة 

الثانية جائزة سنوية أطلقتها هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم 

في بداية عام ٢٠١٨ وتهدف الجائزة إلى رعاية المواهب 

األدبية والنقدية العربية، ودعمهم ماديًا ومعنويًا.

وفي تصريح خاص لصحيفتنا " كوردستان" قال الكاتب 

المسرحي عنتر حمو : 

بوابة األرواح هو العمل األدبي األول لي الذي سيرى 

العبث  لمسرح  ينتمي  مسرحي  عمل  وهو  النور، 

(Theater of absurd) تتحدث المسرحية عن كل ما 

جرى في منطقة الشرق األوسط خالل العقد الماضي من 

يقال عنه  او كما  للموت،  فقط  حروب وتهجير وموت 

موت على الهوية سواء إثنية أو طائفية.

سيجد القارئ أشخاصا أو باألحرى شخصيتين رئيسيتين 

ذات مالمح غامضة وكل منهما عن هدف لكل الوجود 

وهنا مع العبثية أردت أن يكون للنص روًحا وجودية، 

ال يحمل أي منهما أي اسم الشخصية الرئيسية ستحاول 

أن تجد هويتها بعد أن يجد وبشكل مفاجئ أنه يعيش دون 

ذكريات في مكان الزمن فيه ال معنى له .أما الشخص 

اآلخر فيصرح أنه هارب من عالم األموات.

وفي سؤال عن عدم وجود مؤسسات كردية ترعى مواهب 

الشباب الكرد، قال حمو: في رأيي السبب األهم يعود 

إلى عدم وجود االستقرار األمني والسياسي في المنطقة 

او  الكرد سواء في جنوب كوردستان  فيها  يعيش  التي 

في غربها، وحتى في شمال وشرق كوردستان، هنا أود 

الرغم  فعلى  كوردستان،  وغرب  جنوب  على  التركيز 

المكانين  ِكال  في  ومثقف  متعلم  شاب  جيل  وجود  من 

تستطيع  قليلة  أسماء  هناك  أن  نجد  آنفًا  المذكورين 

لهذا  وحتى  األدبية  الساحة  على  للظهور  الوصول 

ألن  حياتية  وضغوطات  اقتصادية  منها  أسباب  أيضًا 

الكتابة  عن  منهم  العديد  ويتخلى  طويل،  األدب  درب 

أنه ال يوجد  يعني  الطريق .ولكن هذا ال  في منتصف 

حل؛ ففي إمكان الحكومات في جنوب وغرب كردستان 

تشجيع المواهب الشابة بمسابقات أدبية بغض النظر عن 

اللغة سواء الكردية او العربية وطبعًا األفضل أن تكون 

الكردية وذلك لبناء لغة كردية أدبية متينة وغنية. وليس 

من الضروري أن تكون قيمة الجائزة ٥٠ ألف او ٣٠ 

او ١٠ آالف دوالر فالكاتب بالدرجة األولى يبحث عن 

تأتي  وبعدها  عمله،  تقييم  فيها  يتم  حتى  تنافسي  مجال 

الجائزة وطبع الكتاب والدعاية له. 

وعن توقع حمو بفوز عمله، أكد لكوردستان: نعم ، كنت 

مؤمنًا بأنني كتبت شيئًا جيدًا وهذا رد على سؤالكم إن 

في زحمة  متقدمة  لمراكز  العمل  أن يصل  أتوقع  كنت 

األعمال المقدمة ولكن الشخص بنفسه ال يستطيع تقييم 

عمله ألنه حينما يكتب يغش نفسه اثناء التقييم ألنه يكتب 

بأقصى طاقة يمكنه الكتابة بها؛ لذا وجود لجنة مختصة 

في النوع األدبي قرارها يكون هو الفيصل.

أما عن أهمية هذه الجائزة بالنسبة له ككاتب ختم حمو 

كالمه: جائزة راشد بن حمد الشرقي لإلبداع تعني لي 

الكثير بداية ألنها أول جائزة اشتركت فيها بعمل أدبي 

السنة  فهذه  الصغير  عمرها  ورغم  ذلك  الى  باإلضافة 

على  كبير  دور  لها  سيكون  ولكن  الثانية  الدورة  كانت 

مستوى  جزء كبير من الشرق االوسط وشمال أفريقيا 

ألنها تهتم بكل صنوف األدب من رواية ،مسرح ،قصة 

وحتى دراسات نقدية  وتاريخية.

 » لصحيفتنا  صرحت  فقد  أحمد  هيفين  الكاتبة  أما 

كوردستان»: 

رسالة مسرحيتي (مملكة واحة األلوان) مستمدة من الواقع 

وككورد  عموما،  كبشر  الحروب  في ظل  نعيشه  الذي 

الكثير  أوطاننا  في  نخوض  كنا  تعلم  فكما  خصوصا، 

الدونية  والنظرة  التهميش  بسبب  المتعبة  التجارب  من 

الحكومة  المحيط بسبب سياسات  الحذرة من  والمعاملة 

القائمة على بث مثل هذه المشاعر، وأردت أن أعرف 

الطفل من خالل األلوان ورمزيتها ببعض القيم اإلنسانية 

واألخالقية، كالرحمة والصدق والوفاء والتعاون واإللفة 

بين األصدقاء وعدم االستهزاء والسخرية أو التنمر على 

فمملكة  مشاعرهم،  واحترام  كان،  سبب  ألي  اآلخرين 

مكان  ال  شفيف  عالم  إلى  الطفل  ستأخذ  األلوان  واحة 

على  تسيطر  التي  السلبية  المشاعر  أو  للسوداوية  فيه 

أفكارهم، وبالتالي االبتعاد عن أذية اآلخرين أو الذات.

 الطفل هو المستقبل والعنصر الرئيس في المجتمعات 

والهادف،  والقيمي  بالجيد  إليه  التوجه  من  البد  لهذا 

ولكوني أعمل كمرشدة نفسية في مجال التعليم، وبحكم 

للكتابة  األمر  شدني  األطفال   مع  واحتكاكي  عملي 

للطفل، حيث أنني كنت أعتمد  على أسلوب السايكودراما 

(التمثيل النفسي المسرحي) لحل المشكالت التي تواجه 

بتمثيل  قيامهم  خالل  من  وذلك  مدرستي،  في  الطالب 

بعض السيناريوهات البسيطة التي كنت أكتبها والمتعلقة 

بالمشاكل النفسية والسلوكية لدى األطفال.

وكل ذلك سهل علي أمر الخوض في غمار كتابة النص 

المسرحي لألطفال.

وحول سؤال ماذا تختلف تقنية الكتابة الموجهة لألطفال 

عنها للكبا ؟ ردت الكاتبة هيفين:

هناك بعض القواسم المشتركة في الكتابة للطفل وللكبار، 

االختالف  أن  غير  الشكلي  والقالب  السليمة  اللغة  مثل 

يكون في مستوى اللغة المستخدمة من حيث المفردة أو 

الجملة أو أسلوب التعبير باإلضافة إلى حساسية اختيار 

المواضيع التي تتناسب مع كل فئة عمرية، فالكتابة للطفل 

فالمواضيع  فئات عمرية،  إلى  األحيان  تقسم في غالب 

التي نتوجه بها لألطفال في سن الطفول المبكرة تختلف 

وأيضا  مثال،  لليافعين  بها  نتوجه  التي  المواضيع  عن 

اللغة المستخدمة في معالجة نصوص األطفال  مستوى 

الموجهة  النصوص  من  أكثر  وبسيطة  سلسة  تكون 

بحسب  تختلف  أخرى  معايير  إلى  باإلضافة  لليافعين. 

الفروقات الفردية و الزمانية والمكانية.

في  وسهل  صعب  عمل  للطفل  الكتابة  بأن  وأختتم 

الموضوع  اختيار  الحذر في  تتطلب  نفسه ألنها  الوقت 

والمفردة.

شركة لوكهيد مارتن العمالقة للصناعات العسكرية 

تكرم عاملا كورديا
كوردستان

عالم  بتكريم  الصناعية،  واألقمار  العسكرية  للصناعات  العمالقة  األميركية  مارتن  لوكهيد  شركة  قامت 

الفلك الكوردي الدكتور أردشير كلهور، إلسهام شركته في مشروع تصنيع سفينة أوريون الفضائية لوكالة 

ناسا... وتعتبر شركة لوكهيد مارتن المعتمد الرئيس لصناعة السفن والمركبات الفضائية لوكالة ناسا، وقد 

ساهمت شركة آر، دي، آي اينجينيرينغ التي يملكها عالم الفلك الكوردي أردشير كلهور، في تصنيع مركبة 

اوريون الفضائية... وأشادت مديرة النظام الهندسي في شركة لوكهيد مارتن، إيميلي شاور، بالدور والخبرة 

والمستوى التقني لشركة الدكتور كلهور، متمنية لها التطور والتقدم واستمرار التعاون بين الشركتين... 

من جانبه أكد الدكتور كلهور، أن هذه اإلشادة تدل على نجاح أعمالهم الهندسية في تصنيع مركبة اوريون 

الفضائية التي ينتظر إطالقها خالل العام الجاري... والدكتور كلهور ينحدر من مدينة كرماشان بكوردستان 

الشرقية ويقيم في الواليات المتحدة األميركية، وهو رئيس جمعية العلوم الكوردية األميركية.


