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يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا

االفتتاحية

وحدة  أن  بصيرة  ذي  كّل  على  يخفى  ال 

الكوردي  للشعب  مهّمة  الكوردي  الموقف 

بصورة خاصة، وللسوريين بشكل عام، كما 

االستقرار  من  توّفره  لما  المنطقة  لمستقبل 

واألمان ألن تفّرد طرف واحد بالوضع جلب 

أمريكا  تهديد  فبمجرد  للكورد،  كارثية  نتائج 

باالنسحاب من المنطقة ترك ذلك أثرًا كبيرًا 

"تل  سبي  وكري  عفرين  مناطق  في  وسلبيًا 

وما  العين"  "رأس  كانييه  وسري  ابيض" 

ما  تحاول  التي  األوراق  ألن  ذلك  عن  نجم 

كورقة  بها  االحتفاظ  الذاتية  باإلدارة  تسمى 

عربية  مناطق  على  السيطرة  او  داعش 

والمشتركة  الكردية  المناطق  في  واالستفراد 

لم تجلب االستقرار، وليست كافية لالستمرار 

اال  الدولي  التحالف  مع  العالقة  من  بالرغم 

اّتخذ  الذي  الكوردي  الوطني  المجلس  أن 

الشعب  تطلُّعات  مع  منسجمة  سياسية  رؤية 

المعارضة  توجهات  مع  وكذلك  الكوردي، 

الوطنية السورية والرؤية األممية عمومًا من 

سيطرة  عن  واالبتعاد  سوريا  مستقبل  أجل 

المجلس  يأمل  حيث  اليه  يصبو  وما  النظام، 

الوطني الكوردي من خالل االتفاق الكوردي 

وهو  لذلك  الملحة  الحاجة  الموقف  ووحدة 

ه  الّتوجُّ مع  تتماشى  مشتركة  ادارة  تشكيل 

السياسي العام الذي ُيعّبر عنه االرادة الشعبية 

ألن مشروع ما يسّمى االدارة الذاتية منفرد، 

لم يلَق أي تأكيد من المجتمع الدولي، وبالتالي 

الوطني  المجلس  مع  الشراكة  عن  بديل  ال 

الكوردي الذي من الممكن والمؤمل أن يسهل 

االوساط  من  وكذلك  الدوليين  والتأييد  الدعم 

الجماهيرية الكردية ونخبها الثقافية والسياسية 

وكافة الفعاليات الشعبية والمهنية وغيرها مما 

يعزز مصداقيتها.

غرب  في  الكرد  يتفق  ان  يتطلب  كله  وهذا 

المجلس  االساسيين  بطرفيه  كوردستان 

د  ي  ب  و  سوريا  في  الكوردي  الوطني 

واألحزاب المتحالفة معه اضافة الى استقطاب 

والمنظمات  االخرى  الكردية  المجموعات 

حزب  هيمنة  عن  بعيدا  المختلفة  المجتمعية 

يديرون  الذين  وكوادره  الكردستاني  العمال 

العمل في كوردستان سوريا من وراء الستار، 

التأييد والمساندة  االمر الذي كان عائقا أمام 

الدوليين وكذلك جماهير الشعب الكردي.

الى  تتجه  أن  يجب  أيضًا  الماسة  الحاجة 

اظهار االقرار بالتعددية السياسية والمشاركة 

والخبرات  الكفاءات  خالل  من  االدارية 

لكافة  االدارة  بتنظيم  والقيام  الطرفين  من 

الجميع  تمتع  تضمن  والمناطق  المجالس 

الى  باإلضافة  تمييز  دون  الخدمات  بسائر 

تشكيل مجلس عسكري مشترك لحماية البنى 

التحتية والحدود وضبط الهيكليات العسكرية 

في  التدخل  وقسد وعدم  بيشمركة روج  بين 

حياة المواطنين اضافة الى تأمين نظم للقضايا 

العدالة االنتقالية بعيدًا  القضائية وفق معايير 

الموارد  تنظيم  وكذلك  الميليشياوية،  عن 

هيئة  خالل  من  الصرف  وأوجه  المالية، 

عن  بعيدًا  المؤسسات  عمل  وضمان  مستقلة 

االجندات الحزبية والعسكرية.

بهذا الشكل ينجح الكرد في غرب كوردستان 

بإدارة شؤون بلدهم بجدارة واستحقاق.

وحدة املوقف 
واالنطالق إىل 
آفاق االستقرار 

يلتزم  لم  ما  نكسة  اإلقليم  يشهد  أن  من  البرزنجي،  سامان  كوردستان  بإقليم  الصحة  وزير  حذر 

المواطنون بما تراه الحكومة مناسبًا لهم لمواجهة فيروس كورونا، وأشار إلى أن ارتفاع المعدل 

اليومي لإلصابات يعود لثالثة عوامل رئيسية.

وقال البرزنجي إن الموجة الوبائية "خطيرة للغاية هذه المرة"، مما يتعين أن "تؤخذ على محمل 

الجد". وأضاف أن ثالثة عوامل رئيسية ساهمت في سرعة انتشار الوباء ومنها عودة االختالط 

والتجمعات بين المواطنين في األماكن العامة، وارتفاع معدل اإلصابات في بغداد وباقي المحافظات 

وبسبب التنقالت بين تلك المدن واإلقليم األمر الذي يضاعف االنتشار.

والتدابير  الوقائية  باإلجراءات  المواطنين  التزام  عدم  إلى  يرجع  الثالث  السبب  أن  الى  وأشار 

االحترازية، وقال "ال بد من االلتزام بتلك اإلجراءات".
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السبت ٢٣ مايو، رسالة تهنئة إلى مسلمي كوردستان والعراق والعالم  الرئيس مسعود بارزاني، يوم  وجه 

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

نص رسالة الرئيس مسعود بارزاني:

بسم اهللا الرحمن الرحيم

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، نوجه أحر التهاني إلى مسلمي العالم والعراق عامة ومسلمي كوردستان 

المؤسسات  الكرام وبيشمركة كوردستان األبطال، وجميع منتسبي  بشكل خاص. كما نهنىء عوائل الشهداء 

األمنية والصحية في كوردستان وكافة الجهات ذات العالقة التي بذلت الكثير من الجهود وسهرت الليالي خالل 

األشهر السابقة من أجل حماية سالمة المواطنين .

بسبب وباء كورونا واألزمات السياسية في العراق وسوء األوضاع اإلقتصادية المحلية والعالمية، يمر إقليم 

ننتهز فرصة عيد  لذلك  الشديد، بأوضاع حساسة وغير طبيعية ويواجه تحديات جديدة،  كوردستان، لألسف 

الفطر المبارك لندعو األطراف السياسية في إقليم كوردستان، أن يكونوا في مستوى تحمل المسؤوليات القومية 

والوطنية وأن يختاروا طريق الوئام والتأخي ووحدة الصف في سبيل مواجهة التحديات وتجاوز المرحلة الحالية 

غير الطبيعية.

كما ندعو جميع الجهات السياسية الى التضامن فيما بينهم والعمل في سبيل معالجة مشكالت المواطنين وإزالة 

العقبات والعراقيل أمام شعب كوردستان، بدال من محاولة صنع الخالفات البينية وإسقاط اآلخرين. علمًا أن 

شعب كوردستان ينتظر ذلك بشغف منهم، وألنه على يقين بأن كافة مكتسبات شعب كوردستان تحققت وتجسدت 

في ظل وحدة الصف والشعور بالمسؤولية. ونحن على ثقة بأن شعب كوردستان، وباإلتكال على اهللا العظيم 

سيتجاوز بشموخ كافة المصاعب واألزمات.

بهذه المناسبة المباركة، نتمنى السعادة والسرور لعموم المواطنين األعزاء في كوردستان، ونبتهل إلى اهللا 

العظيم أن يتقبل عبادات وصيام جميع المسلمين، وأن يصبح هذا العيد مناسبة النتهاء اإلرهاب والمعاناة وعودة 

األمان والهدوء إلى اإلنسانية جمعاء.

مسعود بارزاني

٣٠/ رمضان/ ١٤٤١هجري

٢٣/ آيار / ٢٠٢٠ميالدي

الرئيس بارزاني يف رسالة التهنئة مبناسبة عيد الفطر:  

وجه الرئيس مسعود البارزاني يوم االثنين، ١٨ أيار ٢٠٢٠، برقية تعزية برحيل الشخصية االجتماعية إبراهيم 

نايف باشا رئيس عشيرة الميران.

وقال الرئيس بارزاني في برقيته: 

"بسم اهللا الرحمن الرحيم، عائلة السيد إبراهيم نايف مصطفى باشا، بأسى وحزن عميقين، تلقينا نبأ رحيل الشخصية 

اإلجتماعية إبراهيم نايف مصطفى باشا. رئيس عشيرة ( كوجر ميران )".

أضاف الرئيس: "أقدم أحر التعازي والمواساة لعموم عائلتكم وجميع عشيرة ميران. أشارك مصابكم الجلل هذا".

اختتم الرئيس بالتضرع إلى اهللا: "أدعو الباري عز وجل أن يعفو ويغفر لألخ إبراهيم نايف باشا. ولكم الصبر 

والسلوان. إنا هللا وإنا إليه راجعون.

الرئيس بارزاني يعّزي برحيل الشخصية االجتماعية 
إبراهيم نايف باشا

كوردستان

بعث السفير االمريكي وليام روباك رسالة الى المجلس الوطني الكردي بمناسبة عيد الفطر المبارك هذا 

نصها:

إلى أصدقائي األكراد السوريين :

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أقدم لكم أخلص التهاني وأطيب األماني، كل عام وأنتم بألف خير، 

اتمنى ان يعود علينا العام القادم بالمزيد من السالم واالستقرار للشعب السوري بكافة مكوناته.

ونحن إذ نستقبل عيد الفطر المبارك نستلهم منه معاني وقيم الصداقة والتضحية، نؤكد على استمرار 

والتحديات  الصعوبات  كل  على  نتغلب  الشراكة سوف  هذه  تعزيز  خالل  من  ونؤمن  وتعاوننا  صداقتنا 

وننتصر معا في بناء مستقبل أفضل لعموم السوريين .

الواليات املتحدة االمريكية 
تهنئ اجمللس الوطني الكردي مبناسبة عيد الفطر

وجه سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني- 

سوريا –السبت الـ٢٣ من أيار ٢٠٢٠، رسالة 

كوردستان  في  الكوردي  الشعب  إلى  تهنئة 

فيما  والعالم،  كوردستان  أجزاء  وباقي  سوريا 

يلي نصها:

المال  سعود  وجه  الفطر  عيد  حلول  بمناسبة 

سوريا  في  الكوردي  الوطني  المجلس  رئيس 

للشعب الكوردي رسالة تهنئة, وفي رسالته هنأ 

السيد سعود المال سكرتير الحزب الديمقراطي 

في  الكوردي  الشعب  سوريا  الكوردستاني- 

كوردستان سوريا ,وأجزاء كوردستان األخرى 

يتقبل  أن  داعيا  الفطر,  عيد  بحلول  والعالم 

رمضان  شهر  خالل  وعبادتهم  صيامهم  اهللا 

المبارك.

شهداء  وعوائل   , روج  لشكري  بيشمركة  شهداء  عوائل  رسالته  في   ENKS الـ رئيس  وخص 

كوردستان عامة, قائال: شهداؤنا ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وكرامة كوردستان , وسيبقون الشعلة 

التي تنير درب النضال الكوردي وحركته التحررية .

كما وهنأ سكرتير الـ PDK-S بيشمركة لشكري روج الذين يقضون أيام العيد في جبهات الشرف 

والعزة واإلباء , ويحمون حدود كوردستان.

انتشار جائحة كورونا, مما جعل أجواء  السنة حل في وقت  لهذه  الفطر  المال إن عيد  أكد سعود 

العيد لهذه السنة مختلفة عن السنوات الماضية, ولذلك دعا الشعب الكوردي إلى االلتزام بالتعليمات 

الصحية التي تحد من انتشار فايروس كورونا وتحميهم منه.

وفي نهاية رسالة التهنئة تمنى رئيس المجلس الوطني الكوردي في سوريا أن تكون هذه المنابسة 

سببا في جلب الطمأنينة للشعب الكوردي في كوردستان سوريا وأجزاء كوردستان األخرى ، وأن 

الكوردي  التقارب  تحقيق  نحو  يخطوا  كوردستان سوريا كي  في  الكوردية  لألطراف  دافعا  تكون 

الكوردي .

سعود املال  مبناسبة عيد الفطر:
 شهداؤنا ضحوا بأرواحهم فداء حلرية وكرامة كوردستان

نهىنء عوائل الشهداء الكرام وبيشمركة كوردستان األبطال، ومجيع منتسبي املؤسسات األمنية 
والصحية يف كوردستان
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توفي ظهر يوم األحد ١٧ / أيار ٢٠٢٠، الشخصية االجتماعية ابراهيم نايف باشا، رئيس عشيرة كوجر 

الميران في مركز إقامته بقرية قرجوخ في ريف ديرك الجنوبي عن عمر ينهاز ٧٧ عامًا.

تّمت مراسم الدفن على سفح جبل قرجوخ حيث يوجد فيها مرقد لنايف مصطفى باشا، بحضور المئات من 

أهالي المنطقة وشخصيات اجتماعية وسياسية وثقافية.

وابراهيم نايف باشا هو نجل وخليفة نايف مصطفى باشا، أحد الشخصيات االجتماعية في تاريخ منطقة 

ديرك، وُعِرف عنه تقديره للعلم والثقافة، وميله للتسامح واالنفتاح، ونبذه للعنف والتعصب بكافة أشكاله.

يذكر أن عشيرة ميران هي واحدة من أبرز عشائر كوجر، وهي تتوزع في المناطق الحدودية من جنوب 

وشمال كوردستان سوريا، إال أن ثقلها يقع في منطقة ديرك.

Êa7fl@Ò7ì«@êÓˆä@bíbi@—Ìb„@·ÓÁaãia@›Óyä
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كشف عضو هيئة رئاسة المجلس الوطني الكوردي في سوريا 

لصفوف  االنضمام  تريد  السياسية  األحزاب  من  العديد  بأن 

المجلس الوطني الكوردي, وطلباتهم تحولت إلى األمانة العامة 

قال محمد  نيوز  آرك  لموقع  في تصريح خاص   .ENKS للـ

إسماعيل عضو هيئة رئاسة المجلس الوطني الكوردي في سوريا 

بأن الـ ENKS لم يرفض طلب أي حزب سياسي باالنضمام 

قدمت  التي  الجديدة  األحزاب  طلبات  تحويل  وتم  صفوفه,  إلى 

االنضمام لصفوف المجلس الوطني الكوردي في سوريا خالل 

الفترة األخيرة إلى األمانة العامة للمجلس الوطني.

تيار  انضمام  سوريا،  في  الكوردي  الوطني  المجلس  وأعلن 

الكوردستاني,  الحرية  تيار  و  سوريا,  في  الكوردي  المستقبل 

والحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا ( البارتي ).

7€ÏÁ@¿@lÏ‘»Ì@—éÏÌ@˝fl@Úfl˝»€a@ÒbœÎ

وجه آل نايف يوم ٢٠ أيار ٢٠٢٠، رسالة شكر إلى قيادة إقليم كوردستان وكافة المعزين برحيل رئيس 

عشيرة ميران إبراهيم نايف باشا.

جاء فيها: "أصالة ونيابة عن جميع آل نايف مصطفى باشا وقبيلة كوجرا, نتقدم بجزيل الشكر واالمتنان 

كوردستان,  إقليم  رئيس  بارزاني  نيجيرفان  واألخ  بارزاني,  مسعود  كاك  الكوردي  الزعيم  إلى  والتقدير 

واألخ مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان, واإلخوة في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي 

الكوردستاني, في تقديمهم التعازي الصادقة والمواساة الجياشة في رحيل عميد أسرتنا ورئيس قبيلة كوجرا 

(إبراهيم نايف مصطفى باشا)".

أضافت: "إن المصاب في فقدان المغفور له كان جلًال وألمًا كبيرًا, ولكن بفضل اهللا ثم بفضل ما قدمتموه 

سيادتكم لنا من التعازي الحارة والمواساة الحسنة والشعور النبيل لطيب ذكراه, خفف عنا وعن جميع أبناء 

الكثير. وهذا إن دل على شيٍء فإنما يدل على طيب أصلكم وصادق شعوركم ورعايتكم  المنطقة الشي 

الكريمة للشعب الكوردي عامًة".

ووجه آل نايف شكرهم إلى القيادة: "نسأل اهللا أن يحفظكم ذخرًا وسندًا لألمة الكوردية. وأن يرعاكم بعنايته 

وأن يجنبكم كل مكروه .وإليكم خاص الشكر المقرون بصادق الود والوفاء. إنا هللا وإنا إليه راجعون".

وفي رسالة ثانية، وجه آل نايف شكرهم إلى كافة المعزين جاء فيها: "أصالة ونيابة عن كافة أسرتنا الكريمة 

( آل نايف مصطفى باشا )، أشكر كل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة سواء المشاركة في 

مراسم الدفن أو الحضور في العزاء أو بصادق الشعور من خالل االتصال الهاتفي أو بالرسائل عبر وسائل 

التواصل االجتماعي".

@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@ÒÜbÓ”@∂g@—Ìb„@fie@Âfl@ãÿí@Ú€béä
Êa7fl@Ò7ì«@êÓˆä@›Óyãi@ÂÌ�ç»æa@Úœb◊Î

مال  العالمة  أيار ٢٠٢٠،   /  ١٦ السبت  يوم  توفي 

يوسف يعقوب في هولير عاصمة إقليم كوردستان.

نبذة عن حياته: 

هو المال يوسف بن الحاج سليمان بن سلو بن يعقوب 

بن رسول، ولد في ربيع عام ١٩٤٦ في قرية "ديرونا 

آغي التابعة لناحية جل آغا بكوردستان سوريا.

لوالية  التابعة  "باسقل"  قرية  من  يعقوب  جده  جاء 

"ماردين" بكوردستان تركيا، أما والدته فهي الحاجة 

الفاضل  والعالم  الجليل  السيد  بنت  ربيعة  الفاضلة 

المال رمضان ابن السيد طاهر.

نشأته وتحصيله العلمي

دخل  عمره  من  السابعة  يوسف  المال  بلغ  حين 

المدرسة االبتدائية في القرية المذكورة، وقد تفرس 

فيه أستاذه -آنذاك- الخير والعلم والذكاء والنبوغ، 

أوصيك  له:  قائًال  سليمان  الحاج  والده  إلى  فأرسل 

بولدك هذا سيكون له شأن تقر به عينك إن شاء اهللا، 

ما كان دافعًا للوالد أن ينذر على نفسه أن يفرغ ولده 

المحيط  الفقر  بأي عمل رغم  يطالبه  وأن ال  للعلم، 

الدراسة  ترك  يوسف  الصبي  فإن  ذلك  آنذاك، ومع 

الثالث االبتدائي؛ ليدرس  االبتدائية وهو في الصف 

العلوم الشرعية في حلقات المساجد.

الشيخ) ومنها  قرية (رميالن  إلى  األسرة  انتقلت  ثم 

ذهب إلى قرية (مرجة) ألخذ العلم من أستاذه محمد 

نوري من سنة ١٩٥٥ إلى ١٩٥٨ فقرأ خالل هذه 

المدة علوم اآللة والعلوم الشرعية، وحفظ المتون كالبناء 

العقيدة  التوحيد في  والعز واآلجرمية والمغني وجوهر 

والرحبية في الفرائض وحل المعاقد البن هشام واأللفية 

وشرحها،  الحاجب  البن  والكافية  عقيل  البن  وشرحها 

ولموالنا الجامي.

المنطقة  المدارس الشرعية في  يتنقل بين حلقات  وأخذ 

لتكميل دراساته المقررة حينها لطالب العلم.

الهادي  عبد  الشيخ  ابن  أمين  محمد  المال  على  فدرس 

العمري في قرية عابرة قرابة عام، ثم عند العالمة المال 

عليه  وقرأ  معشوق  قرية  في  رشيد  المال  ابن  اهللا  عبد 

شرح الشمسية وشروح التلخيص وشرح العقائد وعلَمي 

الوضع والمناظرة، وألقى عصا التجوال والترحال عام 

١٩٦٥ م وتزوج في تلك السنة، وسكن قرية (علوانكي) 

إمامًا وخطيبًا.

ابن  زكي  محمد  الشيخ  لزيارة  حلوة  قرية  إلى  وذهب 

الشيخ إبراهيم حقي فتعلق به وأصرَّ عليه المجيء إلى 

وعلى  مدرستهم،  في  س  لُيَدرِّ (حلوة)  قرية  في  تكيتهم 

محتجًا  مرارًا  المجيء  عن  الشديد  اعتذاره  من  الرغم 

ستلقى  التي  األمانة  ولثقل  سنه،  ولصغر  كفايته،  عدم 

على عاتقه؛ لكن إلحاح الشيخ محمد زكي اضطره إلى 

 ١٩٦٧ عام  خريف  في  القرية  إلى  والمجيء  االمتثال 

م حيث ُعين مدرسًا وخطيبًا ثم إضافة إلى ذلك مفتيًا. 

الشيخ  ابن  علوان  الشيخ  شيخه  على  قرأ  ذلك  وأثناء 

الجوامع  جمع  وكتاب  الفرائض  علم  حقي  إبراهيم 

وغيرهما، وأجازه بعدها إجازة مطلقة في علوم الشريعة 

الشيخ  وعمه  حقي  إبراهيم  الشيخ  والده  عن  وبسنديه 

محمد شفيق .

وبعد وفاة الشيخ محمد زكي وتولي شقيقه الشيخ علوان 

خالفة الطريقة النقشبدية هناك، استمر المال يوسف على 

التدريس في التكية كما في المدارس الرسمية: اإلعدادية 

في  استمر  والشرعية –كما  العامة  وبفروعها  والثانوية 

المنازعات  وحل  األسئلة  على  والرد  واإلفتاء  الخطابة 

والخصومات التي كانت ترد إلى تكية الشيخ حسين، وقد 

أحبه الشيخ علوان وأواله ثقة كبيرة إلخالصه ورجاحة 

عقله ودوره في حل المشاكل وفض الخصومات، وكان 

ذراعه األيمن في كل ذلك حيث ال يقطع أمرًا من دونه، 

فكان صاحبه في الحل والترحال مدة تزيد على العشرين 

عامًا؛ وقد كتب الشيخ علوان رسالة إلى أحد األفاضل 

في كوردستان تركيا، قال فيها: ( إن مال يوسف أنساني 

علمي.

قرية  في  قصيرة  لفترة  استمر  علوان  الشيخ  وفاة  بعد 

مدارس  في  وخطيبا  وإمامًا  مدرسًا  بعدها  تنقل  حلوة 

ومساجد منطقة الجزيرة السورية حتى استقر به المقام 

 ٢٠٠٤ عام  حوالي  الشام  دمشق  بمدينة  األكراد  بحي 

منكورس  الدين  ركن  جامع  في  س  يدرِّ وبقي  ميالدية، 

أيضًا،  إمامتها  تولى  الذي  الركنية  بجامع  المعروف 

تخصصية،  علم  بحلقات  النور  أبي  جامع  في  وكذلك 

الثورة  قامت  حتى  الشاذلي  حسن  الشيخ  معهد  وفي 

السورية، فاضطر للهجرة إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم 

كوردستان.

السورية عام ١٤١٦  الحج اإلرشادية  بعثة  اشترك في 

شيخ  رأسهم  وعلى  الشام،  علماء  عليه  فتعرف  هـ 

بعد  قال عنه  الذي  الحلبي،  الرزاق  الشيخ عبد  الحنفية 

وهو  سمعته  كما  األكراد"  علماء  كبار  من  "إنه  ذلك: 

المال يوسف حين زرته بجامع  يتحدث لمن حوله عن 

األموي بشأن تسجيل أخي المرحوم مصعب في معهد 

الفتح االسالمي، وكان معنا إضافة إلى المرحوم مصعب 

أخي األكبر (عبد القادر أبو عمر). وقال عنه الدكتور 

الداعية راتب النابلسي: "المال يوسف عالم الشافعية في 

سورية" إثر مناظرة فقهية شافعية حنفية مع الشيخ عبد 

الرزاق الحلبي.

من مؤلفاته:

الدرر السنية في اصطالحات الشافعية "مخطوط"

المسائل اللؤلؤية من طبقات الشافعية "مخطوط"

أشهر من تلقى العلم على يديه:

العلم في دمشق،  يتلقون  الذين  العلم  اشتهر بين طالب 

طالب  من  الكثير  الشام  في  ثم  الجزيرة  في  فقصده 

آسيا  وجمهوريات  آسيا  شرق  جنوب  من  الشافعية 

الوسطى ومن أكراد تركيا وغيرهم.

ومن هؤالء التالميذ إضافة ألوالده الذين درسوا عليه: 

المعاهد  أحد  يدير  الذي  هيم  نيئ  الرحيم  عبد  األستاذ 

الشرعية في إندونيسيا اليوم.

والشيخ يوسف أوزتورك الذي يترأس اليوم جمعية 

وقف دار القرآن بإسطنبول ويدير مدرسة دار القرآن 

أكاديمية  أمناء  مجلس  رئيس  وهو  للوقف،  التابعه 

باشاك شهير للعلوم الشرعية والعربية باسطنبول.

ابنته)  (زوج  البيجرماني  حسن  سيد  المال  الشهيد 

إمام وخطيب جامع حي (زورافا) الكوردي بدمشق. 

تالمذة اخرون ؟؟

أمضى معظم عمره في التدريس ما يقارب ٤٠ سنة، 

وتخرج من بين يديه الكثير من األئمة والخطباء في 

منطقة الجزيرة .

كوردستان

وجهت القيادة العامة لـ لشكري روج يوم السبت 

الـ٢٣ من أيار ٢٠٢٠، برقية تهنئة بمناسبة قدوم 

عيد الفطر المبارك،فيما يلي نصها:

برقية تهنئة

بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك نوجه آسمى آيات 

التبريكات والتهاني إلى أبناء شعبنا الكوردي وفي 

الرئيس  كوردستان  تحرير  لواء  حامل  مقدمتهم 

األبطال  بشمركتنا  نهنئ  كما  و  بارزاني،  مسعود 

في  والفداء  البطولة  مالمح  اروع  سطروا  الذين 

ميادين العز والفخار،

⁄äbjæa@ã�–€a@áÓ«@‚Îá”@Újéb‰∑@Ú˜‰Ëm@ÚÓ”ãi@ÈuÏm@xÎä@ãÿì€@Ä€@Úflb»€a@ÒÜbÓ‘€a

وعوائل شهدائنا األبرار، و الجرحى االشاوس.

ونتمنى أن يكون عيد الخير والبركة و المحبة واستمرارًا 

لنهج البارزاني الخالد في الوحدة و التعايش السلمي .

وفي هذه المناسبة اليسعنا إال وأن ندعو اهللا العلي القدير 

في  واألمان  والشموخ  والعزة  والتآلف  الحب  يديم  أن 

كوردستان الحبيبة التي كانت و ال تزال و ستبقى القلعة 

الصامدة في وجه جميع المؤامرات .

القيادة العامة لـ لشكري روز

السبت

٣٠/ رمضان/ ١٤٤١

٢٣ /آيار/ ٢٠٢٠

استشهد فالح كوردي, يوم األحد الـ١٧ من أيار ٢٠٢٠، بعد استهدافه من قبل الجندرمة التركية في 

قرية ديرونا آغا الحدودية التابعة لناحية جل آغا بديرك في كوردستان سوريا.

قال مصدر مقرب من القرية، لريباز نيوز، أن المناضل والشخصية الوطنية محي الدين عبداهللا، تم 

استهدافه بالرأس،من قبل الجندرمة التركية ,أثناء قيامه مع ابنه بفالحة ارضه المحاذية لحدود كوردستان 

تركيا وزراعتها واستشهد على الفور.

وأضاف المصدر الخاص، أن الشهيد عبد اهللا , كان قد شغل منصب رئاسة المجلس القروي للمجلس 

الوطني الكوردي في ديرونا آغا لفترتين متتاليتين.

وأشار المصدر، أن الشهيد محي الدين عبداهللا، من مواليد ١٩٦٧- قرية ديرونا آغا التابعة لمنطقة جل 

آغا، متزوج ولديه ١٢ ابنًا وابنة.

وأدان ناشطون كورد على مواقع التواصل االجتماعي، هذا التصرف الهمجي ووصفوه بـ"عملية جبانة 

"معبرين عن إدانتهم واستنكارهم لهذه الجريمة .

@bÀe@b„ÎãÌÜ@ÚÌã”@¿@ÚÓ◊6€a@Úfläá‰ßa@ôbñãi@ÚÓ‰†Î@ÚÓóÉí@ÜbËìnéa

رحل الشخصية الوطنية من غربي كوردستان حامد أحمد سليمان يوم ٢٥ أيار ٢٠٢٠ في بلدة بحركة التابعة 

ألربيل عاصمة إقليم كوردستان، عن ٩٢ عاما. إثر نوبة قلبية.

حامد أحمد سليمان، من الشخصيات الوطنية التي كافحت وناضلت بتفاٍن من أجل القضية الكوردية، وانضم 

منذ نعومة أظفاره إلى الحركة الكوردية، حيث انتسب إلى الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا البارتي 

(الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا الحالي ).

حامد أحمد سليمان، من ساكني مخيم قوشتبة لالجئين الكورد السوريين، وهو من مواليد ١٩٢٨، حي المحطة 

القديمة في مدينة قامشلو بكوردستان سوريا، ولجأ إلى إقليم كوردستان منذ بضعة سنين، وتوفى اليوم إثر 

نوبة قلبية.

بناء على وصيته، ورى الثرى في مقبرة بحركة بريف أربيل.

�bflb«@YR@Â«@Êb‡Ó‹é@áºc@áflby@ÚÓ‰†Ï€a@ÚÓóÉì€a@›Óyä

عقد  سوريا  في  الكوردي  الوطني  المجلس  رئاسة  بدأت 

سلسلة اجتماعاتها في مدينة هولير عاصمة إقليم كوردستان، 

وآخر التطورات السـياسية في كوردستان سوريا كانت أهم 

محاور االجتماع.

المجلس  رئاسة   ٢٠٢٠/٥/٢٧ األربعاء  يوم  اجتمعت 

الوطني الكوردي في سوريا برئاسة سعود المال رئيس الـ 

وتم  كوردستان،  إقليم  عاصمة  هولير  مدينة  فی   ENKS

على  والمستجدات  التطورات  آخر  بحث  االجتماع  خالل 

الساحتين السورية والكوردية، ال سيما التطورات السياسية 

في مناطق كوردستان سوريا.

رئيس  نائب  بشار  الدكتورعبدالحكيم  االجتماع  وحضر 

السورية,  والمعارضة  الثورة  لقوى  السوري  االئتالف 

.ENKSوابراهيم برو عضو لجنة العالقات الخارجية للـ

ويضم وفد رئاسة المجلس " محمد إسماعيل، وفصلة يوسف، 

ونعمت داوود، وفيصل يوسف، وسليمان أوسو ".

7€ÏÁ@¿@bËmb«b‡nua@á‘»m@ENKS@Ä€a@Úébˆä
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16رحل عن /5/1994 عاما في وعشرين قبل ستة

احمد هوريك الشخصية األسطورية جياي كورمينج

( 1994_1932) عثمان

: سيرته

بإسم( المعروف عثمان احمد هوريك المناضل ولد

(çiyê كوندي هوريك

Gundê Ģiyê قرية في

ذو القرية مختار كان ( _أحمو (أحمد : والده

أبناء بين كبيرة له مكانة وكان اجتماعية شخصية

هوريك وابنه توفي  لها المجاورة  والقرى  قريته

. عمره من في الرابعة عشر عثمان أحمد

: تعليمه

المشايخ (الخوجة) يد على طفولته هوريك في درس

القراءة تعلم  حيث لقريته  المجاورة  القرى  في

االبتدائية درس ثم ومن بإتقان القرأن وحفظ والكتابة

في االبتدائية الشهادة على وحصل عفرين في مدينة

المستوى على من القرن الماضي االربعينات اواخر

االعدادية درس ثم ومن ( حلب محافظة ) في االول

ادلب مدينة في الثانية) (تجهيز الداخلية المدرسة في

امتياز بدرجة المرحلة االعدادية شهادة على وحصل

القطر خارج دراسية إلى بعثة إرساله في (التربية) المعارف قررت وزارة حيث القطر حينها مستوى على

لوالديه وحيدا كان انه علما الجيش الى وتم اصطحابه سوريا في عسكري إنقالب حدث األثناء تلك وفي

.

األمن سلك في تطوع ثم ومن الداخلي بحلب شركة النقل في عمل موظفا العسكرية خدمته إنهاء وبعد

الحزب الى ثم ومن  السالم انصار حركة الى انتسب الخمسينات بداية وفي ( مدنية (شرطة الداخلي

عن  األعالن فور سوريا في الكوردي الديمقراطي الحزب الى انتسب 1957 عام وفي السوري الشيوعي

. تشكيله

الحزب وذلك في  في المتقدمة والكوادر القيادة من االوائل رواد مع 1960 عام في أحمد هوريك اعتقل

حيث الداخلية الشرطة سلك  من موظف رفاقه كونه بمعزل عن محاكمته ولكن تم بدمشق المزة سجن

ورغم حياته طوال سوريا القطر خارج إلى السفر من كمنعه المدنية حقوقه من وحرم وظيفته من فصل

وانتخب الوطني المؤتمر عضوا في البارتي وكان ضمن صفوف والعمل بنشاط نضاله في استمر ذلك

البارزاني  مصطفى بالزعيم المال والتقى 1972 األول للحزب عام المؤتمر في المركزية للجنة عضوا

ثم تم ومن اسبوعين لمدة سجن حلب إلى نقله وتم عفرين في لألعتقال ثم تعرض ومن القيادة وفد ضمن

. عنه االفراج

األمنية وكان  قبل الجهات من تم مالحقتهم منهم ومن بقى لإلعتقاالت البارتي قيادة تعرض 1973 وفي

الحزب قيادة في إدارة الثالثة هؤالء واستمر ( ابراهيم ومصطفى مصطفى وزكريا احمد هوريك ) من كل

. 1977 عام في الحزب مؤتمر لغاية

. األصوات بأكثرية القيادة في عضوا احمد هوريك المرحوم انتخب حيث

البارتي ) في سوريا الكوردي الديمقراطي الحزب قيادة وفد إبراهيم مصطفى أحمد ورفيقه هوريك ومثال

الديمقراطي الحزب ووفد ( المؤقتة القيادة ) العراق - الكرستاني الديمقراطي الحزب وفد من كل مع (

. تركيا _ الكردستاني

. م 26 أيار 1976 في كوالن ثورة انطالق في اجتماع مشترك الثالثة األطراف وقرروا

. ( الربو ) مرضه تفاقم 1981بسبب عام للبارتي الثالث المؤتمر حضور عن المرحوم أعتذر

آنذاك المرحوم كمال  الحزب سكرتير مع شهرين لمدة لألعتقال المرحوم تعرض 1984 عام خريف وفي

. دمشق البارزاني إلى مسعود الرئيس زيارة درويش أثناء احمد

فعال دور المناسبات وله جميع في الكوردية والحركة للبارتي السياسي القرار في مركز هوريك وكان

سوريا في النضال الوطني للحركة الكردية في ومشهود

الديمقراطي (التحالف  جياي كورمينج كرداغ من بدء كوردي أول اجماع انشاء في له دور كان وكما

. التسعينات الثمانينات واوائل اواخر ) في سوريا في الكوردي

: صفاته

وجريئا في البديهة وسريع الذهن منفتح حيث كان شخصية مميزة بصفات يتمتع أحمد هوريك كان المناضل

. في الدولة المسؤولين مع لقاءاته وحتى الصغار والكبار مع المناقشات في وصبورا ذكيا المبادرة .

وكان له المشترك والعمل من اإلستشارة قيادات الحركة الكردية كبيرة بين مكانة له كان المناسبات وفي

بإسمه وبقي البارتي الحزب إسم اقترن حتى جياي بهوريك لديهم ومعروفا المنطقة في جماهيره شعبية بين

على( من مرضه فترة وفي حياته . من لحظة اخر نضاله حتى في الخالد (الكوردايتي) البارزاني نهج على

. يفارقنه ال حوله الحركة الكوردية من وقيادات ورفاقه من الناس جماعات يدير )كان فراشه

قيادات  وبحضور المنطقة جماهير من غفير بجمع جثمانه وشييع المرحوم عام 1994 توفي 16 ايار وفي

وسكرتيره البارتي الحزب قيادة رأسهم على و األخرى من المناطق ووفود والشيوعية الكوردية الحركة

وقتذاك.

. األوائل للرموز الخلود

كاباري برزان

يتركه الذي األثر  هو الخلود  ) سبينوزا  الحكيم يقول

( رحيله بعد االنسان

ليس ، كبيرا أثرا آلوجي الرحمن عبد المناضل ترك فقد

حياته جل كرس  والذي فحسب، النضالي الجانب  في

الظلم عنه، ورفع العادلة، شعبه قضية سبيل يناضل في

واالجتماعي الثقافي الميدان في كبيرا أثرا ترك كذلك

واألدبي.

بمدينة   ١٩٥٠ عام آلوجي الرحمن عبد المناضل ولد

بصفتين: تميزت عائلة سوريا، في بكوردستان عامودا

خالل تمسكهم من شعبها لبني وحبها الوطنية األولى:

كمثل مثلهم الخالد، البارزاني  نهج  الكوردايتي بنهج

عامودا. مدينتهم في القاطنة العوائل سائر

حسن مال والده المرحوم كان حيث الطابع الديني الثانية:

عامودا. في االسالمي الدين فقهاء آلوجي أحد

فيها، واالعدادية االبتدائية مرحلتي الراحل درس حيث

دراسته ليكمل / المفتي الحسكة / حي مدينة الى انتقل ثم

الحسكة. مدارس في الثانوية

االداب كلية دمشق  جامعة في الجامعية دراسته  أكمل

حبه بسبب و ،١٩٧٢ سنة وذلك العربية  اللغة  قسم

االقتصادي سوء وضعه من وبالرغم والمعرفة  للعلم

حصل على حيث نفس الجامعة العليا في أكمل الدراسات

.١٩٨٨ درجة الماجستير سنة

إال الدكتوراه لنيل درجة قدم أطروحتين أنه من وبالرغم

لمنعه العراقيل مختلف تضع كانت األمنية السلطات أن

القديمة الشرقية  اللغات بعنوان كانت احداها نيلها  من

الكوردية. اصول اللغة من خاللها الى وتطرق

مجال  في الكثيرة اسهاماته وبسبب  ٢٠٠٥ عام وفي

تيريزا الملكة جامعة منحته والمعرفي الفكري التطور

ما قدمه. على شهادة الدكتوراه عرفانا له

صفوف في  آلوجي الرحمن عبد المناضل انخرط 

 ،  ١٩٦٧ عام سوريا كورستان في  الكوردية الحركة

سوريا في الكوردي  الديمقراطي للحزب انتسب  حيث

الديمقراطي الحزب  تسميته تم الذي و - ( البارتي )

سنة التوحيدي المؤتمر  بعد سوريا  – الكوردستاني

وايمانا  البارزاني الخالد التزامه بنهج بسبب – ٢٠١٤

. مصطفى البارزاني لشخصية له وحبا النهج بهذا منه

انتخب عضو حيث الحزبية المختلفة الهيئات تدرج في

السابع المؤتمر في السياسي والمكتب مركزية لجنة

الديمقراطي  البارتي سكرتير ثم  ١٩٩٣ عام للبارتي

 ٢٠٠٧ عام العاشر المؤتمر في وباالجماع الكوردي

٢٠١١ عام عشر الحادي المؤتمر في انتخابه وأعيد
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مسيرته خالل آلوجي الرحمن عبد الدكتور تعرض

يد على واالعتقاالت المضايقات  من  لكثير النضالية

نضاله بسبب السوري للنظام التابعة األمنية السلطات

كان االعتقاالت هذه وأبرز شخصيته، ومحورية الدؤوب

 ٢٠٠٤ سنة الصيت السيء  فلسطين فرع في  اعتقاله

بعد ببطئ  تتراجع صحته  وبدأت أشهر،  أربعة لمدة 

ربما بقوة و الشكوك يثير الذي السبب عنه االفراج

الموت على تساعد كيماوية جرعات السلطات اعطته

البطيء.

التاريخ باسهاب في الوجي الرحمن الدكتور عبد كتب

الكوردية الحضارت الممالك و فكتب عن القديم الكوردي

والكوتيين كر وحمو تشولي ونيفالي والميتانية الميدية )

عن كتب كما أسالفنا الكورد) من وغيرهم والحوريين

في سوريا في استقالل ساهمت الكوردية التي الثورات

ابراهيم ثورة بياندور و كثورة القرن الماضي اربعينيات

وثورة عامودا دمشق ريف في اغا ديبو و ثورة هنانو

الشوفينيين العرب بعض على ردوده كانت وغيرهم و

محل موصلي منذر و زكار سهيل أمثال السوريين

السريان حينما و العرب و الكورد المثقفين اهتمام لدى

احياء مساهماتهم في و تأصلهم و الكورد تجذر  أثبت

المنطقة. حضارات

ذات قصائده خالل من متميزا شاعرا الراحل لقد كان

لكن و العربية  و الكوردية  باللغتين  الكالسيكي  الطابع

لديه. كان السائد العربية الكتابة باللغة طابع

البارزاني هو أن فيه  يذكر الخالد البارزاني  كتب عن

العشـرين القرن في الكوردي القومي الفكر أحيا من

فيقول:

أمة من أحيا قصيدة مات ما

البنيان شامخ عزا وأشاد

ضمير يناشد القومي للكورد النوروز العيد عن كتب كما

لقمة االنسان حر يؤكد أن كل انسان االنسان الكوردي و

بقي الكورد مع ذلك و غمست بالدم و الكوردي تلطخت

فيقول: للحضارة أهال

تضمخ بالدم عيدا نيروز يا

رمز الفداء تقدمي نيروز يا

عهده تقادم هرما يا نيروز

أقدم أقدم منذ الحضارة صنو

نار الفداء تألقت نيروز يا

بالعندم قيعانها تضرجت و

بالغة أجَل لغة يا نيروز

فتكلمي عواطل اللغات كل

دمي في تفجر نارا يا أوااه

تفاني مأتم عيدا أواه يا

للمناضل  كان  ٢٠٠٤ سنة الكوردية  االنتفاضة خالل

و بالجرأة متمثال  مميزا  الوجي حضورا  الرحمن عبد

في بداية الثورة حضوره مثل حسن التدبير الشجاعة و

لم دعاة من دوما كان كونه الى باالضافة ، السورية 

ترتيب بيته. الشمل الكوردي و

:٢٠٠٨ عام معه حوار في قال

اإلنسان الوجود بعراقة عريق السوري الكردي الفكر

كما سوريا في
ً
هاما 

ً
تاريخيا 

ً
فالكرد لعبوا دورا الكردي،

الحضارة في نشأة اثُر عظيُم كان للكرد سابقًا فلقد ذكرنا

كان كما البقاع هذه في ( (اإلسالمية والروحية اإلنسانية

المنطقة واجهت  التي  الحمالت رّد في عظيُم اثُر لهم

وكانوا والتترية والمغولية  الفرنجية الحمالت  من بدءًا

المنطقة واجهت الغزوات التي دفع هذه في كبيرًا
ً
حصنا

صالح الدين البطل قادها التي حطين معركة من ابتداء

أنجبت التي إلى الهوريين في العمق امتدادا و األيوبي

نوح إلى التاريخي تراثهم ليصل الخليل إبراهيم ساللة

عراقة على يدل مما الجودي على رست التي وسفينته

خاصة سوريا وفي عامة المنطقة في الكردي الوجود

رفضًا والطغيان الظلم لرفض أهلت التي العراقة هذه

ثورات من 
ً

بدءا الكردية الثورات تأثير وجاء قاطعًا 

سعيد شيخ وثورات البرزنجيين و والبارزانيين النهريين

أثرا وسمكو لتشكل وقاضي محمد نوري باشا وإحسان

حاق الذي الظلم  جانب إلى القومية  النهضة قي  ًكبيرًا

الشعور جانب والى وحركته وقضاياه الكردي بالشعب

والثورة عشر التاسع القرن أعقاب في والمتنامي العام

العالمية التحررية ويلسون والحركة مبادئ و النابليونية

اليزال متكامل, تحرري قومي فكر ظهور بداية ليؤهل

... ويتطور يتنامى

أيضًا: وقال

واألنتروبولوجيا األجناس وعلماء المؤرخين إن

من الغاية في  وآثرية علمية دراسات إلى  انتهوا

المنطقة في الكردية األمة عراقة تثبت والتوثيق, الدقة

,وان آلف عام عشر أحد نحو إلى وامتدادها التاريخي

الواصل الجنوبية القوقاز تشغل كانت كردستان حدود

طبيعي امتداد وهو وأزربيجان طبرستان حدود إلى

القديم لإلنسان  األول الموطن حوى واسع وجغرافي

كهف عليه يشهد )كما وكرومانيو يناندرتال (إنسان

في سورية شمال المكتشفان في ندار)  شه و (دودري

بما كردستان العراق في جمجمال عفرين وشرقي منطقة

و التاريخية أرضهم على موجودون الكرد أن على يدل

أوسع من التاريخ الكرد دخل حيث علينا ألحد المّنة

ودوًال وإمارات  وممالك آمبراطوريات وشكلوا أبوابه 

عشر الميالدي. التاسع القرن حتى أعقاب دامت

آلوجي الدكتور رحيل

 ٢٤ الخميس يوم صبيحة آلوجي الرحمن عبد الخالد رحل

مشافي  أحد المرض، في ازداد عليه أن ٢٠١٢ بعد ايار

 ٢٥ الجمعة صباح يوم في و عاصمة كوردستان هولير

في الكائن منزله أمام من الطاهر جثمانه نقل تم ايار

المقبرة في مثواه االخير الى حي المفتي / الحسكة مدينة

فيه شارك كبير جماهيري بموكب الحي من القريبة

سريانهم كما و عربهم و بكوردهم الحسكة جميع أبناء

األخرى. الكوردية المدن بنات و أبناء شارك

الرئيسية تسمية الساحة تم له مدينة الحسكة ألهل ووفاء

آلوجي. الرحمن عبد الدكتور بساحة المفتي حي في

الخلد جنان الى ونهجا، فكرا  وبقي جسدا رحل لقد

آلوجي. الرحمن عبد الدكتور المناضل

١٩ ايار  الثالثاء يوم المعتقلين صوت منظمة نشرت

وحسين حسن األخوين اعتقال حول بيانا ،٢٠٢٠

نص  ٢٠١٢ فيمايلي عام الحسكة مدينة من حسو إلياس

البيان:

حسو إلياس حسن : ١-االسم

األب: الياس

وضحه مراد األم :

حجر) (تل  الحسكة الوالدة: تاريخ و محل

٢٨,٠٣,١٩٨٣

: متزوج الوضع العائلي

حسو : حسين إلياس االسم -٢

إلياس : األب

وضحه مراد األم :

( حجر (تل الحسكة  الوالده: وتاريخ محل

٢٥,٠٨,١٩٩٢

الوضع العائلي: متزوج

عش  حاجز البلد ٢٠١٢ برزه : األعتقال ومكان تاريخ

الورور

األربعين. قسم دمشق في الجوي االمن المعتقله: الجهة
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حاجو فرهاد

الذين باألشخاص ونفكر نتذكرالتاريخ عندما 

أن شيء كل قبل  فالبد عليها، بصمة وضعوا

اعناق ولوي  الزيف هاوية في الوقوع نتحاشى 

كسلعة وعرضها بها اإلتجار بغرض  الحقائق

حق شراء على  المتزاحمين  سوق  في  جاهزة

الهدم، في عملية توظيفها ثم ملكيتها ومن تسجيل

التارخية الذاكرة على شعبنا، أعداء يمارسها التي

المتبقية لشعبنا.

عائلتنا، أعضاء بعض  اجتمع قصيرة  فترة قبل

 Inisyetîva بإسم بيانًا  واصدروا  حاجو،  عائلة

أي بما معناه ،((Avakirina Çêvedaniya Haco

المعلن الهدف طبعًا حاجو. بإسم مبادرة تأسيس وقف

اما حاجو، هو تأسيس "وقف" بإسم االجتماع من

سطورها مدسوس بين فهو عنه الغير معلن الهدف

ساذج يجول اكبر عن ناظر حتى يخفى ال وبشكل

باليأس المليئة  وشوارعها الكئيبة مدننا أزقة  في

الثكالى. األمهات وبعويل

وكان شعبه بقضية مؤمنا كورديا كان حاجو

البسيطة األماني يتعدى السياسي ال تفكيره مستوى

والتي التاريخ، من الفترة تلك في لشعبه والصادقة

حول هدف وتتمحور واحدة فكرة حول كانت تدور
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لكوردستان. الحرية وهو: واحد

مكونات بين التمازج مدى يعي كان حاجو ان شك ال

كان التي العشيرة وأن سيما الكوردستاني، ال المجتمع

جميال نموذجا كانت الهفيركان- عشيرة – يترأسها

أن الطبيعي من كان لذلك التمازج، ذلك عن به يحتذى

يهودية وحتى ويزيدية مسيحية المكونات- تلك يشرك

سوريا. كوردستان مستوى على الكوردي مشروعه في

نفسه. عن ليتكلم للتاريخ التفاصيل سنترك وهنا

الغرض كان اذا حاجو بإسم "وقف" تأسيس ضد لسنا نحن

من مجموعة  تأتي أن أما شعبنا، ابناء خدمة هو منه 

ويحاولون معينة بأجندات سياسية لجهة مرتبطة البشر

شعاراتية رخيصة ونضاله في صيغ حشراسم حاجو

والتي أحد على خافية غير أصبحت التي مآربهم لتخدم

في بيانهم المذكورأعاله. سطور من بين رائحتها تفوح

بناء الى يطمح كان وكأنه حاجو، يصورون البيان هذا

  PKK الذي يتبناه هذا المشروع االمة الديموقراطية ". "

والذي ايديولوجيًا، لها التابعة األخرى األحزاب وبعض

التي الشعارات األخرى وكبقية في مضمونه- يتعدى ال

من فقاعة يكون أن سوى الحزب- هذا قبل من تطرح

بدون يوميا وجوهنا في تقذف التي الفارغة الفقاعات تلك

ملل. أو كلل

الغالبية يمثلون والذين حاجو، آلـ من اآلخرين نحن

أحدًا تمثل المجموعة ال هذه بأن نعلن لشعبنا العظمى،

هذا وراء من الهدف بأن نعلن كما نفسها. سوى

ال حاجو، بإسم  وقف تأسيس مشروع المشروع، 

معروفة ألطراف سياسية أجندات تحقيق سوى يخدم

الكواليس. خلف من المشروع هذا تدير

 

سوريا والمهجر حاجو في آل

عنهم فرهاد حاجو

٢٨ أيار ٢٠٢٠ قامشلو
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حاجز حسو على إلياس وحسين حسن األخوين أعتقال تم

٢٠١٢ وتم  بتاريخ دمشق في البلد برزه الورور عش

دمشق ومازال في قسم األربعين الجوي لألمن تحويلهم

. هذا يومنا إلى مجهوال" مصيرهم

السورية السلطات نطالب المعتقلين صوت منظمة في إننا

حسو الياس وحسين حسن المعتقلين مصير عن بالكشف

ذويهم إلى عودتهم حين إلى سالمتهم مسؤولية ونحملهم

المواصفات حسب عادلة محكمة الى وتحويلهم سالمين

بحقوق المعنية الحقوقية المنظمات نطالب وكما الدولية

على والعمل مصيرهم عن للكشف للتدخل االنسان

في قسرا والمختفين المعتقلين جميع سراح إطالق

السوري. النظام سجون

الُمعتقلين عائلة ان لدينا الموجودة األخبار وحسب

حسو إلياس والدهم توفي حيث الحسكة في األن موجودة

األم بقيت ُمعيل حيث  أي للعائلة ولم يعد هناك أيضا"

له يرثى وضعهم  وأن واألوالد الُمعتقلين زوجتي مع

العائلة هذه مساعدة يودون الذين الخيرين نناشد لذلك

العائلة هذه  هواتف أرقام ألعطائهم معنا بالتواصل

. مباشرة معهم للتواصل

Dengê girtiyan المعتقلين صوت منظمة

١٩,٠٥,٢٠٢٠



www.pdk-s.com

كوردستانكوردستانيات4 ك ٢٧٢٠ - ٢٠٢٠م /٦/ ١  (٦٣٣) العدد

بارزاني: مسرور

كوردستان مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم القى

إلى خطابًا ،٢٠٢٠ (مايو)  أيار  ٢٢ الجمعة يوم

في الحكومة خطط على الضوء  فيه سلط الشعب

أخرى، مهمة  وملفات االقتصادية األزمة مواجهة

«كوردستان» صحيفة تعيد الخطاب ألهمية ونظرًا

بالكامل الخطاب نشر

الخطاب: نص يلي وفيما

الرحيم الرحمن اهللا بسم

األحبة: المواطنون أيها

التهاني بخالص إليكم أتوجه أن لي يطيُب بدايًة

لكم متمنيًا المبارك، الفطر  عيد  بحلول والتبريكات

أهيب المناسبة وبهذه وأسعدها. األوقات قضاء أمتع

والوقائية الصحية باإلجراءات االلتزام  بالجميع

والمجتمع أقربائكم وسالمة  سالمتكم على للحفاظ

كله.

أوضاعًا كوردستان يواجه إقليم معلوم، فإن هو كما

خلفها التي السلبية اآلثار نتيجة عصيبة اقتصادية

النفط شأنه أسعار  وتراجع كورونا فيروس  تفّشي 

الوضع هذا  إن  العالم. دول معظم شأن  ذلك  في

كوردستان إقليم حكومة  إرادة  خارج  االستثنائي

جهودًا بذلنا األزمة، هذه بدأت أن ومنذ ورغباتها.

لتخفيف سعيًا  الوتيرة هذه على وسنظلُّ ُمضنية،

المواطنين. كاهل عن العبء

األفاضل: المواطنون أيها

أجرينا التاسعة، الوزارية الكابينة شكّلنا أن منذ

بغداد، مع  مشاكلنا في  للبت  حثيثة محاوالت 

إقليم اقتصاد تحرير على عملنا ذاته الوقت وفي

دخل مصدر على االعتماد مخاطر من كوردستان 

اإليرادات. تأمين في واحد

التي تواجهنا الصعبة األوضاع من األكبر الجزء إن

اإليرادات على باالعتماد الخاطئة نتيجة السياسة هو

للنفط. المتذبذبة

خطوات قطعنا فقد بغداد، مع لعالقاتنا بالنسبة

العام من تموز شهر في مهامنا تولينا وبعد جدية.

وأبدينا بغداد، إلى زياراتنا أولى كانت الماضي،

إلى استنادًا كافة الخالفات استعدادنا لحسم خاللها

إلنهاء المقترحات من العديد وطرحنا الدستور،

أنه غير النفط. بشأن  وخصوصًا العالقة الملفات 

من األول تشرين في بغداد  وضع  تأزُّم ولألسف

على العراقية الحكومة  واستقالت الماضي،  العام

مسؤولة عن نفسها تجد تعد ولم االحتجاجات، وقع

لم والتي لإلقليم الدستورية والمستحقات الحقوق

الحكومة بدأت أن وبعد واآلن .٢٠٠٥ عام منذ ُتنفذ

الكاظمي مصطفى  السيد برئاسة الجديدة العراقية 

وبما كافة الخالفات لحل استعدادنا جددنا مهامها،

ككيان كوردستان الدستورية إلقليم الحقوق يضمن

اإلطار تمثل بإرسال هذا في مساعينا وآخر اتحادي،

حتى محادثاتنا وسنواصل  بغداد، إلى  وفود ثالثة

ودستوري. حل عادل إلى الوصول

األكارم: الكوردستانيون أيها

المضي على عزمًا إال تزيدنا لن الراهنة األزمة إن

وفي الدخل، مصادر تنويع استراتيجية في قدمًا

وتصحيح اإلصالح مسيرة مواصلة نفسه الوقت 

اإلدارية واالقتصادية، المجاالت في الماضي أخطاء

وإرساء إصالح األخطاء أن األحبة مواطنونا ويدرك

الوقت من مزيد إلى بحاجة مستقرة اقتصادية بنية

وتعاون المواطنين جميعًا.

الماضية األيام في أشرفنا فقد لديكم، معلوم هو كما

خطة على وصّدقنا الوزراء  لمجلس  اجتماع على

كذلك العديد وأصدرنا االقتصادية. األزمة لمواجهة

اإلصالح قانون المهمة بشأن تطبيق القرارات من

تسنمنا بداية منذ تنفيذه ضرورة على أكدنا الذي

تشكيلتنا عمل برنامج من  محوري كجزء مهامنا

مواصلة على ُمصّممون ونحن التاسعة. الوزارية

العامة. الثروات لهدر حد  ووضع اإلصالح تطبيق

بالفاسدين، ضررًا  يلحق اإلصالح فإن شك وبال

إلى يسعون ولذلك مصالحهم،  على  خطرًا ويشّكل

بيد العراقيل أمامه. بوضع اإلصالح مسيرة إفشال

إقليم كوردستان، لغالبية مواطني اإلصالح مطلب أن

في وسنستمرُّ المواطنين، جانب إلى وسأبقى

عنه نتراجع ولن المواطنين األحبة، بدعم اإلصالح

عامًا يكون أن بد ال اإلصالح فإن وقطعًا، مطلقًا.

شخص ُيسمح ألي وال جميعًا وأن يشملنا وشامًال

الشخصية المصالح حماية عنوان وتحت ما جهة أو

طريق هذا المشروع. في والحزبية وضع عوائق

إقليم بممثلي الخصوص، وجه وعلى أهيب كذلك

وضع العراقي، النواب مجلس في كوردستان

جانبًا الحزبية والصراعات الشخصية المصالح

الحقوق إحقاق أجل من الموقف بوحدة وااللتزام

إلقليم كوردستان. الدستورية

نتاج هو لإلقليم  العصيب االقتصادي الوضع إن

من جزء اقتطاع عدا وتاريخية سياسية عوامل

واألزمة العراقية الحكومة قبل من اإلقليم حصة

ال العسير الوضع هذا ولكن العالمية، االقتصادية

والشرخ السياسي للصراع سببًا يكون أن ينبغي

الُمسمّيات. مختلف تحت اإلقليم مناطق وتجزئة

أشرنا في اإلقليم التاسعة عمل الحكومة برنامج في

على حكومة إقليم كوردستان تعمل إلى أن بوضوح

يتالءم وبما للمحافظات اإلدارية الالمركزية تثبيت

على كوردستان، إلقليم واإلداري القانوني مع النظام

حسب القانون والمسؤوليات الواجبات يتمَّ توزيع أن

الفساد منع بهدف الحكومة  رئاسة  رقابة وتحت

مؤسسات خارج سلطات وتشكيل السلطة واستغالل

أن اإلدارية بشرط الالمركزية مع نحن لذلك اإلقليم.

في إطار حماية كيان اإلقليم. تكون

األفاضل: المواطنون أيها

المواطنين سعيًا لتأمين قوت الجهود بذلنا أقصى لقد

من بدءًا أشهر تسعة وخالل الموظفين، ورواتب

توزيع رواتب تسنمنا التشكيلة الوزارية التاسعة، تم

واحد. شهر  راتب سوى  يتأخر ولم  أشهر ثمانية 

للتخفيف الرامية القرارات من جملة أصدرنا لقد

وطأة تحت تضرروا المحدود ممن الدخل ذوي عن

اإلجراءات الوقائية.

أي مع  نتأقلم أن  تحديدًا، علينا، يتعين إنه إال

خطة بحسب وضعنا لقد بها. نمر قد أوضاع شاقة

هذه لتخطي لإلقليم االقتصادية والموارد اإلمكانات

اإلقليم مؤسسات  ميزانيات تنظيم لتشمل المرحلة 

الحكومة، من دخًال يتسلم  من  وكل ومصروفاتها

وفق قانون الشأن بهذا الالزمة الخطوات وسنتخذ

اإلصالح.

الكرام: المواطنون أيها

 ٢٧ بقيمة ديونًا  كوردستان  إقليم حكومة  على إن

االتحادية الحكومة سببه األكبر الجزء دوالر، مليار

قبل من كوردستان إقليم ميزانية إرسال عدم نتيجة

تمتلك ال ولألسف  المتعاقبة، العراقية الحكومات

اقتصادي، احتياطي أي كوردستان  إقليم حكومة

الموارد المالية على نعتمد فإننا األساس هذا وعلى

مشاكل سنواجه شهريًا، وهذا يعني أننا تردنا التي

يدركها معظم الحقيقة وهذه اقتصادية كل أزمة في

ولكن أحد. على خفية ليست وهي المختصين

والقضايا الحقائق  هذه تجاهل يتم أن المحزن  من

على التركيز ويقتصر كلها، والوطنية السياسية

جميعًا فيه نعلم الذي  الوقت في إال  ليس الرواتب

مصادرها.

األحبة: المواطنون أيها

الشهري من الوارد كان الصورة، في لكي نضعكم

ويتم  دوالر مليون ٧٠٠ يبلغ وقت ما، النفط في بيع

استخراج  دوالر على مليون ٤٠٠ صرف أكثر من

لخزينة يبقى يكن ولم الديون، وسداد ونقله النفط

نكن  لم كذلك دوالر. مليون  ٣٠٠ سوى الحكومة

إال  كرواتب، دوالر مليون ٣٨٣ غير بغداد من نستلم

الستكماله لم يكن يكفي مما يضطرنا المبلغ هذا أن

المصاريف عدا الداخلية اإليرادات من كبير جزء مع

مالي عجز هناك كان ذلك ومع للخدمات، الالزمة

دوالر. مليون ٦٠ قدره

فمثًال نحو كبير، على النفط سعر فقد تهاوى اآلن أما

من الواردات مجموع بلغ  الماضي  الشهر وخالل

مليون دوالر،  ٣٠ الحكومة لخزينة العائد النفط بيع

والقسم  مليون دوالر ٦٠ الداخلي الوارد بلغ بينما

قد بغداد ترسله كانت والذي الرواتب من اآلخر

االقتصادي الوضع هذا فإن فيه شك ال ومما تأخر.

شمل بل فحسب، كوردستان إقليم يواجه لم العصيب

النهيار تعرضت الدول بعض أن لدرجة برمته العالم

اقتصادي.

كوردستان إقليم إيرادات صرف أن المعلوم من

٨٠ بالمئة  إذ أن تخطيط وبال بالمرة منصف غير

يتقاضون ومن للرواتب،  مخصص اإليرادات  من

اإلقليم.  سكان من بالمئة ٢٠ نسبة يمثلون الرواتب

١٥ بالمئة  تخصيص يتم المالية األحوال أحسن وفي

وفقط الخدمات، إلدارة كوردستان إقليم ميزانية من

اإلقليم. لتنمية بالمئة خمسة

ميزانية من العادل  غير التوزيع هذا خالل  يتم لم

ولألجيال للمستقبل التخطيط كوردستان، إقليم

اقتصر إذا يتقدم لن البلد هذا فإن وبالتأكيد القادمة،

بنية إلى  يحتاج  بل الرواتب، صرف على  األمر 

راتبًا المواطن  يملك أن المنطقي من ليس تحتية. 

مدارس يجد وال  والماء الكهرباء إلى يفتقر لكنه

يعاني عامة وبصورة جيدة، وشوارع ومستشفيات

في الخدمات األساسية. مشكلة

فحسب، الرواتب توزيع على يقتصر ال الحكم الرشيد

واألطراف والحكومة المواطنون يقرر أن ينبغي لذلك

مالي وضع في كّنا وإن حتى بإننا كافة، السياسية

مجمل مواردنا على صرف علينا ال يجب فإنه جيد،

من جزء تخصيص  علينا  ويتحتم وحدها  الرواتب 

رصينة. تحتية للخدمات وإرساء بنية الميزانية

المواطنين كل توظف بوسعها أن حكومة هناك ليس

ولكن لهم، الرواتب تؤمن وأن النظام اإلداري في

يمكن والتطوير وباإلنتاج التحتية البنية  بتعزيز

واردات توجيه يجب أنه بمعنى عمل، فرص تأمين

نعمل أن  بد وال المضمار، هذا في وثرواته البلد

االقتصادي النظام هذا من الخروج أجل من سويًة

بالنسبة مصيري لكنه سهًال ليس قرار السائد، وهذا

من والهدف والتخلف، التقدم بين ما ويخّيره لإلقليم

غير ومن ازدهارًا، مستقبل أكثر نحو نخطو ذلك أن

مادة للصراعات إلى األمر هذا يتحول أن الصحيح

السياسية. والمزايدات

األعزاء: المواطنون أيها

كما أطول لفترة سيستمر الصعب الوضع هذا إن

نتعاون أن مّنا جميعًا يتوقعه المختصون، ومطلوب

المواطنين، عن المعاناة وتخفيف تجاوزه أجل من

األزمة بداية ومنذ  الحكومة بأن أطمئنكم  وهنا

والدوائي، الغذائي  األمن لتأمين  خططًا وضعت

والقطاع الحكومة مخازن فإن الخطط تلك وبحسب

والدواء الغذاء من  يكفي  ما  على  تحتوي الخاص

كوردستان إقليم في السوق حاجة يغطي ما وهو

مستمر. التجاري أن التبادل كما العام، نهاية حتى

توزيع سيتم للغذاء، الشهرية الحصص جانب وإلى

إطار في قريبًا الدخل محدودة األسر على األغذية

اإلقليم. حكومة خطط

بشكل مبكر، اإلقليم في الوقائية اإلجراءات اتخذنا

اشكر الذي الوقت وفي  دواء، أفضل  الوقاية ألن

هذه في مالحظات ثمة أنه إال باإلجراءات، التزامكم

وتراجع، تراخى قد باإلجراءات  تقيدكم بأن األيام

نؤكد لكن أوضاعكم وصعوبة ظروفكم نعي ونحن

في العالم قائمة تزال ال الجائحة هذه مخاطر بأن لكم

كاستخدام الوقاية بإجراءات االلتزام ويتعين أجمع،

األماكن عن واالبتعاد اليدين وغسل الكمامات

عن مسؤوًال يلتزم سيكون ال من المزدحمة، وكل

المواطنين. وكل وأقربائه نفسه

اإلجراءات تنفيذ في اإلقليم حكومة  تجربة  إن

منظمة وبشهادة الصحية، والتعليمات االحترازية

الجهات المعنية، كانت من الصحة العالمية والعديد

البعض يرغب أن له يؤسف ما ولكن ناجعة وفّعالة

بل ولتبديدها. تلك المساعي بتشويه

حكومة واجهت التي والمشّقات األزمات كل ورغم

في مواجهة به يحتذى  نموذجًا كانت  لكنها اإلقليم

أيها أطمئنكم وهنا  باهرًا، نجاحًا وأثبتت كورونا

جهة أكثر هي  الحكومة بأن األعزاء، المواطنون

أوضاعكم، وآمل بصعوبة وتشعر تكترث لظروفكم

الكاذبة والدعايات الشعارات تأثير تحت تقعوا أال

انتقاداتكم لجميع نصغي إننا الواقعية. وغير

ونتفهمها ومطالبكم الواقعية والمنطقية ومالحظاتكم

يجب نفسه الوقت في االعتبار، لكن بعين ونأخذها

نعيشها. التي الصعبة األوضاع جيدًا تدركوا أن

تامة ثقة على وأنا وتضحياتكم، صمودكم أحيي

هذا سنتخطى وبدعمكم - تعالى اهللا وبعون - بأننا

آفاق نحو  كوردستان وستخطو العصيب، الوضع 

منتصرين المعركة من هذه نخرج وعندها مشرقة

غانمين. سالمين

سعيدًا، عيدًا متمنيًا لكم تهنئتكم الختام، أجدد وفي

باإلجراءات االلتزام المناسبة على في هذه وأحثكم

واجب الوقاية ألن الصحية والتعليمات الوقائية

وإنساني. وديني وطني

وسالمة.. بصحة دمتم

إىل إفشاله يسعون ولذلك مصاحلهم، على
ً
خطرا ل

ّ
ويشك بالفاسدين،

ً
ضررا يلحق اإلصالح
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الطرفان الكورديان واجللوس على طاولة املفاوضات ... خطوة إجيابية يف الطريق الصحيح 

عزالدين مال

الشعب الكوردي في غرب كوردستان، حاليًا يحظى 

باهتمام دولي وبدء التفكير بمصيره وألول مرة منذ أن 

ألحقت بالدولة السورية نتيجة اتفاقيات الدول الكبرى 

التي قسمت كوردستان بين أربع دول، تركيا والعراق 

وإيران وسوريا.

الكورد في سوريا ومنذ ذاك التاريخ تعرضوا لمختلف 

قبل  من  والعنصرية  الشوفينية  واألساليب  السياسات 

وكانت  سوريا،  حكم  على  تعاقبت  التي  الحكومات 

حاول  الذي  البعث  حكم  خالل  وتمييزًا  عنفًا  أشدها 

الكوردية  والشخصية  الهوية  طمس  السبل  بمختلف 

الكوردي في سوريا، كل ذلك تحت مرآى  والتاريخ 

وأنظار العالم.

اآلن وبعد كل تلك المعاناة والظلم والقهر، رأت الدول 

من خالل  المنطقة  في  تترسخ  مصالحها  أن  الكبرى 

الملف الكوردي، فكانت بدايتها إقليم كوردستان، وفي 

الوقت الحالي تتالقى مصالح كل من أمريكا وفرنسا 

واستقرار  قوة  مع  روسيا  إلى  وباالضافة  وبريطانيا 

الملف الكوردي، ويتحقق ذلك بتوحيد القوى الكوردية 

تحت مظلة واحدة، واستقرار سوريا يمر من خالل 

إلى  االنتقال  يمكن  وال  الكوردية،  المناطق  استقرار 

استقرار  خالل  من  إال  السوري  السياسي  الملف 

وصيانته  وضمانه  الكوردي  السياسي  الملف  وتأمين 

في الدستور السوري الجديد.

ما  كل  تحللون  كيف  الشخصي،  رأيكم  حسب   -١

يحدث على الساحة الكوردية في سوريا؟ وما رأيكم 

بالرغبة الدولية نحو تقارب كوردي كوردي؟

٢-  هناك من  ال يريد النجاح لهذه المحادثات، ماهي 

اجنداتهم؟

نتائج  عن  ستثمر  الجهود  هذه  أن  ترون  هل   -٣

ايجابية؟ ولماذا؟

الكورديين  الطرفين  على  تقترحونه  الذي  ما   -٤

أمام  الباب  وإغالق  المفاوضات  هذه  إلنـجاح 

المتربصين؟

التطورات  ظل  في  الحوارات  نجاح  عن  بديل  ال 

الحالية

نافع بيرو عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي 

«كوردستان»،  لصحيفة  سوريا،   – الكوردستاني 

وليدة  ليست  الحالية  االمريكية  الرغبة  «ان  بالقول: 

االمريكية  االستراتيجية  ضمن  من  هي  وانما  اليوم 

طويلة األمد في المنطقة، في السابق لمن تكن الظروف 

مؤاتية كما اآلن وهذا ما تؤكده اليوم الخطوات التي 

تقوم بها أمريكا لترسيخ وجودها وتنفيذ مشروعها. هو 

تقارب كوردي كوردي  ما يفسر رغبتها في احداث 

من شأنه ان يكون عامل مساعد لهم في التمهيد لتنفيذ 

مشروعها الشرق اوسطي». 

التقارب  من  متوجسون  هناك  «بأن  بيرو:  يؤكد 

الكوردي الكوردي ويعملون بجد للوقوف بالضد من 

او  السوري  الداخل  في  سواء  لهم  وكالء  عبر  ذلك 

خارجها كما هو حال موقف الدول االقليمية المعادية 

التعامل  علينا  ويجب  عمومًا،  الكورد  لتطلعات 

السياسي الرزين مع هذه االطراف والتأكيد على ان 

حصول الكورد على حقوقهم ال يتعارض مع مصالح 

تلك الجهات».

في  الحوارات  نجاح  ّعن  بديل  «ال  بيرو:  يضيف 

الكوردي  الشعب  عاناه  وما  الحالية  التطورات  ظل 

حالة  تحمل  يعد  ولم  تاريخيًا  سوريا  كوردستان  في 

االولى  المرة  النها  وذلك  ممكًنا  المواقف  في  التباين 

وهناك  مواتية،  الموضوعية  الظروف  تكون  التي 

تقاطع بين تطلعات الشعب الكوردي ومصالح الدول 

الكوردي  للقضية  فلم يسبق  أمريكا.  الراعية وخاًصا 

في سوريا ان القت اهتمامًا خارجيًا كما يحدث اآلن 

وعلينا تسخير ذلك لمصلحتنا».

ومن  شعبنا،  مصلحة  حيث  «سنكون  بيرو:  يختم 

يخدم قضيتنا  بما  التالقي  نقاط  التركز على  األفضل 

شعب  كوننا  من  واالنطالق  وثوابته  القومي  وُبعدها 

المكاسب  عن  بعيدا  التاريخية  ارضه  على  يعيش 

الحزبية اآلنية، وعلينا التحلي بروح المسؤولية. وحتى 

نحقق ما نصبوا اليه ان نثبت للدول ذات التأثير بأننا 

مساندتنا  إلى  لندفعهم  قادرون على حماية مصالحهم 

وبالتالي تحقيق المصالح المشتركة».

عدم وضع حل للقضية الكوردية ال يمكن االستقرار 

في المنطقة

تحدث محمد سعيد وادي عضو اللجنة المركزية في 

لصحيفة  الكوردستاني –سوريا،  الديمقراطي  الحزب 

الساحة  على  يحدث  ما  «ان  بالقول:  «كوردستان»، 

الكوردية من تطورات على ما يبدو ايجابيا في هذه 

السورية  المشكلة  وان  والدقيقة،  الحساسة  المرحلة 

وصلت إلى مراحلها األخيرة، وبحاجة إلى الحل وفق 

الحل  الكوردية جزء من  والقضية  الدولية،  المصالح 

وبحاجة إلى مراجعات في السياسات القديمة المتبعة 

من قبل النظام وحلفائها على األرض في كوردستان 

الظلم  من  الكوردي  الشعب  له  تعرض  وما  سوريا، 

عفرين  في  األتراك  قبل  من  واالحتالل  واالقصاء 

الفرات،  غرب  ومناطق  كانييه  وسي  سبي  وكري 

وتقطيع أوصال المنطقة الكوردية، وتشتيت جغرافية 

القائمين  كوردستان بسبب السياسات المتبعة من قبل 

مما   ،(PKK) بمساندة   (PYD) المنطقة  إدارة  على 

الثمن  وباهظة  كبيرة  ضريبة  الكوردي  الشعب  دفع 

ما  تجاه  الكوردي  الموقف  لوحدة  كامل  غياب  مع 

يحدث، مما أضعف الموقف الكوردي تجاه المعارضة 

والنظام. كان ال بد من ترتيب البيت الكوردي وتوحيد 

الموقف حول حقوق الكورد ومستقبل سوريا. بما أن 

للكورد أهمية استراتيجية في المنطقة فعدم وضع حل 

للقضية الكوردية ال يمكن االستقرار في المنطقة، ومن 

هنا ُطرحت عدة مبادرات -فرنسية وأمريكية وأخيرًا 

مبادرة مظلوم عبدي قائد العسكري لـ قسد- لوحدة 

للحد  أمريكي  بتوجيه  الكوردي  والخطاب  الصف 

الكوردية وPYD، وذلك  الحركة  بين  التناحرات  من 

لتقوية حضور الكوردي في المنطقة لمواجهة بعض 

حقوق  وتحقيق  الفاسد،  والنظام  الفاسدة  المعارضات 

في  وتثبيتها  المستقبل  سوريا  في  الكوردي  الشعب 

الدستور المرتقب، خدمة لمصالح الطرفين الكوردي 

واألمريكي لتقاطع مصالحها».

الكوردي  الكوردي  التقارب  يتابع وادي: «دون شك 

ال يروق المتضررين من وحدة الصف والخطاب في 

تركيا،  لكوردستان،  الغاصبة  فالدول  المرحلة،  هذه 

في  واختراقات  جهود  منهم  ولكل  عراق،  إيران، 

صفوف الكورد والحركة الكوردية إلفساد أي تقارب 

من  وهناك  كوردستان،  من  بقعة  أي  في  كوردي 

بوضع  المتضرر  الطرف  في  بالسياسيين  يسمى  ما 

عراقيل في سير المحادثات لمنع إنجاح هذه المبادرة، 

على  المحسوبين  أطراف  هناك  أحد  على  يخفى  وال 

الكورد ومتورطين حتى النخاع في استخبارات الدول 

اإلقليمية إلفساد أي جهود لتشكيل كيان كوردي تحت 

مسميات متعددة».

يعتقد وادي: «إذا كانت أمريكا جادة في هذه المبادرة 

ستثمر عن نتائج إيجابية، ألن أمريكا ترى في الكورد 

في  أقدامها  لترسيخ  إليه  وبحاجة  استراتيجي  حليف 

المنطقة لحماية مصالحها في كافة المجاالت».

يؤكد وادي: «أنه يجب على الطرفين أن يدركوا تمامًا 

أعدائه،  على  الكوردي  الموقف  وحدة  خطورة  مدى 

وسيبذلون كافة الجهود إلفساد هذه العملية. فالحرص 

كل الحرص من قبل الطرفين الكورديين على نجاح 

العملية وترك الخالفات المفتعلة تحت مسميات باهتة 

وتفويت الفرصة على المتربصين».    

المحادثات ستثمر عن نتائج إيجابية إذا وجدت الرغبة 

الكاملة لدى الجميع

تحدث عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي 

لصحيفة  سليمان  حسين  سوريا،  الكوردستاني- 

عن  الفرنسيين  جالء  «بعد  بالقول:  «كوردستان»، 

سوريا ارتبط مصير الكوردي في كوردستان سوريا 

بمصير اخيه العربي، بل هكذا ارتأت الظروف آنذاك، 

بممارسة  العربي  العنصر  بدأ  الزمن  وبمرور  ولكن 

وبدأت  الكوردي،  الشعب  ضد  العنصري  التمييز 

بين  الوحدة  فترة  في  وباألخص  العنصرية  المشاريع 

مصر وسوريا، وبعد االنفصال واستالم حزب البعث 

بدأ عصر جديد من االضطهاد من مشاريع وقرارات 

وحزام  احصاء  من  الكورد  بحق  ومراسيم عنصرية 

العربي.

االوضاع  تغيرت  السورية،  الثورة  اندالع  وبعد 

بعيدة عن  بإرادات مختلفة  الكوردية  المناطق  وبقيت 

هاجم  النسبي  الهدوء  من  وبالرغم  المسلح،  الصراع 

وداعش  كانية،  مناطق سري  النصرة  عناصر جبهة 

لمنطقة  المتأخمة  الحدودية  والمناطق  كوباني  منطقة 

التركي  الهجوم  وبعد  العراق،  في كوردستان  شنكال 

والفصائل المرتزقة على منطقة عفرين الكوردستانية 

سوًء،  اإلمور  إزدادت  سبي،  وكري  كانية  وسري 

وتهّجر آالف من أبناء شعبنا».

يتابع سليمان: «عدم التوافق والتصالح بين األطراف 

بالذكر المجلس الوطني الكوردي  الكوردية، وأخص 

و p y d، وسيطرة p y d وبمسمياته المختلفة على 

وعدم  سوريا،  كوردستان  في  الحياة  مفاصل  كامل 

السياسية إال بما يخدم أجنداته،  للحياة  المجال  افساح 

وبعد  أكثر،  التأزم  الى  أدى  بأحزابه،  المجلس  وقمع 

االتفاق االمريكي التركي، والروسي التركي، وإلزام 

p y d على االبتعاد عن الحدود لمسافة ٣٢ كلم عن 

الحدود التركية، قدم قائد قسد بمبادرة لتوحيد الرؤوية 

للمبادرة،  ودعمها  االمريكان  وبموافقة  الكوردية 

ورغبة  أيضا  كوردستان  اقليم  رئاسة  دعم  وكذلك 

المجلس أيضا، وتوجه المجتمع الدولي لحل المشكلة 

السورية عبر الحل السياسي ومقررات االمم المتحدة 

عودة  على  الموافقة  عدم  وكذلك  وجنيف١،   ٢٢٥٤

سوريا دولة مركزية».

بالمناطق  يبدأ  الالمركزية  يضيف سليمان: «انطالقة 

الكوردية، لذلك تحاول هذه الدول مجتمعًة اعادة اللحمة 

بين  والتقارب  الكوردي،  الموقف  وتوحيد  الكوردية، 

المجلس الوطني الكوردي وp y d كمنطلق ِللم شمل 

باقي االحزاب حول المباردة».

التقارب  في  جادة  الدول  هذه  «ان  سليمان:  يعتقد 

لقاءات  في  الكورد  تمثل  كوردية  مرجعية  وتشكيل 

ومن  التفاوض،  وهيئة  الدستورية  واللجنة  جنيف 

الكوردي  الكوردي  التقارب  في  ُيلتقى  ان  الطبيعي 

بأجندات  ارتباطاتهم  نتيجة  مصالحهم  تتضرر  أناس 

خارجية، وسيحاولون بشتى الوسائل عرقلة المحادثات 

ووضع العصي في العجالت لعرقلتها».

نتائج  المحادثات ستثمر عن  يختم سليمان: «إن هذه 

الوطني  المجلس  لدى  الكاملة  الرغبة  لوجود  إيجابية 

عبدي،  مظلوم  بالسيد  الممثل  قسد  وقيادة  الكوردي 

بإنجاحها، وبالدعم  التحالف أيضا  وكذلك رغبة دول 

واشرافها  االمريكية  المتحدة  الواليات  من  المباشر 

هذه  تصل  ان  شديدة  رغبة  وهناك  الحورات،  لهذه 

المحادثات الى نتائج جدية، وعلى الطرفين الكورديين 

بشكل  المنطقة  في  المتسارعة  التطورات  الى  النظر 

ذهبت  ان  الفرصة  هذه  خاص،  بشكل  وسوريا  عام 

القومية  لن تعود على المدى القريب إلقرار الحقوق 

للشعب الكوردي في دستور سوريا الجديد».

التقارب الكوردي هدف جماهيري طالما نادت به كافة 

شرائح المجتمع الكوردي

موسى  موسى  والقانوني،  السياسي  الباحث  تحدث 

الكوردية  «الساحة  بالقول:  «كوردستان»،  لصحيفة 

في سوريا ليست مستقرة وال يمكن التكهن بما ستفرزه 

انتفاضة  أو  كانت  احتجاجاٍت  النشاطاِت،  نوعية  من 

لها  سنحت  ما  إذا  ربما  ثورًة  أو  سابقًا،  جرت  كما 

الظروف، حيث يبقى الجمر متقدًا تحت الرماد رغم 

في  ليُشّع  شتوي  كُسباٍت  األوقات  أغلب  في  خموده 

الساحة  الى  ينتمي  ال  فاٍه  من  فيه  ُنفَخ  ما  إذا  ربيعه 

الكوردية.

االنقسام الحاد والشرخ الذي أصاب المجتمع الكوردي 

جعل  الوطنية  قضيته  عمق  في  السياسية  وحركته 

في  إضافية  إعاقًة  دوليًا-  المعرقل  السوري-  الحل 

يترآى  تباشيره  ان  يبدو  الذي  السياسي  الحل  مسار 

للمراقبين في أكثر من صعيد، فمن ناحية الخالف- 

الكوردي  الوطني  المجلس  بين  تفجيره-  المتوقف 

هيئات  عبر  السوري  الوطني  واالئتالف  ناحية  من 

يخص  فيما  الدستورية  اللجنة  في  السورية  التفاوض 

الديمقراطية  سوريا  قوات  وبين  الكوردية،  القضية 

وكل من تركيا والفصائل المسلحة المرتبطة بها من 

ناحية أخرى، جعلت الجبهة المقابلة لجبهة النظام في 

تشتت وصراع سياسي ومسلح يجعل البيئة السياسية 

يتناسب مع صعود الضغط  بأكملها غير مالئمة وال 

األمريكي وقوات التحالف الدولي على النظام اقتصاديًا 

وعسكريًا، لذلك بدأت أمريكا منذ اسبوعين في تسريع 

عجلة مشروعها السابق- الذي حان وقته فيما يبدو- 

في توحيد الخطاب والرؤية السياسية للقوى الكوردية 

ومشاركتهم في إدارة المنطقة تمهيدًا- وهذا هو المهم 

المعارضة  مع  ورؤيتها  خطابها  لتوحيد  أمريكيًا- 

السورية في جبهة واحدة مقابل جبهة النظام.

هدف  هو  الكوردي  الكوردي  التقارب  ان  شك  ال 

المجتمع  شرائح  كافة  به  نادت  طالما  جماهيري 

الذي  التقارب  ذلك  له من مصلحة في  ِلما  الكوردي 

أصبح متداخًال مع مصلحة امريكا التي ترى ان الوقت 

قد حان دون أن يستدعي التأخير أكثر».

عملية   لسير  البطيئة  الخطى  «رغم  موسى:  يتابع 

ودعم  أمريكية  برعاية  الكوردي  الكوردي  التقارب 

اقليم كوردستان، لكنه ال يروق لبعض القوى الداخلية 

في  االمريكي  الوجود  في  تنظر  التي  واإلقليمية 

المناطق الكوردية ومساعداته العسكرية لقوات سوريا 

الديمقراطي  االتحاد  حزب  يشكل  الذي  الديمقراطية 

من  تخوفها  ُمبديًا  وريبة،  نظرة شك  األساسية  نواته 

إمكانية تمتع الكورد بحقوقهم القومية في هذا المرحلة 

وتأثيره المباشر بشكل خاص على كورد تركيا كأكبر 

جغرافيا كوردية في المنطقة، فالعمل على إبقاء األمة 

الكوردية منقسمًا ومشتتًا يفكر بقوته اليومي، وإبعاده 

مشاكله  في  وإغراقه  والقومية  الوطنية  قضيته  عن 

اليومية هو ما تسعى اليه تلك القوى، وفي هذا اإلطار 

تأتي التهديدات التركية  ُبغية تشتت القوى الكوردية 

وعدم تقاربها».   

الشك  بعين  ننظر  أن  يجب  ال  «أنه  موسى:  يرى 

التقارب حتى  ذلك  فليأتي  المفاوضات،  لهذه  والريبة 

وإن كان أعورًا أو كسيحًا أو احدبًا، على أن يكون 

القومية  بالحقوق  التفريط  عدم  األساسي  مرتكزه 

ذاق  قد  الكوردي  فالشعب  سوريا،  في  للكورد 

األمرين من هذا الوضع الذي وضعه مع قضيته في 

واإلقصاء  الخاطئة  السياسات  نتيجة  الزجاجة  عنق 

االمريكية  الرغبة  ولوال  بالسلطة،  والتفرد  الممنهج 

لما بدأت المفاوضات ألن دعوات ومناشدات الكتاب 

والمثقفين والنشطاء وكافة شرائح المجتمع الكوردي 

تقارب،  ألي  صدًا  تالقي  لم  السياسية  قواه  وبعض 

سيكون  ايجابي  أمر  هو  والتفاوض  الجلوس  فمجرد 

ذلك  عن  زاد  وما  إيجابية،  وانعكاسات  امتدادات  له 

فهو المطلوب بعينه إذا ما تغاضينا عن جدية أمريكا 

التي ال يثق بها، لذلك، وفي هذا التقرير أيضًا أكرر 

دعوتي لألطراف الكوردية األساسية بضرورة ايجاد 

والدفاع  امريكي يضمن طرح  واتفاق كوردي  تفاهم 

عن الحقوق القومية لكورد سوريا لدى كافة االطراف 

ومع الدول النافذة في الملف السوري».

المجلس  بين  التقارب  «مفاوضات  موسى:  يختم 

الوطني الكوردي وحزب االتحاد الديمقراطي بتوجيه 

امريكي ودعم رئيس اقليم كوردستان السيد نيجيرفان 

قوات  قائد  اطلقها  مبادرة  عنه  أسفر  الذي  بارزاني 

خطوة  كوباني،  مظلوم  السيد  الديمقراطية  سوريا 

الرؤية  على  التوافق  بعد  وخاصة  ومتقدمة  إيجابية 

السياسية متجاوزين بعض العثرات، نأمل أن تستمر 

الملفات  بقية  على  التوافق  يتم  وأن  المفاوضات  تلك 

الشعب  على  كارثة  االنتكاسة  ستكون  وإال  العالقة 

الكوردي في سوريا وعلى قواه السياسية، ومشاركة 

وكذلك  المفاوضات  في  الكوردية  االطراف  بقية 

االجتماعية  والفعاليات  المدني  المجتمع  منظمات 

قضية  كونها  ضروري  أمر  والشبابية  والثقافية 

والمشاركة  المسؤولية  تحمل  الجميع  على  مصيرية 

اسلوب  عن  االبتعاد  ان  كما  المصير،  تقرير  في 

المحاصصة يوفر فرص النجاح حاًال ومستقبًال أكثر، 

وال ُينسى االعتماد على التكنوقراط في اإلدارة يبعد 

االطراف  كافة  تّدعي  الذي  المجتمع  ويخدم  الشللية 

العمل من اجل مصلحته».

بناء الثقة ومناقشة الرؤى السياسية واالدارية والعسكرية 

واالقتصادية بشفافية يقوي الورقة الكوردية

تحدث السياسي، طاهر حساف لصحيفة «كوردستان»، 

في  الكوردية  الساحة  على  يحدث  ما  «ان  بالقول: 

كل سوريا،  في  يحدث  ما  نتيجة طبيعية عن  سوريا 

المؤكد  ومن  سوريا،  من  جزء  سوريا  في  والكورد 

سيتأثر الكورد بما يحدث حوله، ويعلمون بأن المرحلة 

األمور  كل  حول  بجدية  الوقوف  جميعا  منَّا  تتطلب 

والذي  الحالي،  الوضع  الكوردي في  بالشأن  المتعلقة 

المآسي  من  حولنا  يحدث  ما  كل  نتيجة  هو  نعيشه 

والكوارث». 

يرى حساف: «ان هناك ارادة أمريكية ورغبة قوية 

في التقارب الكوردي الكوردي، وما نشهده اليوم من 

واالتحاد  الكوردي  الوطني  المجلس  بين  المفاوضات 

المتحدة  الواليات  ذلك، طبعا  الديمقراطي شاهد على 

األمريكية واالتحاد االوروبي لهم اجنداتهم وخاصة في 

المنطقة، وذلك لحماية آبار النفط وقطع الطريق أمام 

مطلوب  الكورد  ونحن  المنطقة،  في  اإليراني  التمدد 

منا بأن يكون لنا أجندات بتغليب المصلحة الكوردية، 

في  الكوردي  البيت  وترتيب  جانبا  الخالفات  ووضع 

يكون  وان  الدولية،  المحافل  في  القادمة  المفاوضات 

للكورد منصة خاصة ضمن هيئة التفاوض». 

هنا  نشاذ  أصوات  هناك  سيكون  «أنه  حساف:  يعتقد 

المحادثات  ضد  يقف  من  هناك  وسيكون  وهناك، 

تقارب،  أي  من  وسيتضرر  الخاصة  أجنداته  له  ألن 

هذه  إفشال  الدول سيعمل على  نعلم حتى بعض  كما 

المحادثات». 

يرى حساف: «ان هكذا المفاوضات ستثمر ولو بوتيرة 

بطيئة، ولكن ستعطي ثمارها في آخر المطاف كون 

المجلس  عليها.  للعمل  جادة  مرحلية  ظروف  هناك 

الوطني الكوردي وبكتلته االعتبارية ضمن المفاوضات 

وبيده قراره المستقل ومتمسك بمشروع القومي، وضع 

الحزبية  أجنداته  فوق  الكوردي  القومي  مشروعه 

اآلخر  الطرف  من  الخوف  هناك  الضيقة. وصراحة 

كما  اتفاقيات  إلفشال  هؤالء  مع  كثيرة  تجارب  ولنا 

فشلت اتفاقية هولير ١ وهولير ٢ ودهوك. 

النجاح،  إلى  المفاوضات  دفع  على  بالعمل  أمل  كلنا 

الن نجاحها هو نجاح القضية الكوردية في كوردستان 

سوريا. وايضا تفاؤلنا يأتي بنجاح المفاوضات كونها 

لهذه  األوروبية  الدول  وموافقة  أمريكية  برعاية 

االتفاق. ونعلم أيضا الوضع اليوم مطلوب من الجميع 

العمل على وحدة الموقف الكوردي خاصة بعض تلك 

االحتالالت للمناطق الكوردية».

إجراء  المفاوض  الطرفي  على  «انه  حساف:  يقترح 

الرؤى  ومناقشة  التفاوض،  طاولة  على  الثقة  بناء 

بشفافية  واالقتصادية  والعسكرية  واالدارية  السياسية 

الكوردية  المصلحة  تغليب  ايضا  والمطلوب  مطلقة. 

الشارع  سيجعل  واتفاقهم  الحزبية.  المصلحة  على 

الكوردي يلتف حول حركته السياسية. كما المطلوب 

المحادثات  راعي  على  الضغط  التفاوض  من طرفي 

بان يكون للكورد دور في سوريا المستقبل ومشاركتهم 

في جميع اللجان والذي تشكل من قبل االمم المتحدة 

(دستور- واالنتحابات....الح)، وتأمين حقوق الشعب 

ونعلم  به.  واالعتراف  القادم  الدستور  في  الكوردي 

ما  بكل  وسيحاول  بنا،  يتربص  من  هناك  بأن  أيضًا 

الباب  وإلغالق  المفاوضات،  إلفشال  قوة  من  يملك 

أمام هكذا محاوالت في وجه هؤالء هو اإللتفاف حول 

شعبهم، والعدو لن يرحم في حال ال سمح اهللا فشلت 

المفاوضات».

ما يشبه الخاتمة:

استقرار سورية يمر من استقرار المناطق الكوردية، 

طاولة  على  معًا  الكوردية  األطراف  الجلوس  وما 

واحدة بداية صحيحة نحو النجاح، فقط بحاجة إلى بناء 

الثقة لفتح صفحة جديدة، والعمل بيد واحدة من أجل 

انقاذ الشعب الكوردي من األوضاع المزرية، والحفاظ 

شعبنا  حقوق  من  حق  أي  فرط  وعدم  كرامته،  على 

الكوردي في دستور سوريا المستقبل.

طاهر حساف موسى موسى  حسين سليمان  محمد سعيد وادي 

واحلاجة إىل بناء الثقة لتقوية الورقة الكوردية، ورفع الغنب عن الشعب الكوردي

نافع بيرو 
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كوردستان استقالل حنو وخطوة الدماء.. حبر من ثورة گوالن

العراقية المملكة في الكوردية القضية ملف

فيصل األمير وتعيين العراقية، المملكة تأسيس بعد

جلستها في المؤقتة الحكومة وافقت عليها ملًكا

شرط أن تكون (١٩٢١) تموز سنة ١١ في المنعقدة

بالقانون، مقيدة ديمقراطية نيابية دستورية حكومته

ظهرت لالستفتاء النهائية النتائج  عن إالعالن وبعد

األمير على قد صّوتوا العراقيين من ٪٩٢ أن النتيجة

أن العراق، وهنا يجب على ملًكا يكون  كي  فيصل

فيصل، األمير ضد صّوت كركوك لواء بأن نشير

ولم االستفتاء، في فهو لم يشارك السليمانية أما لواء

أصًال. له يصوِّت

في اشترطا  فقد الموصل ولواء  أربيل، لواء أما 

في تأسيس األقليات حقوق ضمان الجديد للملك البيعة

معاهدة في الحلفاء قبل من بها وعدوا التي اإلدارات

. سيفر

وأن حقوقهم،  على بالمحافظة الكورد وحرص 

كوردستان االلتحاق بدولة في بالحق يحتفظوا ألنفسهم

. مستقبلًيا تشكيلها المزمع

١٦ تموز  األمم في عصبة مجلس تقرير في جاء وقد

سكان خمسة أثمان الكورد يشكلون أن (١٩٢٥) سنة

العراق أن إلى التقريرأيًضا أشار كما الموصل والية

حمرين. منطقة من أبعد إلى شماًال يمتد ال

الموصل والية أن األمم عصبة تقرير  خالل ومن

والية إلحاق وبعد سكانها عدد حيث من كوردية

السياسية الخارطة رسم اكتملت  بالعراق الموصل

كدولة األمم عصبة إلى العراق ودخل للعراق!

عن مسؤولة وأصبحت (١٩٣٣) سنة في مستقلة

قطعه وعد  أي العراق ينّفذ  ولم  وسيادتها، أرضها 

جذري أو حل الكورد حقوق يخص نفسه فيما على

الكوردية. للقضية

نوًعا الكوردية الساحة شهدت العراق استقرار وبعد

العالمية الحرب بعد األمن واستتباب االستقرار، من

سنة من مسّلحة  حركة الخالد البارزاني قاد الثانية 

العراقي الجيش ضد (١٩٤٥) سنة  إلى   (١٩٤٣)

كبيًرا ضغًطا شّكل مّما عليه كبيرة انتصارات وحّقق

كي السعيد  نوري العراقي الوزراء رئيس على 

الخالد، البارزاني مع والمفاوضات الحوارات، يجري

كل تضم كوردية والية بتشكيل البارزاني وطالب

الموصل وأقضية والسليمانية وأربيل) (كركوك من:

وشنگال وزاخو (دهوك من: المتكونة الكوردية

مثل: األخرى الكوردية األقضية وكذلك والشيخان)

تتمتع الوالية وأن ديالى محافظة من (خانقين ومندلي)

العراقية الحكومة فكانت الذاتي، باالستقالل الكوردية

في جادة تكن لم أنها إال المطالب تلك  على موافقة

العشائر قامت بتحريض بل أرض الواقع على تطبيقها

عليها والقضاء حركته ضد للحكومة الموالية الكوردية

ضد حملة العراقية الحكومة فقادت العسكرية، بالقوة

منطقة إلى العراقي الجيش  ودخل  المسلحة حركته

. (١٩٤٥) سنة في بارزان

الملكي النظام إزاحة

من وأغلبهم األحرار،  الضباط من مجموعة قادت

قاسم، (عبدالكريم العقيدين قيادة تحت ّنة السُّ العرب 

ثورة (١٩٥٨) تموز سنة ١٤ في عارف) وعبدالسالم

الحكم القضاء على واستطاعوا النظام الملكي، على

الكورد  وكان ٣٧ سنة. لمدة العراق حكم الذي الملكي

الحزب الديمقراطي والسيما لتلك الثورة المؤيدين من

الكوردستانية الجماهير بتحشيد فقاموا الكوردستاني،

ونتج والخارجيين، الداخليين أعدائها من عنها للدفاع

كوردية تعيين شخصية عن الموقف الوطني ذلك عن

تشكيلة أول في كورديين ووزيرين السيادة المجلس في

عن المنفيين عاًما أصدروا عفًوا ذلك ثم بعد وزارية

الخالد البارزاني والسيما الملكية الحقبة في السياسيين

السوفيتي  االتحاد في الالجئين ( ٥٠٠) ورفاقه الــ

مزاولة إجازة وُمِنَح رسمًيا عيًدا نوروز) (عيد وُعدَّ

وكذلك الكوردستاني، الديمقراطي للحزب العمل

. خبات) ) لجريدة اإلجازة منحت

عن الوطنية الثورة انحرفت زمنية فترة مرور وبعد

األحرار الضباط بين ما الخالفات بسبب مسارها 

الوطنية األحزاب انقسام وكذلك االنقالب، الذين قادوا

بالسلطة، ينفرد  قاسم) (عبدالكريم وبدأ المؤتلفة، 

وعوده عن وتراجع بالدكتاتورية، حكمه واتسم

الحزب لقادة مطاردة بحملة  فقام  الكوردي، للشعب

الرسمية، إجازته وُألغى الكوردستاني،  الديمقراطي

الكوردية العشائر بدعم وبدأ خبات جريدة وأغلق

البداية وكانت الخالد، للبارزاني المناوئين اإلقطاعيين

في السياسية (الجاش) على الساحة مصطلح لظهور

قوة بتشكيل العراقية الحكومة فقامت الملكي، العهد

المالبس يرتدون وأفرادها كوردستان من مسلحة

رؤوسهم على الشرطة (سدارة) ويضعون الكوردية

النظامية) غير (الشرطة الوقت ذلك في عليهم وأطلقت

أي جحوش پوليس (جاش اسم عليهم وأطلق الكورد

في لظهورها بداية (الجاش)  كلمة  فكانت الشرطة

. الكوردستاني الشارع

أطلقت (١٩٦١) سنة في المجيدة أيلول ثورة وبعد

اسم (فرسان (الجاش) الكورد على الحكومة العراقية

الدين) صالح

البارزاني قال (١٩٦٢) سنة من نيسان ١٧ وفي

: - على جبل پيرس - وهو

إلى ووقفوا وبرغبتهم بالحكومة التحقوا الذين "إن

عليهم نطلق  أن يحق ال الثورة محاربة في جانبها

منطقة أية إلى نصل عندما ؛ألننا پوليس) (جاش اسم

في صفوف وينخرطون الشرطة عشرات يلتحق بنا

نسميهم أن يجب فصاعًدا اآلن من لذا  الپيشمرگة 

!" پوليس جحشك) فقط ومن دون كلمة أو (جاش

ُقّطاع وتعني (چته) كوردية باللغة عليهم يطلق وكان

مشروعة مطالب المرتزق، ولم تكن لهم أو الطرق

مجموعات كانوا بل القومية القضية لصالح في تصب

من الكوردية الثورة ضد السالح من المرتزقة حملوا

! المال أجل

وافقت قيادة الحركة (١٩٦٤) شباط من سنة ١٠ وفي

الحقوق لبحث النار إطالق الكوردية وقف التحررية

العراقية الحكومة بإقناع الفرسان رؤساء فقام القومية

ضدهم! القتال باستئناف

من الكوردستاني الديمقراطي الحزب عليهم وأطلق

) اسم (١٩٦٣) شباط إلى  ٨  ١١-٩-١٩٦١

إلى نسبة كريم) و(جاش كوردستان) في قاسم إخوان

. قاسم عبدالكريم

الحزب مع الحوار إجراء قاسم) ورفض(عبدالكريم

مطالبة من الرغم  على الكوردستاني الديمقراطي 

بشن فقام بذلك الكوردستاني الديمقراطي الحزب

على (١٩٦١) سنة أيلول في  عسكرية  حملة

مسيرة في جديدة  انعطافة بدأت وهنا كوردستان، 

الثورة شرارة وانطالق الكوردية التحررية الحركة 

بقيادة عام(١٩٦١) من أيلول ١١ في الكوردية

. البطلة الپيشمرگة وقوات الخالد، البارزاني

لتأسيس  المباركة هي البداية ١١ أيلول وكانت ثورة

كوردستان، جنوب في والكوردايتي النضال مدرسة

الكوردستاني الشعب تأريخ في ثورة أطول وهي

والحفاظ الكوردي الشعب حقوق تثبيت أجل من

المسلوبة حقوقه  عن والدفاع القومية هويته  على

الغاصبة. األنظمة قبل من والمغتصبة

بين السياسية وتفاقمت الخالفات من حالة وازدادت

حزب قاد أن إلى السياسية الضباط األحرار واألحزاب

أطاح عسكرًيا انقالًبا (١٩٦٣) شباط سنة ٨ في البعث

رئيًسا عارف عبدالسالم أصبح ثم قاسم بعبدالكريم

الكوردي الجانبين بين المفاوضات وبدأت للجمهورية

للمطالب البداية استعدادها وأعلنت في البعث، وحزب

(البارزاني فنّبه بعد فيما تنصلت ولكنها الكوردية،

سيستأنف بأنه الجديدة الحكومة الثورة قائد الخالد)

العراقية خطوات اتخاذ الحكومة عدم حال القتال في

الحكومة وحاولت  الكوردية،  القضية  لحل  جدية

الذاتي الحكم مطلب باستبدال الكورد إقناع العراقية

بضمان الكوردي وتعهدوا حقوق الشعب إقرار إلى

. قاسم) وتصفية مخلفات (عبدالكريم الكورد حقوق

حزب بين تتصاعد فشيًئا شيًئا الخالفات وبدأت

إلى وضمها كركوك بسبب الكوردية والثورة البعث

الپيشمرگة مسألة وكذلك الكوردية الالمركزية اإلدارة

انهيار إلى أدت َثمَّ ومن الكوردية، اللغة وتدريس 

١٠ حزيران  في القتال وبدأ الطرفين بين المفاوضات

.(١٩٦٣) سنة

البعثيين في على عارف عبدالسالم انقالب ثم ومن

استعداده عن وأعلن ،(١٩٦٣) سنة الثاني تشرين ١٨

وأمر الكوردي الجانب مع المفاوضات إجراء عن

للكورد القومية الحقوق وإقرار النار إطالق بوقف

يحدث لم ذلك  أن إال العراقي الدستور في  وتثبيتها

. ورق على حبًرا كالًما وكان عملًيا

(عبدالسالم توفي (١٩٦٦) سنة نيسان ١٤ وفي

الجمهورية رئاسة وتولى طائرته سقوط إثر عارف)

سنة  ١٦ نيسان في أخوه (عبدالرحمن عارف) بعده

في القتال استمرار إلى  يميل يكن فلم (١٩٦٦)

تلك أن إال الجهود بعض ببذل وقام كوردستان،

العسكريين قبل من الضغوطات بسبب فشلت الجهود

لسحق الحرب مواصلة صّمموا على الذين المتطرفين

على هجوًما العراقي الجيش وقاد ، الكوردية الثورة

إلى  تعّرض أنه )إال ١٩٦٦) سنة في كوردستان 

في جبل(هندرين) معركة في نكراء كبيرة هزيمة

العراقية الحكومة جعلت ممَّا (١٩٦٦) أيار سنة ١٢

واللجوء النار  إطالق وقف إلى تضطر  بغداد في

العراقي الجيش لتعذر وذلك السلمية المفاوضات إلى

التي الجسيمة الخسائر بعد والسيما القتال الستمرار

الحرب بسبب أرهقتهم وقد العراقي بالجيش ألحقت 

نقص يعاني من وكان بهم لحقت التي الخسائر الكبيرة

وإكمال التجهيزات العسكرية شحة في وكذلك الجنود

! قوته واستعادة للنواقص

تموز   ١٧ في عسكرًيا انقالًبا البعث حزب  قاد ثم 

وطردوه عارف بعبدالرحمن (١٩٦٧)،وأطاحوا سنة

رئيًسا بكر) حسن  (أحمد وأصبح البالد،  خارج

واستئناف بغداد في زمام الحكم واستلموا للجمهورية،

(١٩٦٨) سنة في أخرى مرة كوردستان في القتال

الكوردية، القضية لحل  البعث جدًيا حزب يكن ولم

القتال. نحو الطالباني جالل جماعة فقاموا بتحريض

العراقية الحكومة فسحت (١٩٦٨) سنة نهاية وفي

مقرات بإنشاء  الطالباني)  (جالل لجماعة المجال

وكركوك وأربيل السليمانية ) مدن في عسكرية

بين األهلية الحرب إشعال  لغرض  وذلك ورانية)

. الكوردي الشعب صفوف

طمس تأسيسها منذ العراقية الحكومات وحاولت

١١ آذار  اتفاقية أن إال العراق في الكوردية الهوية

بحقوق الشعب اعتراف كانت أول (١٩٧٠) سنة في

أيلول المجيدة، وانتزع ثورة من ثمار وهي الكوردي ،

وتضمن البعث حكومة الكورد من حقوق البارزاني

أربع سنوات وإجراء خالل الذاتي الحكم تنفيذ االتفاق

ولم البيان، إعالن خالل سنة من السكاني اإلحصاء

من واضحة مماطلة هناك وكان إحصاء، أي يجِر

بعض لكسب االتفاقية من والتهرب البعث حكومة

فقام مجدًدا،  الكوردية  الثورة على والقضاء  الوقت 

بارزاني) (إدريس لــ  اغتيال بمحاولة  البعثيون

الخالد ) (للبارزاني اغتيال محاولة وكذلك في بغداد

إيران إلى الفيليين الكورد وترحيل (١٩٧١) سنة في

ضم على والخالفات العراقية، الجنسية من وتجريدهم

الحكم مناطق إلى  أخرى كوردية ومناطق  كركوك

في الكورد ومشاركة الپيشمرگة ومستقبل الذاتي،

في الثورة قيادة مجلس وأصدر السياسية، العملية

 ٣٢ رقم الذاتي الحكم قانون (١٩٧٤) اذار سنة ١١

المنطقة يحدد ولم واحد جانب من (١٩٧٤) لسنة

سيكون الكوردية المناطق مصير إن بل الكوردية

المنطقة تحدد من هي العراقية الحكومة بإشراف

البعث حزب جلبهم الذين العرب نسبة وفق الكوردية

. قبلهم بت من ُعرِّ والتي الكوردية المناطق في

قبول عدم الكوردية القيادة  أعلنت  ذلك إثر وعلى

القيادة بين ما مجدًدا الحرب فاندلعت الصيغة، تلك

وحققت (١٩٧٤) سنة في البعث وحكومة الكوردية،

وقد العراقي، الجيش على باهرة انتصارات الثورة

الجمهورية رئيس وشعور بالخوف لدى كبير قلق وّلد

( حسين (صدام ونائبه بكر) حسن (أحمد السابق

حال في االشتراكي العربي البعث الحزب وقيادة 

الجيش فإن الپيشمرگة؛ قوات بقتال االستمرار

العراقي سينهار أمام الثوار الكورد.

لوقف حل  عن بالبحث العراقية الحكومة وبدأت 

في العراقية السفارة فقامت الطرفين، بين الحرب

الوطنية الكوردية بالشخصية االتصال (١٩٧٤) سنة

منه طالبين وانلي) شريف الدكتور(عصمت األستاذ

العراقية الحكومة رغبة الكوردية عن  القيادة إبالغ

الكوردية التحررية الحركة قيادة مع مفاوضات بإجراء

(البارزاني أبدى وقد الطرفين بين الحرب لوقف

بأن بعد فيما ظهر ولكن للتفاوض، استعداده الخالد)

الحركة على  القضاء تنوي كانت العراقية الحكومة 

في والمماطلة الوقت بعض لكسب الكوردية التحررية

على المطروحة النقاشات وكانت المفاوضات، عقد

للحكومة بالنسبة األفضل ما في بغداد الحوار طاولة

الكوردي الجانب  في المفاوضات لدخول العراقية 

أو كوردية كمنطقة كركوك بكوردية هل االعتراف

بهدف القضاء إليران العرب شط نصف عن التنازل

العراق شمال في الكوردية التحررية الحركة على

العراق)؟ (كوردستان

الجزائر اتفاقية وقعت (١٩٧٥) سنة آذار  ٦ وفي

(صدام حسين) العراقي آنذاك الرئيس  بين نائب ما

رئيس وبإشراف بهلوي) رضا  (محمد إيران وشاه

الدعم وتوقف بومدين) (هواري  آنذاك الجزائر

الكوردية، الثورة فانهارت الكوردية للثورة اإليراني

السيئة االتفاقية تلك إثر على كبيرة وأصيبت بانتكاسة

الصيت!

الكوردية المقاومة إنهاء الخالد) (البارزاني وقرر

وتوقفت إيران إلى وااللتجاء العراق كوردستان في

للشعب السياسي  النشاط وتشتت  الكوردية الثورة 

الكوردستاني الديمقراطي الحزب وأصبح الكوردي

حافة الهاوية. على

القسرية تجاه سياستها بتنفيذ البعث مارست حكومة

المحافظات إلى الكورد ترحيل من الكوردي الشعب

سكانها جميع من بارزان  منطقة وأخليت  الجنوبية

في المناطق التعريب عمليات من إجراءات وزادت

وشنكال وشيخان ومخمور (كركوك بــ الكوردية

ومندلي). وزمار وخانقين

نضال الشعب قيادة في الواحد الحزب وانتهت مرحلة

. الحزبية التعددية مرحلة وبدأت الكوردي

إال أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أمام يكن فلم

الپيشمرگة تشكيالت والسيما جديد من تنظيمه يعيد

من كل تمكن  (١٩٧٥) عام من األول كانون ففي

إدريس بارزاني، وسامي (مسعود بارزاني، وشقيقه

وكريم نامق، بروراي،وجوهر وآزاد شنگالي،

القيادة المؤقتة للحزب تأسيس سنجاري وغيرهم) من

قواتهم تنظيم وأعادوا الكوردستاني، الديمقراطي

٢٦ أيارعام  في التحررية گوالن ثورة الندالع تمهيًدا

يان كوردستان (يان الثورة  شعار فكان (١٩٧٦)

نمان).

البعثية القيادة رأس على كالصاعقة أصبح الخبر

التحررية أيلول  لثورة امتداًدا الثورة هذه  وكانت

جميع استخدم والذي الشوفيني البعثي النظام فقارعت

وشعبه الكورد، الثوار ضد دولًيا المحرمة األسلحة

والثوار الكوردي الشعب  التي أصيبت  النكسة وبعد

من جديد الثوار نفوس في الثقة الثورة أعادت هذه

. صفوفهم في وانبعاث األمل

كوردستان، وقرى مدن في جديد من الثورة وأشعلت

البعث نظام  ضد  البطولية المالحم أروع وسطروا

والنضال  الكفاح من ١٥ سنة من ألكثر امتدت التي

الدكتاتوري. النظام ضد

إلى الواحد  الحزب  دكتاتورية من العراق  اتجه 

(أحمد بـ اإلطاحة  بعد الواحد الشخص دكتاتورية

(١٩٧٩) تموز سنة ١٧ السلطة في عن حسن بكر)

رئيًسا صدام ثم أصبح حسين) ومن (صدام لصالح

،واألمين المسلحة للقوات العام والقائدة للجمهورية،

الثورة قيادة مجلس  ،ورئيس القطرية للقيادة  العام

االشتراكي. العربي البعث لحزب

في متوقعين غير تطوران حصل (١٩٧٩) سنة وفي

وهما: الكوردية القضية

-١-٣ في بارزاني مصطفى الزعيم وفاة -١

.١٩٧٩

الحكم . إلى الخميني ووصول إيران شاه ٢- سقوط

جملة هناك كانت التحررية گوالن ثورة بدأت أن منذ

الكوردي الشعب تجاه العنصرية الممارسات من

وهي البعث حكومة قبل من العراق كوردستان في

كاآلتي:

كوردستان وتعريب في تهجير أكبر حملة تنفيذ -١

محافظة  عائلة كوردية من ٢٠ ألف بنقل وذلك العراق

القادسية، ) : محافظات إلى  الكوردستانية كركوك

واألنبار) قار، ،وذي والمثنى

بتهجير الفيليين،فقاموا الكورد على البعثيين حملة -٢

عدد بحجة قيام إيران إلى الفيليين من الكورد اآلالف

رئيس نائب عزيز) اغتيال(طارق بمحاولة منهم

سنة في المستنصرية  جامعة حادثة في الوزراء 

. (١٩٨٠)

(قوشتبة  بناحية البارزانيين من ٣- اعتقال (٨٠٠٠ )

بعد قسًرا  البارزانيون  فيها أسكن التي أربيل  في  (

وهم أحياء. دفنوا العراق جنوب عودتهم من

راح والتي الصيت السيئة  األنفال  عمليات -٤

مدني . (١٨٢٠٠٠) كوردي من أكثر ضحيتها

من ومسحها كوردية قرية (٤٥٠٠) تدمير   -٥

األرض!

باألسلحة  ١٦-٣-١٩٨٨ في حلبجة إبادة -٦

كوردي   ٥٠٠٠ من أكثر استشهد والتي الكيمياوية

. واألطفال والشيوخ النساء من أغلبهم

الكوردستانية، األحزاب بين ما سياسي تقارب وحصل

الكوردستانية الجبهة تأسست (١٩٨٧) عام وفي

الديمقراطي من:(الحزب تتكون كانت والتي

الكوردستاني، الوطني واالتحاد الكوردستاني، 

الشعب وحزب  الكوردستاني، االشتراكي والحزب

االشتراكي والحزب الكوردستاني، الديمقراطي

الحكومة ضد  النضال مواصلة لغرض الكوردي) 

. الصدامية البعثية العراقية

اإليرانية الحرب من االنتهاء بعد حسين) (صدام فقام

ا ممَّ (١٩٩٠) آب ٢ في الكويت دولة غزو من

هذا الدولي وإدانة المجتمع في فعل كبيرة ردة شكل

جارة مسالمة، دولة على واالعتداء السافر االحتالل

(٦٧٨) المرقم الدولي األمن المجلس من قرار وصدر

المشروط غير باالنسحاب العراق فيه طالب الذي

لقرار صدام البعثية حكومة ولم يستجب الكويت، من

بقيادة الدولي التحالف  قوات شنت  األمن مجلس

القوات على هجوًما األمريكية المتحدة الواليات

،وعلى الكويت من االنسحاب على وأجبرتها العراقية

انتفاضة   ١٩٩١ آذار في  انتفاضة اندلعت إثرها 

ضمنها ومن العراقية المحافظات معظم في عامة

العراق كوردستان  تطهير  وتم الكوردية  المناطق 

من كل وبادرت البعث وأزالم العراقي الجيش من 

عام في وفرنسا وبريطانيا األمريكية المتحدة الواليات

اآلمن، بالمالذ سميت آمنة منطقة بتشكيل (١٩٩١)

العراقي، الحربي الطيران على جوًيا حظًرا وفرضوا

والتي شملت الكوردية المناطق على وسيطر الكورد

العراقية الحكومة وقامت والسليمانية) ودهوك (أربيل

المناطق من والعسكرية اإلدارية وحداتها كافة بسحب

قانونًيا فراًغا  االنسحاب هذا وأوجد  الكوردية،

لتشكيل صالحة األرضية ومهدت وإدارًيا وسياسًيا

الكوردستانية األحزاب من مستقلة كوردية  إدارة

١٩ أيار  في نيابية انتخابات إجراء إلى بادرت والتي

كوردستان في برلمان  أول  وتشكيل (١٩٩٢) سنة

 ٥ في إقليم كوردستان في حكومة وكذلك أول العراق

.(١٩٩٢) عام من تموز

-٤-١٠ قراًرا في الكوردستاني البرلمان وقد أصدر

ضمن  فيدرالًيا إقليًما كوردستان إقليم فيه َعدَّ ١٩٩٢

. البرلماني الديمقراطي العراق

سيطرة خارج كوردستان إقليم كان الوقت ذلك ومنذ

الحلفاء هجوًما دول قادت أن إلى الحكومة العراقية

وسقوط ،(٢٠٠٣) سنة آذار في العراق على عسكرًيا

.(٢٠٠٣) سنة نيسان ٩ في البعث حكومة

هي امتداد التحررية گوالن ثورة بأن القول ويمكننا

انتفاضة ثمارها ومن  التحررية أيلول  ثورة لعمق

من البعثيين وطرد ،(١٩٩١) عام في كوردستان 

تلك بفضل كل اليوم نعيشه وما العراق، كوردستان

كوردستان استقالل ، المباركة واالنتفاضة الثورة

أدنى. أو قوسين قاب

گرگري نايف الدكتور:
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نوافذ 

تلك الغيمة 

جلبت هذا املطر

ثمة مستجدات مهمة طرأت على مواقف 

السياسي  االنتقال  لعملية  الراعية  الدول 

الموفد  تصريح  جاء  وقد  سوريا،  في 

األمريكي الى سوريا «جيمس جيفري» 

في هذا اإلطار، حيث أشار بكل وضوح 

مجددًا  روسيا  مع  التعاون  إمكانية  الى 

وان  سوريا،  في  لألزمة  حد  لوضع 

بشار  نظام  من  ذرعًا  ضاقت  موسكو 

انتقادات  أن  جيفري  اعتبر  وقد  األشد، 

هي  مخلوف  رامي  الرئيس  خال  ابن 

بداية للتفكك في منظومة العائلة الحاكمة 

في دمشق.

وأشار جيفري في نفس السياق الى إن 

موقف مخلوف يكشف عن "الغسيل القذر 

في أحد أسوأ أنظمة القرن ٢١"، مضيفا 

"نأمل أن يكون هذا الموقف مؤشرًا نحو 

نظام  في  والتفكك  االختالل  من  مزيد 

ما  أن  للنظر  الملفت  ومن  هذا"،  الشر 

الذي  الفساد  نشر من ملفات بخصوص 

اتهم بها بشار األسد قد جاءت عبر ما 

سميت بوكالة األنباء الفيدرالية الروسية، 

وهي منصة ’إعالمية غير رسمية تعود 

تبعيتها للمدعو يغفيني بريكوجين الملقب 

الخفاء  في  يدير  والذي  بوتين،  بطباخ 

هذه  "فاغنر"  باسم  خاصة  امنية  شركة 

الشركة الذي يعمل تحت يافطتها المئات 

ما  تنفيذ  وتتولى  الروس،  المرتزقة  من 

مناطق  في  القذرة  بالعمليات  يوصف 

وحسب  العالم،  في  المختلفة  النزاع 

مصادر إعالمية مطلعة فإن هذه الشركة 

تعمل في سوريا عبر عقد صفقات سرية 

السوري،  النظام  في  بارزة  رموز  مع 

مقابل مبالغ مالية ضخمة، والذي قتل عدد 

منهم خالل صدام مع القوات االمريكية 

حين  قامت  هذه الشركة بمحاولة فاشلة 

سوريا  في  للنفط  مصفاة  على  للسيطرة 

في شباط عام ٢٠١٨.

الواليات المتحدة االمريكية باتت تدرك 

القيام  لوحدها  قادرة  ليست  روسيا  أن 

بعملية إعادة اعمار سوريا، والسيما بعد 

استفحال ازمة كورونا، وانخفاض أسعار 

النفط على المستوى العالمي، لذلك ينبغي 

الخطوات  ببعض  القيام  روسيا  على 

دور  إنهاء  شأنها  المهمة من  اللوجستية 

إيران في سوريا، ومن ثم العمل بجدية 

أولية  كشروط  النظام  رأس  تغيير  على 

أمريكية حتى تقبل باالنخراط في عملية 

إعادة األعمار الى جانب روسيا.

أن  تدرك  روسيا  فإن  اخر  جانب  من 

نظام بشار األسد بات يشكل عبئًا ثقيًال 

عليها، لكنها بنفس الوقت تنظر الى أن 

سابقًا  زال  ما  التغيير  حصول  توقيت 

التخلص  ذلك  يسبق  أن  بد  وال  ألوانه، 

أسعار  واستقرار  أوًال،  كورونا  آفة  من 

ما  الروس  ان  وجدنا  لهذا  ثانيًا،  النفط 

الصراع  حيال  الصمت  يلتزمون  زالوا 

في  الحاكمة  العائلة  رموز  بين  الجاري 

سوريا.

أما مسألة البدء بإثارة ملفات الفساد من 

ما  فذلك  التوقيت،  هذا  وفي  موسكو، 

يضع الجميع أمام تساؤالت قوامها:

هل أن الروس بدؤوا بالفعل في ترتيب 

األجواء لرحيل األسد؟

@pbìÓ‹ÓflÎ@bËöäcÎ@bËöã«@Â«@Ú»œaáæa@Ú◊ã‡ìÓj€a@paÏ”@µi@⁄äb»fl@o‹óy@sÓy@LáÌãìn€aÎ@›n‘€aÎ@kË‰€a@fib‡«di@=»ì€a@áì®a@pbÓìÓ‹Ófl@oflb”

¡ˆb®a@üã«@ÚÓ„bè„�a@·Ó‘€a@›◊@Úiäbö@…ªc@%b»€a@µ«c@‚bflc@›óy@Ÿ€à@›◊@NÚªbËæa@Ô„aãÌ�a@äÏr€a@ëã®aÎ@=»ì€a@áì®a LLLL

علي مسلم

أيار  االثنين ١٨ من  تركيا، صباح  مع  الحدودي  الهوى  باب  معبر  إلى  إنسانية  قافلة مساعدات  وصلت 

٢٠٢٠، مقدمة من األمم المتحدة ومن جمعيات إغاثية تركية، تحتوي على طحين ومياه شرب وألبسة، دعما 

لألسر الفقيرة في إدلب وأريافها. وبحسب المرصد السوري لحقوق االنسان، تتألف القافلة من نحو ٩٠ 

شاحنة مقدمة من األمم المتحدة و٧ شاحنات أخرى مقدمة من جمعيات إغاثية تركية . ويشكل النازحون 

يعيش  نسمة  مليون   ٤ نحو  السكان  عدد  يقدر  إذ  معها،  المتصلة  واألرياف  إدلب  محافظة  سكان  غالبية 

المناطق، حسبما  المنتشرة في معظم  العشوائية  إدلب والمخيمات  الحدودية شمال  المخيمات  معظمهم في 

نشره المرصد. ووفقا إلحصائيات المرصد السوري لحقوق اإلنسان، "إن تعداد النازحين الذين عادوا إلى 

مدنهم وبلداتهم وقراهم، بلغ ٢٢٥ ألف شخص، وذلك خالل ٧١ يوما منذ دخول وقف إطالق النار حيز 

التنفيذ في الخامس من آذار/مارس الفائت، وحتى يومنا هذا". وفي السياق أشار المرصد: "كانت عمليات 

النظام وروسيا العسكرية قد هجرتهم من منازلهم ومناطقهم، وكان قسم من العائدين يفترشون العراء قرب 

الحدود مع لواء اسكندرون وقسم آخر ضمن مخيمات بدائية بريفي إدلب الشمالي وحلب الغربي، ومنهم 

من كان ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال وشمال غرب حلب، في حين ال 

يزال هناك مئات اآلالف من المهجرين في المنطقة، يعايشون أوضاع إنسانية كارثية، وقسم كبير منهم لم 

يعد لديه مكان للعودة عقب سيطرة قوات النظام السوري على نحو ٣٠٠ مدينة وبلدة وقرية ضمن منطقة 

”خفض التصعيد“ خالل العمليات العسكرية األخيرة".

إدخال حنو 100 شاحنة مساعدات إلی حمافظة إدلب

قرر النظام السوري ، الثالثاء ١٩ايار ٢٠٢٠، الحجز على أموال رجل األعمال رامي مخلوف، ابن خال 

رئيس النظام السوري بشار األسد وأحد أغنى أغنياء سوريا، وزوجته وأوالده.

وجاء ذلك، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها وكالة رويترز. وحملت الوثيقة تاريخ ١٩ مايو أيار وعليها 

تنظيم  لهيئة  المستحقة  المبالغ  لتسديد  يأتي ضمانا  االحتياطي"  "الحجز  أن  فيها  المالية وجاء  توقيع وزير 

االتصاالت في سوريا. كان مخلوف قد بث مقطعا مصورا يوم األحد قال فيه إن المسؤولين طلبوا منه 

االستقالة من رئاسة شركة سيريتل لخدمات الهاتف المحمول، في أحدث منعطف في نزاع على األصول 

والضرائب كشف عن خالف في قلب النخبة الحاكمة بسوريا.

النظام السوري يأمر باحلجز االحتياطي على أموال رامي خملوف

عمر كوش

 

سياسية  معطيات  األخيرة،  اآلونة  في  برزت، 

طاولت  السوري،  الملف  في  جديدة  وعسكرية 

مواقف  وخصوصًا  الدوليين،  المتدخلين  مواقف 

في  وإسرائيل،  المتحدة  والواليات  روسيا  من  كل 

والخالف  األسد،  نظام  على  الروسية  الحملة  ظل 

المتصاعد بين أجندة النظامين، الروسي واإليراني، 

أبداه مسؤولون  الذي  الحذر  في سورية، والتفاؤل 

أميركيون عن وجود "مرونة روسية" باتجاه الحل 

مع  معينة  تفاهمات  وجود  وكشفهم عن  السياسي، 

إبرام  إلى  دولي  الذي يشي بسعي  األمر  الروس، 

اتفاقات وصفقات حول البحث عن مخرج سياسي، 

بنية  في  تغييرات  إحداث  على  توافقاٍت  إطار  في 

الضغط  ازدياد  مع  وخصوصًا  السوري،  النظام 

اإليراني،  النظام  على  واإلسرائيلي  األميركي 

سورية،  في  المليشياوي  العسكري  وجوده  إلنهاء 

الذي يشكل عقبة كبرى أمام أي مخرج سياسي.

وإذا كان نظام األسد يشكل العقبة األساسية أمام أي 

حل سياسي، إال أن الدور اإليراني في سورية يشكل 

الحلول  رفض  باتجاه  النظام  لهذا  األساسي  السند 

السياسية، والسعي إلى التصعيد والحسم العسكري. 

لذلك تركز اإلدارة األميركية على ممارسة ضغط 

متزايد على النظام اإليراني، بغية تغيير مخططاته 

في سورية، وتقليص وجوده العسكري فيها، وثنيه 

يمكنها  السورية،  الساحة  في  وقائع  فرض  عن 

عرقلة أي تسويٍة سياسية مقبلة.  

هل ميكن إخراج إيران من سورية؟
"تغلغل النفوذ اإليراني في تفاصيل المجتمع السوري، 

شبكات  ونسج  الديمغرافي  التغيير  عمليات  فيها  بما 

اقتصادية ومذهبية"خالل زيارته إسرائيل في  عالقات 

١٣ مايو/ أيار الجاري، حول التصدي إليران وكيفية 

يتطلب  ذلك  أن  إال  المنطقة،  في  سياساتها  مواجهة 

الوجود  مواجهة  وآليات  سبل  في  تغييرات  إحداث 

اإليراني في سورية والمنطقة، ليس فقط من خالل دعم 

اإلدارة األميركية العمليات العسكرية اإلسرائيلية ضد 

إيران في سورية، بل من خالل تشكيل تحالف بين قوى 

محلية قادرة على مواجهة المليشيات اإليرانية بدعم من 

القوى الدولية التي تريد إخراج إيران من سورية. وهذا 

وروسيا،  وإسرائيل  المتحدة  الواليات  عليه  تعمل  ما 

االستراتيجية  بضحالة  األميركيين  الساسة  قناعة  بعد 

الهجومية التي تنتهجها إسرائيل ضد الوجود اإليراني 

في سورية منذ أكثر من ثالث سنوات.

ويبدو أن مواصلة إسرائيل استهداف المواقع اإليرانية 

في سورية يكشف أن النظام اإليراني ال يريد االنسحاب، 

انتشار  إعادة  يقوم بمحاوالت تمويه على عمليات  بل 

بانسحابات محدودة  القيام  ومليشياته، من خالل  قواته 

أو تبديل عناصر المليشيات بآخرين عبر العراق، وال 

يرضى بأن تتولى روسيا ترويج انسحاب إيراني في 

البادية السورية تحت إشرافها.

وبعكس ما قاله وزير الدفاع اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، 

من  انتقلوا  وأنهم  اإلسرائيلية،  الهجمات  نجاعة  عن 

استهداف إيران إلى مرحلة إخراجها من سورية، وأن 

إيران قد بدأت بالفعل االنسحاب منها، فإن من الواضح 

مواجهة  في  إسرائيل  إسناد  في  األميركي  الدور  أن 

تغير في صعيد موازين  إلى حصول  ُيفِض  لم  إيران 

القوى داخل سورية، ولذلك تسعى كل من واشنطن وتل 

أبيب إلى إحداث تحّول في استراتيجية مواجهة إيران 

في سورية من خالل محاولة دفع روسيا إلى أداء دور 

في هذه االستراتيجية، األمر الذي يفّسر االتصال الذي 

نتنياهو،  بنيامين  اإلسرائيلي،  الوزراء  رئيس  أجراه 

قبيل سفر بومبيو  الروسي، فالديمير بوتين،  بالرئيس 

إلى إسرائيل.

إنهاء  يمكن  هل  السياق:  هذا  في  يبرز  الذي  السؤال 

الوجود اإليراني في سورية؟ تتطلب اإلجابة اإلحاطة 

على  يقتصر  ال  الذي  الوجود  هذا  خيوط  بمختلف 

يمتد  بل  فقط،  والمليشياوي  العسكري  المستويين 

المجتمع  تفاصيل  مختلف  في  اإليراني  التغلغل  إلى 

ونسج  الديمغرافي  التغيير  عمليات  فيها  بما  السوري، 

شبكات عالقات اقتصادية ومذهبية، عمل نظام الماللي 

اإليراني على نسجها طوال سنوات عديدة.

وفي الجانب العسكري، إليران قواعد عدة في سورية، 

موزعة ما بين البوكمال في الشرق،  "من المبالغ فيه 

الحديث عن تشكيل تحالف مباشر بين كل من إسرائيل 

النفوذ  مجابهة  أجل  من  وروسيا  المتحدة  والواليات 

قاعدة  في  الوسط  إلى  سورية"وصوًال  في  اإليراني 

التي فور (T٤)، إلى أقصى شرقها حيث تقيم قواعد 

من  مليشيات  وتضم  وحولها،  البوكمال  في  عسكرية 

إلى  إضافة  اللبناني،  اهللا  وحزب  العراقي  اهللا  حزب 

قوات من الحرس الثوري اإليراني. كذلك تنتشر قوات 

إيرانية، وأخرى موالية لها، في محيط العاصمة دمشق 

بالقرب من بلدتي الكسوة والسيدة زينب، وفي مواقع 

عديدة، بدءًا من القلمون وصوًال إلى حلب، فضًال 

عن وجود مليشياوي إيراني في مواقع مهمة في 

جنوب سورية.

وتراهن كل من الواليات المتحدة وإسرائيل على 

الضغط  إلى  سعيهما  في  روسيا  إشراك  إمكانية 

انطالقًا  في سورية،  إلنهاء وجودها  إيران  على 

من فرضية وجود خالفات وتباينات بين مصالح 

يريد  حيث  وطهران،  روسيا  من  كل  وأهداف 

الساسة الروس استثمار ما صرفوه عسكريًا على 

المستوى السياسي، ويعتبرون التغلغل اإليراني في 

سورية عائقًا أمام مراهنتهم على تحقيق مكاسب 

اقتصادية وسياسية، وبالتالي فإنهم معنيون بإنهاء 

الوجود اإليراني في سورية، كي ال يشكل منافسًا 

الغارات  الروسي عن  الصمت  ذلك  ويدعم  لهم. 

المواقع  على  المتكّررة  اإلسرائيلية  والهجمات 

اإليرانية في سورية، إضافة إلى الحملة الروسية 

السوري  النظام  أبواق  وردود  األسد  نظام  على 

يرسل  الذي  األمر  روسيا،  ومهاجمتهم  عليها، 

ساسة  موقف  في  تبّدل  حدوث  على  مؤشرات 

ساسة  لكن  اإليراني.  وحليفه  النظام  من  موسكو 

موسكو يريدون ثمنًا أكبر لقاء ذلك، وبالتالي هل 

األهم  ذلك؟  لمقايضة  مستعدة  األميركية  اإلدارة 

هو هل يمكن الرهان على دور روسي يلتقي مع 

تحجيم  أو  إنهاء  إلى  الهادفة  األميركية  المساعي 

الوجود اإليراني في سورية؟

العربي الجديد 

قالت مجلة “ناشيونال إنترست” األمريكية إن مسؤولين في وزارة الخارجية األمريكية يحاولون الضغط 

باتجاه إجراء محادثات بين تركيا وفصائل المعارضة التي تدعمها من جهة، والكرد من جهة أخرى في 

سوريا، وذلك كجزء من حملة أوسع للتوصل إلى حل سياسي من شأنه “إقصاء” بشار األسد.

ونقلت المجلة عن ريتش أوتزن، كبير مستشاري وزارة الخارجية األمريكية للعالقات السورية قوله في 

مؤتمر عبر الفيديو استضافه مركز “سيتا” التركي للدراسات السياسية واالجتماعية: ”يجب جمع الجانبين 

على طاولة المحادثات.. هذه المحادثات يمكن أن تتناسب مع حل سياسي لسوريا، بموجب قرار مجلس 

األمن الدولي رقم ٢٢٥٤، الذي يدعو إلى انتخابات بإشراف األمم المتحدة، إلنشاء ”حكم موثوق وشامل 

وغير طائفي” في سوريا. وبحسب أوتزرن فإن أي اتفاقات تسوية بين نظام األسد والفصائل، ستؤدي إلى 

“المزيد من القتل”، مشيرًا إلى أن التقارير الواردة مؤخرًا عن تجدد العنف في جنوب غرب سوريا، هي 

خير مثال على الحال الذي ستصبح عليه جميع أنحاء البالد، دون تنفيذ قرار مجلس األمن.

وكاالت

لـ '' إقصاء األسد''.. مسؤولون أمريكيون يدعون إىل حمادثات 
بني األتراك  والكرد يف سوريا

أصدر رئيس نقابة المحامين التابعة للنظام، الفراس فارس، يوم (الخميس)،  ٢١-٥-٢٠٢٠ تعميمًا إلى 

فروعها، بتشديد الرقابة على منشورات المحامين المنتسبين إليها في فيسبوك، ومحاسبة المحامين الذين 

النقابة  إن  التعميم  الدولة وثوابتها“. وقال فارس في  تنال من ”مكونات  أو يشاركون منشورات  ينشرون 

الحظت ”عدة مخالفات لمحامين على مواقع التواصل االجتماعي من خالل نشر مقاالت أو مبادرات أو 

أفكار أو طروحات أو التعليق عليها بشكل يسيء إلى مهنة المحاماة … وأحيانًا مشاركة أشخاص على 

الصفحة من داخل أو خارج القطر يتعمدون اإلساءة إلى الدولة السورية“. وأمر فارس بتشكيل ”لجنة متابعة 

أو  الخاصة  تعليقاته على صفحته  أو  بمنشوراته  أو مسيء  أي مخالف  المخالفات ومحاسبة  هذه  وضبط 

الصفحات والمواقع العامة“. والجدير بالذكر أن الفراس فارس نقيب المحامين، هو ابن ضابط المخابرات 

العسكرية الشهير العميد مظهر فارس المنحدر من قرية القبو بريف حمص والمتهم بارتكاب جرائم قتل 

وتعذيب ضد المعتقلين خالل رئاسته لفرع فلسطين في تسعينات القرن الماضي.

نقيب حمامي األسد يشكل جلنة ''فيسبوك'' ملراقبة منشورات 
احملامني وحماسبة ''أي خمالف أو مسيء''

بيان صحفي:

 

قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقريرها الصادر يوم الثالثاء ١٩ / أيار، بمناسبة الذكرى السنوية األولى 

تحالف دولي  بدَّ من تشكيل  أنه ال  الالذقية  الكبينة بريف  قرية  السوري على  النظام  الذي شنه  الكيميائي  للهجوم 

حضاري لمحاسبة النظام السوري وردعه عن استخدام األسلحة الكيميائية مجددًا.

وذكر التقرير الذي جاء في ٦ صفحات أنَّ هجوم الكبينة هو أول هجوم كيميائي يشنُّه النظام السوري بعد هجومه 

الكيميائي على مدينة دوما في نيسان/ ٢٠١٨، وعلى الرغم من تعرض النظام السوري لضربات جوية وبحرية 

من قبل القوات الفرنسية والبريطانية واألمريكية استهدفت منشآت تعمل على تطوير برنامج األسلحة الكيميائية في 

سوريا كنوع من العقاب على إعادة استخدام األسلحة الكيميائية، إال أن النظام السوري بحسب التقرير عاد وتجرأ 

مجددًا على تحدي الخطوط الحمراء وقرارات مجلس األمن الخاصة بقضية األسلحة الكيميائية، واستخدم األسلحة 

الكيميائية في سوريا.

وبحسب التقرير فقد وقع الهجوم الكيميائي ضدَّ قرية الكبينة في ١٩/ أيار/ ٢٠١٩، قرابة الساعة ٠٨:٠٠ حيث 

قصفت راجمة صواريخ تابعة لقوات النظام السوري متمركزة في منطقة الجب األحمر جنوب قرية الكبينة الواقعة 

في ريف الالذقية الشرقي، ثالثة صواريخ محملة بغازات سامة استهدفت هذه الصواريخ نقطة تمركز تابعة لهيئة 

تحرير الشام على تلة واقعة في األطراف الجنوبية الغربية من قرية الكبينة؛ ما أدى إلى إصابة أربعة مقاتلين من 

هيئة تحرير الشام ظهرت عليهم أعراض صعوبة في التَّنفس واحمرار في العين ودماع. 

وأشار التقرير إلى أن الخارجية األمريكية أعلنت في أيلول/ ٢٠١٩ عن نتائج تحقيقاتها فيما يخص هجوم الكبينة، 

والتي أثبتت مسؤولية النظام السوري عنه ومع ذلك فإن الهجوم بقي دون رد. 

التابع لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية إلى وضع هجوم الكبينة على قائمة  ودعا التقرير فريق تحديد المسؤولية 

الهجمات التي ينبغي التحقيق فيها، وذلك لعدة اعتبارات منها: أن الهجوم وقع بعد أزيد من ٣ سنوات على إعالن 

منظمة حظر األسلحة الكيميائية عن تدمير مخزون النظام السوري من األسلحة الكيميائية؛ ما يشير بحسب التقرير 

إلى قدرة النظام السوري على استخدام األسلحة الكيميائية حتى هذه اللحظة.

كما ذكر التقرير أن هجوم الكبينة وقع على الرغم من الهجمات العقابية ضد النظام السوري من قبل عدد من دول 

العالم؛ نظرًا الستخدامه األسلحة الكيميائية، مشيرًا إلى أن إثبات هذا الهجوم من قبل المنظمة الدولية على الرغم 

من تلك الهجمات العقابية يؤكد أن النظام السوري يشكل تهديدًا خطيرًا لألمن والسلم الدوليين، وُيشجع عبر تلك 

الممارسات العقابية المحدودة، واإلفالت من العقاب، دوًال أخرى على تصنيع واستخدام األسلحة الكيميائية.

قدَّم التقرير إحصائية تتحدَّث عن استخدام النِّظام السوري األسلحة الكيميائية ما ال يقل عن ٢١٧ مرة، منها ٣٣ 

هجومًا قبل قرار مجلس األمن ٢١١٨ و١٨٤ هجومًا بعده، من بين الهجمات الـ١٨٤ وَقع ١١٥ هجومًا بعد القرار 

٢٢٠٩، و٥٩ هجومًا بعد القرار ٢٢٣٥، وقد تسببت جميع تلك الهجمات في مقتل ما ال يقل عن ١٥١٠ شخصًا 

بينهم ٢٠٥ طفًال و٢٦٠ سيدة (أنثى بالغة).

وأكد التقرير أن تصنيع واستخدام األسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري ساهم في تلوث مساحات واسعة من 

األراضي السورية، وإصابة عشرات اآلالف من السوريين بهذه األسلحة الخبيثة مشيرًا إلى أنه في ظل انتشار وباء 

كوفيد-١٩، يجب أن يكون العالم أكثر حزمًا تجاه تصنيع األسلحة الكيميائية.

وفي هذا السياق ذكر التقرير أن روسيا ما زالت تقدم مختلف أشكال الدعم العسكري والسياسي للنظام السوري، 

السالح  الستخدامه  السوري  النظام  ُتدين  التي  التقارير  كافة  وُتنكر  عنه  العقوبات  برفع  مستمر  بشكل  وتطالب 

الكيميائي؛ مشيرًا إلى أن أجهزة النظام السوري التي ارتكبت جريمة استخدام األسلحة الكيميائية هي نفسها التي ال 

تزال تحكم سوريا حتى اآلن، وإن النظام الذي استخدم أسلحة كيميائية ضد الشعب السوري ال يمكن أن يكون حريصًا 

على هذا الشعب من أية أوبئة أو أمراض إال وفقًا لمصلحته هو. 

طالب التقرير األمم المتحدة ومجلس األمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري في 

ذكرى استخدامه لألسلحة الكيميائية ضد الكبينة وطالب حلفاء النظام السوري بإدانة استخدامه لألسلحة الكيميائية، 

والعمل مع بقية دول العالم على محاسبة النظام السوري، والضغط عليه للدخول في عملية سياسية تفضي إلى انتقال 

سياسي حقيقي بعيدًا عن حكم العائلة الواحدة؛ مما يساهم في رفع العقوبات واالنتقال نحو الديمقراطية واالستقرار.

كما أوصى االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية، وكندا، وأستراليا وبقية دول العالم التي فرضت عقوبات 

على النظام السوري باإلصرار الدائم على ربط موضوع العقوبات بتحقيق انتقال سياسي حقيقي ألن تخفيف العقوبات 

لهذه  تقديم دعم  يعني  المتورطين بجرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب  ذاتها  في ظل وجود األشخاص واألجهزة 

األجهزة القمعية. 

وشدَّد على ضرورة زيادة تقديم المساعدات اإلنسانية لمنظمة الصحة العالمية للعمل في سوريا في كافة المناطق، 

التابعة للنظام السوري في مناطق سيطرته،  والحرص على أن يكون عملها بحرية بعيدًا عن المنظمات المحلية 

واالستمرار في العمل على تقديم النظام السوري للمحاسبة على استخدامه أسلحة دمار شامل.

ونوه التقرير إلى أنه في ظل الفشل المستمر لمجلس األمن الدولي ال بدَّ من التفكير في إنشاء تحالف حضاري 

إنساني وفقًا لمعايير واضحة يهدف إلى توفير حماية عاجلة للمدنيين من األنظمة المتوحشة في حال ارتكاب جرائم 

حرب وجرائم ضدَّ اإلنسانية.

الذكرى السنوية األوىل للهجوم الكيميائي الذي شنه النظام السوري 

على قرية الكبينة بريف الالذقية والذي مرَّ بدون أي عقاب

 من تشكيل حتالف دويل حضاري حملاسبة النظام السوري وردعه 
َّ
ال بد

عن استخدام األسلحة الكيميائية جمددا
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معظم  في  الحياة  المستجد  كورونا  فيروس  أوقف 

اإلجتماعية  نواحيها  جميع  على  وأثر  العالم،  أنحاء 

واإلقتصادية والسياسية. لكن مع تزايد الصدامات بين 

سيصبح  هل  إعالمية،  ووسائل  الدول  بعض  سلطات 

اإلعالم أحد ضحايا األزمة.

مرت أربعة أشهر منذ استيقظ العالم على خبر فيروس 

القصيرة أحداث  الفترة  العالم في هذه  كورونا. وشهد 

تذكر بفترات الحروب، من إغالق شبه كامل للمنشآت 

اإلنتاج  عجلة  بتوقف  مرورًا  والتعليمية  اإلجتماعية 

خلو  إلى  أدى  إجتماعي  عزل  في  الشعوب  ووضع 

الشوارع وتحولها إلى "مدن أشباح".

في  معينة  فئات  أهمية  ظهرت  األزمة،  هذه  وفي 

المجتمع، منها األطباء والطواقم الطبية الذين اصبحوا 

إلى  باإلضافة  المرض،  ضد  األول  الدفاع  خط 

أحد  البريد.  وموظفي  الباعة  ومنهم  الخدمات  مقدمي 

اإلعالم  وسائل  تلعبها  كورونا  أزمة  في  األدوار  أهم 

المرئية منها والمسموعة، فهي المصدر األول للمعلومة 

لألفراد، وهي التي يغامر مراسلوها كل يوم لنقل آخر 

األخبار حول العالم.

تقييد حرية اإلعالم لكن ال يرى الجميع دور اإلعالم 

كدور محايد، فعندما تدخل المصالح السياسية في األمر، 

تحدث صدامات بين السلطات ووسائل اإلعالم، خاصة 

حدود"  بال  "مراسلون  منظمة  وكانت  منها.  األجنبية 

الدول  بعض  استخدام حكومات  من  قلقها  عبرت عن 

ألزمة كورونا كذريعة لتحجيم حرية اإلعالم. وأضاف 

بيان المنظمة أنه منذ بدء أزمة كورونا، شكك العديد من 

المراسلين والصحفيين في األرقام الرسمية التي أعلنتها 

التعامل  في  الشفافية  نقص  منتقدين  الدول،  بعض من 

مع األزمة. ففي سوريا، تحدث بيان المنظمة عن "ثقب 

أسود" في المعلومات حول فيروس كورونا، حيث نفت 

بالفيروس  إصابات  وجود  ألسابيع  الرسمية  المصادر 

في البالد، ثم أعلنت بعد شهر عن إصابة واحدة فقط، 

"مراسلون بال حدود".أما  الشك، بحسب  يثير  ما  وهو 

في العراق، فقد قامت هيئة اإلعالم واالتصاالت بتعليق 

األخيرة  نشر  بعد  لألنباء  "رويترز"  وكالة  رخصة 

الحقيقية  األرقام  العراقية  السلطات  إخفاء  عن  تقريرًا 

لعدد المصابين بفيروس كورونا. وقالت الهيئة في بيان 

لها عبر صفحتها على فيسبوك أنها قررت تغريم وكالة 

رويترز بمبلغ ٢٥ مليون دينار (حوالي ١٩ ألف يورو) 

وتعليق رخصتها لمدة ثالثة شهور متهمة الوكالة بنقل 

أخبار كاذبة و"تعريض األمن المجتمعي للخطر".

بيان  في  أشادت  بالعراق  المتحدة  األمم  بعثة  وكانت 

السلطات  إتخذتها  التي  بالتدابير  أيام  منذ  صحفي 

"احتمال  ورفضت  كورونا،  فيروس  لمكافحة  العراقية 

النتائج." وأثارت  أو تزييف  إخفاء  الحكومة  تتعمد  أن 

قرار وقف وكالة رويترز في العراق ردود فعل مختلفة 

بعض  عبر  حيث  اإلجتماعي،  التواصل  مواقع  على 

النشطاء على موقع تويتر عن رفضهم لقرار السلطات، 

بينما رأى البعض اآلخر أن تصرف رويترز كان غير 

مهني حيث جاءت أرقامها مخالفة ألرقام مكتب منظمة 

الصحة في العراق.

قرار هيئة االعالم واالتصاالت بحظر عمل رويترز 

في العراق دليل يضاف إلى التعتيم اإلعالمي الممنهج 

الذي  كورونا  وباء  تفشي  عن  ضبابية  صورة  لرسم 

العراق  إلى  مواطنيها  مع  وحملته  إيران  به  تسببت 

الصحة  منظمة  ممثل  حتى  بيت  الشعر  من  أزيدكم 

العالمية في العراق تقاريره مشكوك في أمرها.. 

منذ ٢٠٠٣ وحتى االن ابتعدت "رويترز" عن مهنيتها 

العراقي،  الشأن  يخص  فيما  اخبارها  ودقة  المعهودة 

مراسلين  على  اعتمادها  هو  االسباب  احد  ولعل 

ومحررين عربًا وعراقيين معارضين للنظام السياسي 

الذي قام على انقاض نظام صدام. جعلوا منها منبرا 

التي  رويترز  أهذه  ويفبرك.  ويبالغ  يتصيد  معارضا 

عهدناها؟ 

تحذيرات في مصر

تقارير  فيها  تتسبب  التي  األولى  المرة  هذه  ليست 

العربية. ففي  بالدول  أنباء غربية في مشاكل  وكاالت 

لالستعالمات  العامة  الهيئة  سحبت  الماضي  الشهر 

بالغارديان  ميكالسون"  الصحفية "روث  اعتماد  بمصر 

تغريدة  على  اعتمد  تقريرًا  نشرها  بعد  البريطانية  

لباحث كندي عن إصابة عشرات األآلف من المصريين 

بفيروس كورونا، وهددت باتخاذ اإلجراءات القانونية 

في حالة عدم اعتذار الصحيفة.

مكتب  لمدير  إنذارًا  المصرية  السلطات  أرسلت  كما 

"المصادر  إلى  بالرجوع  مصر  في  تايمز   نيويورك 

الرسمية في األخبار التي يتم بثها عن مصر وااللتزام 

ونشرت  ذاتها.  للتغريدة  نشره  بعد  المهنية"  بالقواعد 

الغارديان مقاًال لـ"تيموثي إيه قلدس"، الباحث بمركز 

 د. هاني رمزي عوض- استشاري طب األطفال

التي  الفترات  أهم  من  والمراهقة  الطفولة  فترتا  ُتعّد 

يان قدراته  يكتسب فيها اإلنسان أصدقاء حقيقيين، وُتنمِّ

على التفاعل مع اآلخرين. ومع التغيرات غير المسبوقة 

التكنولوجي  التقدم  فرضها  التي  االجتماعية  الحياة  في 

بظهور تقنيات تتيح للفرد أن يتفاعل مع اآلخرين من 

المخاوف  من  كثير  هناك  أصبح  حقيقي،  اتصال  دون 

والنفسية  االجتماعية  الصحة  حول  اآلباء  تنتاب  التي 

في  قدرتهم  على  الحديثة  التقنيات  هذه  وتأثير  ألبنائهم 

اكتساب مهارات اجتماعية Social Skills جديدة. وال 

التواصل  وسائل  تأثير  من  المخاوف  هذه  أن  في  شك 

مشروعة  مخاوف  (االفتراضية)  المختلفة  االجتماعي 

ومنطقية، ولكن ربما يبدو أنها مبالغ فيها تبعًا ألحدث ٣ 

دراسات قام بها الباحثون أنفسهم، وتناولت تأثير وسائل 

التواصل على األطفال.

- دراسة الماضي والحاضر

قام بها باحثون من  التي  الطولية  الدراسة  وكانت هذه 

جامعة أوهايو بالواليات المتحدة ونشرت في منتصف 

«المجلة  في  الحالي  العام  من  (نيسان)  أبريل  شهر 
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Sociology أوضحت أن وسائل التواصل االجتماعي 

لألطفال.  االجتماعية  المهارات  على  بالسلب  تؤثر  ال 

وقام الباحثون بفحص البيانات الخاصة بعمل مقارنات 

لمجموعتين  واآلباء  المدرسين  لتقييم  رأي  واستطالع 

من التالميذ في المرحلة العمرية نفسها (رياض األطفال 

والمرحلة االبتدائية) ولكن من عصرين مختلفين؛ األولى 

في عصر ما قبل ظهور تقنيات التواصل االجتماعي، 

كبيرة.  الوسائل شعبية  اكتسبت هذه  أن  بعد  واألخرى 

للحكم على مدى  تقييمات معينة  الدراسة  وقد وضعت 

امتالك مهارة اجتماعية من عدمه لكل طفل.

التالميذ  من  ألفًا   ١٩ األولى  المجموعة  وشملت 

عام  االبتدائية  المدارس  في  كانوا  الذين  األميركيين 

١٩٩٨ قبل ٦ أعوام كاملة من ظهور «فيسبوك»، في 

مقابل ١٣ ألفًا من التالميذ الذين بدأوا الدراسة في عام 

٢٠١٠ وهو العام الذي ظهر فيه أول كومبيوتر لوحي 

(آيباد) في األسواق.

متتالية  مرات  لـ٦  المدرسين  لتقييم  األطفال  خضع 

في الفترة التي بدأت من مرحلة الحضانة وحتى نهاية 

اآلباء  لتقييم  خضعوا  بينما  االبتدائي،  الخامس  الصف 

في بداية الحضانة ونهايتها وعند انتهاء الصف األول 

الدراسي. وقد قام الباحثون بالتركيز بشكل أساسي على 

تقييم المدرسين؛ حيث إنهم كانوا متابعين للطالب بشكل 

المقابل؛  وفي  االبتدائية.  المرحلة  فترة  طوال  لصيق 

واآلباء).  (المدرسون  فريق  كل  تقييم  مقارنة  جرت 

وأوضحت الدراسة أنه على المستوى الفعلي لم توجد 

مهارات  تأثر  مدى  بين  مقارنة  كل  في  ُتذكر  فروق 

التواصل،  وسائل  قبل  ما  في  األطفال  لدى  التواصل 

وما بعد ظهورها، بل خالفًا للتوقعات؛ فإن المدرسين 

عام  في  الدراسة  بدأوا  الذين  األطفال  أن  الحظوا 

٢٠١٠ لديهم قدرات اجتماعية أعلى بشكل طفيف من 

المجموعة األولى.

وأشارت الدراسة إلى أن ما يمكن اعتباره مجازًا «عصر 

الشاشات» the screen age لم يكن عائقًا أمام نمو 

القدرات الطبيعية للتواصل مع اآلخر؛ حيث كانت كلتا 

القدر نفسه من امتالك  المجموعتين من األطفال على 

التفاعل اإلنساني، وعلى سبيل المثال؛ القدرة على خلق 

وكذلك  فيها،  واالستمرار  آخرين  أطفال  مع  صداقة 

التعامل مع أنماط مختلفة من األقران في المدرسة نفسها 

من الشخصيات؛ سواء المتماثلة والمختلفة في المرجعية 

الثقافية واالقتصادية والبيئة االجتماعية والسيطرة على 

التحكم في المشاعر السيئة  القدرة على  النفس (بمعنى 

مثل الغضب واالكتئاب).

وسائل التواصل اإللكتروني

األطفال  هم  المجموعتين  بين  الوحيد  االستثناء  وكان 

الذين اعتادوا لعب األلعاب اإللكترونية على اإلنترنت 

وقضوا عددًا أطول من الفترات على مدار اليوم الواحد 

على مواقع التواصل المختلفة، وهم الذين كانت لديهم 

هذا  حتى  ولكن  غيرهم.  من  أقّل  اجتماعية  مهارات 

التكنولوجيا  أن  يوضح  مما  طفيف؛  بشكل  كان  الفرق 

ليست هي المسؤولة عن الفشل االجتماعي الذي يحدث 

بشكل فردى، وأن االنغماس لوقت طويل أمام الشاشات، 

يمكن أن يكون نتيجة للشعور بالوحدة وليس سببًا لها؛ 

ينتبه  أن  الذي يجب  األمر  العام، وهو  للتصور  خالفًا 

له اآلباء.

إال  التواصل ما هي  أن وسائل  إلى  الدراسة  وأشارت 

وسيلة لالتصال بين الناس، والمخاوف من تأثيرها هي 

المخاوف نفسها التي واكبت كل أنواع التواصل وقت 

ظهورها؛ مثل التليفون والتليفونات الجوالة، وأنه على 

الـ«سوشيال  تكون  ربما  اآلباء  مخاوف  من  النقيض 

والمراهقين  األطفال  تساعد  التي  العوامل  من  ميديا» 

على التحكم في النفس واكتساب قدر كبير من المعرفة لم 

يكن متاحًا لألجيال السابقة. وحتى العالقات االفتراضية 

والصداقات التي تجري عبر مواقع التواصل المختلفة 

يمكنها أن تحمل من الصدق والحميمية القدر نفسه من 

تكون  أن  يمكن  وأنها  األقران،  مع  الحقيقية  العالقات 

مكملة للحياة االجتماعية وليست بديًال لها.

وأكدت الدراسة أن اإلنترنت ووسائل التواصل لها فوائد 

إيجابية على مستقبل األطفال؛ ليس فقط على المستوى 

المستوى  على  أيضًا  ولكن  والدراسي،  المعرفي 

االجتماعي. وفي دراسات سابقة الحظ الباحثون التأثير 

 
َ
معاني تحمل  التي  الصور  حتى  أو  للرسائل  اإليجابي 

و«فيسبوك»  اإللكتروني  البريد  عبر  مختلفة  تعبيرية 

والخاصة بالمناسبات االجتماعية، مثل أعياد الميالد أو 

التهنئة بالنجاح أو الدعم النفسي والمواساة في المواقف 

من  الطريقة  هذه  أن  كما  عزيز،  فقدان  مثل  الصعبة 

ذات  تكون  أن  يمكن  بالكتابة  التعبير  عبر  التواصل 

نفع كبير للطفل الذي يعاني من الخجل وال يمكنه عقد 

صداقات حقيقية في المدرسة.

وتكون وسائل التواصل بمثابة بوابة يمكنه من خاللها 

اآلباء  يتابع  أن  يجب  وبالطبع  اآلخرين.  مع  التفاعل 

المحتوى الذي يطالعه األطفال حتى يمكن حمايتهم من 

الوقوع في األخطار المختلفة لإلنترنت.

الـسوشيال ميديا تقوي مهارات التواصل االجتماعي لدى األطفال

ملهم المالئكة

انشغلت منصات التواصل االجتماعي الكبرى في زمن كورونا بتسهيل التعامل بين الناس خالل فترات العزل 

الطويلة نسبيًا عبر العالم، لكن التواصل االجتماعي بات سلبيًا أيضًا، فالشائعات واألخبار المفبركة تدور على 

قدم وساق.

مع تفشي جائحة كورونا والعزلة في المنازل، اجتاحت أوروبا والواليات المتحدة ظاهرة الدراسة والعمل في 

البيت، واعتمد هذان التطوران الخطيران في ميادين العمل وفي ميادين التعليم بشكل خاص، على منصات 

فيسبوك، وخاصة خدمة مسنجر، وخدمات واتساب وانستغرام وقدراتها على التحاور ونقل الصور والملفات 

بمختلف الحجوم. وهكذا بات كل ما يتعلق بالسوشيال ميديا ناشطًا بشكل استثنائي، حتى أن فيسبوك أعلن في 

٢٤ آذار/ مارس ٢٠٢٠ أّن خدمة مسنجر باتت تختنق بحجم السابلة التي تنساب عليها، بعد أن أصيب واتساب 

بعطالت وتعثر بسبب حجم االتصاالت والملفات المرسلة عليه. لكن حتى على مستويات البوستنغ والتعليقات 

التي  تنشر على تايم الين فيسبوك، فإن التواصل االجتماعي بين المستخدمين بلغ مديات غير مسبوقة.

وبهذا السياق فإن شويال ميديا يوفر للمستخدمين منافذ يعّبروا من خاللها عن استجاباتهم الفردية والجماعية 

لتفشي جائحة كورونا، كما أنه يشكل تفاعل المشتركين باتجاهين، إيجابي يحاول التعايش مع األزمة وتخطيها 

وسلبي يحاول توظيف األزمة لنشر الشائعات والخرافات وأحيانا لنشر توجهات عنصرية أو إجرامية أو حتى 

أيديولوجية مختلفة. 

االمريكية على منصتي  المتحدة  الواليات  في  ميديا  لتوجهات سوشيال  األمريكيةدراسة  تايم  ونشرت مجلة 

فيسبوك وتويتر بوجه خاص إبان جائحة كورونا، باعتبارهما وسيطًا حاسمًا في تداول المعلومات التي يحتاجها 

الناس في ظل العزلة الوقائية والعمل والدراسة من المنزل، وفي نفس الوقت فقد باتت هذه المنصات وسيطًا 

حاسمًا في ترويج معلومات رخيصة تتوخى اإلثارة وشائعات مفبركة وحتى اعالنات مفبركة، وهي في هذه 

الحالة قد باتت سببًا في زيادة قلق الناس ونشر حاالت الهلع بينهم.

وعلى مستوى تويتر وفيسبوك في العالم العربي لم تخل المنصتان من سيل أكاذيب وقصص ملفقة وفيديوهات 

مفبركة، وقد تركز أغلبها حول ربط جائحة كورونا بأسباب غيبة، ومقارنة اإلسالم بغيره من األديان بما 

يصفونه تصديًا للجائحة، وركزت أغلبها على إيطاليا التي ضربها الوباء بشدة، فباتت ماّدة دسمة لألخبار 

اإليطالي  الوزراء  لرئيس  منسوبًا  تصريحًا  وتغريدات  بوستات  تداولت  فقد  الخصب.  الخيال  ذات  الكاذبة 

جوزيبي كونتي جاء فيه "انتهت حلول األرض واألمر متروك للسماء"، بما يوحي أن البلد انهار أمام األزمة، 

لكن هذا  ال أصل له.

واستخدم نفس الفيديو لما يّدعي ناشروه أنها إقامة صلوات إسالمّية في شوارع إيطاليا "لدعاء اهللا وحفظه من 

خطر كورونا"، لكنها في الحقيقة ال عالقة لها بما يجري حاليًا.

جيف هانكوك مدير مختبر سوشيال ميديا بجامعة ستراتفورد بالواليات المتحدة األمريكية اعتبر أّن هذا النشاط 

والتعليقات التي تدور على حاشيته تعرض كيفية تعامل المجتمعات البشرية عبر العالم مع جائحة كورونا التي 

ال سابقة لها في العصر الحديث، وحين اجتاحت العالم جائحة االنفلونزا اإلسبانية عام ١٩١٨ لم يكن ممكنًا 

فهم تعامل المجتمعات البشرية واستجابتها للجائحة بسبب عدم وجود وسائل تواصل اجتماعي، ويقول بهذا 

الخصوص "التفاعل على هذه المنصات يتيح للمجتمعات أن تتلمس طريقها من خالل التهديد غير المسبوق 

الذي يتعرض له النوع البشري" مبينًا أن ماليين الناس يتعاملون مع األطباء والمختصين والباحثين والمعالجين 

مباشرة من خالل هذه المنصات، وهذا يفسر تمامًا سبب عدم انتشار حالة هلع ورعب من المرض أو تهافت 

على الشراء مثًال عبر العالم.

الناس رغم العزلة الوقائية متصلون بواسطة سوشيال ميديا، ومتواصلون مع بعضهم ليل نهار رغم فوراق 

يقابله  االجتماعي  التواصل  منصات  في  المشرق  الجانب  هذا  لكّن  العالم.  عبر  الشاسعة  والجغرافيا  الزمن 

جانب معتم، وبهذا السياق يقول دانيال روجرز مؤسس "غلوبال دسانفورميشن انديكس" وهي منصة تكشف 

األخبار الزائفة والمضللة على النت ومنصات سوشيال ميديا "جائحة كورونا وّفرت تربًة خصبة لكل خبير 

في االحتيال، وكل بائع قصص مفبركة، وكل مرّوج لنظرية المؤامرة، وكّل متصّيد فرص على اإلنترنت". 

ويتحدث روجرز عن انتشار األخبار المصنوعة المثيرة ودور لوغارتمات فيسبوك وتويتر في بثها بسرعة، 

وهي مشكلة ال حل لها ألنها تتعلق بمدى استجابة المتلقي لكلمات معينة تبعث على اإلثارة، ويخلص هنا إلى 

القول "استقطاب وتوجيه جهود أشد تأثيرًا لمراقبة المحتوى المزيف واستبعاده يتطلب استثمارًا أعظم للموارد 

تقوم به شركات سوشيال ميديا" وهذا غير متاح في ظروف الطوارئ التي خلقتها جائحة كورونا.

الفيديوهات  مئات  إلى  وأوروبا  المتحدة  الواليات  في  شاعت  التي  المراحيض  ورق  أزمة  البعض  ويعزو 

والبوستات والتغريديات التي تنشر الفزع بين الناس من أّن هذه المادة تنفذ من األسواق، وهو ما بات فعال 

مسؤوًال عن نفاذها، وفي هذا السياق يقول سانتوش فيايكومار الباحث في جامعة نورثمبريا "نحن نشهد توجهًا 

تحركه مخاوف المتلقين، ومنه ما يخص ورق المراحيض، والمطهرات، 

مواقع التواصل االجتماعي سالح ذو حدين 

يف عصر كورونا

"التحرير لسياسات الشرق األوسط"، جاء فيه أن رد فعل 

أزمة  عن  الصحفية  التقارير  تجاه  المصرية  الحكومة 

وليس  على هجوم شخصي،  "رد  وكأنه  يبدو  كورونا 

"ميكالسون"  مع  حدث  ما  أن  وأضاف  أزمة صحية"، 

تخفيه  ما  لديها  السلطات  كانت  إذا  التساؤل عما  يثير 

بالفعل. كما كانت منظمة "مراسلون بال حدود" ذكرت 

يغلق  مصر  في  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  أن 

المواقع اإلخبارية بتهمة "نشر األخبار الكاذبة".

وأثار خبر طرد الصحفية من مصر ضجة على مواقع 

األراء  انقسمت  المصرية، حيث  اإلجتماعية  التواصل 

ما بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة. وجاء في تغريدة 

حسني  السابق  المصري  الرئيس  نجل  مبارك،  لعالء 

مبارك:

بتمويله  الجارديان  فيروس  علينا  يخرج  اخرى  مرة 

أزمة  مع  مصر  شفافية  عدم  عن  ليتحدث  المشبوه 

القبيح هو  الفيروس  هذا  ان  للسخرية  المثير  كورونا، 

تقرير  تجاهله  الشفافية ومن شفافيته  يحدثنا عن  الذى 

منظمة الصحة العالمية حول جهود مصر فى مكافحة 

مستجدات  مع  بها   تعمل  التى  والشفافية  كورونا 

الوباء.

ترامب يتهم الصين بعدم الشفافية

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه عدة دول اتهامات 

الرئيس  كان  كورونا.  أرقام  إعالن  في  الشفافية  بعدم 

األمريكي دونالد ترامب شكك في األعداد التي أعلنتها 

بفيروس  اإلصابات  إنحسار  أظهرت  والتي  بكين 

أحد  سؤال  على  ردًا  قال  حيث  الصين،  في  كورونا 

إيجابية  تبدو  بكين  من  الصادرة  "األعداد  الصحفيين: 

أكثر من الالزم، وذلك على عكس ما شهدنا وعكس 

التقارير".

كما كان وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو إتهم 

بعدم  الماضي  الشهر  صحفي  مؤتمر  خالل  الصين 

الشفافية في إعالنها لحاالت اإلصابة لديها.

مصادر  عن  بلومبيرغ  وكالة  نقلت  ما  وبحسب 

تكذب  الصينية  السلطات  فإن  أمريكية،  استخباراتية 

وأضافت  الحقيقي.  اإلصابات  عدد  عن  تقاريرها  في 

مصادر  عن  نقًال  ذاته  السياق  في  تايمز  نيويورك 

حجم  تعلم  ال  نفسها  الصين  أن  أمريكية  استخباراتية 

قيام  عدم  بسبب  كورونا  بفيروس  الفعلي  اإلصابات 

الموظفين في المدن المصابة باإلبالغ عن أرقام أعلى 

من األرقام الرسمية خوفًا من التعرض للعقاب.

الصين ليست الدولة الوحيدة التي المشكوك في أرقامها، 

فنيويورك تايمز كانت نشرت تقريرًا يشكك فيه خبراء 

الشمالية عدم وجود حاالت إصابة  عن إعالن كوريا 

بفيروس كورونا لديها. كما ذكرت تقارير أخرى إخفاء 

دول، ومنها السعودية ومصر وإيران، األرقام الحقيقية 

إلصابات كورونا فيها.

سالمة الصحفيين مسؤولية الدول

والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  وكانت 

الحفاظ على سالمة  إلى  الحكومات  دعت  (اليونسكو) 

الصحفيين حيث صرح معّز شقشوق، مساعد المديرة 

بأنه  والمعلومات،  االتصال  لقطاع  لليونسكو  العامة 

"تقع على عاتق الحكومات وأصحاب القرار مسؤولية 

أزمات  أي  تغطية  عند  الصحفيين  سالمة  ضمان 

صحية أو اجتماعية مترتبة على الوباء، وذلك بموجب 

المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير." وأشار شقشوق 

الحالي  الوقت  في  اإلعالم  الحفاظ على حرية  ألهمية 

المغاالة  يمكن  الصحية، ال  األزمة  أوقات  مضيفًا:"في 

بأهمية التغطية الصحفية الدقيقة والموثوقة."
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بعد اإلعالن عن إصابة أكثر من ١٠٠ الجئ في مركز 

إيواء الجئين في غرب ألمانيا. انتقد الجئون في المركز 

مهاجر  الحجر.  بقواعد  االلتزام  عدم  بسبب  المصابين 

الذين  المركز  في  المهاجرين  بعض  مع  تحدث  نيوز 

دراسة  لكن  هناك.  اإلقامة  من  مخاوفهم  عن  تحدثوا 

ألمانية حذرت من خطر االنتشار السريع للفيروس في 

مراكز الالجئين بسبب هيكليتها.

"الوضع سيء جدا" هكذا يصف فرهاد األجواء في مركز 

ألمانيا.  غرب  اوغستين  سانكت  في  الالجئين  استقبال 

هذا  في  مقيم  إصابة ١٦٥ شخصا  انتشر خبر  أن  منذ 

المركز حسبما  في  االجواء  سيد  القلق  أصبح  المركز، 

يقول فرهاد وهو الجئ أفغاني يقيم في المركز. "هناك 

حاالت إصابة تم نقلها إلى وحدة الرعاية الصحية، و تم 

فصل  الالجئين األصحاء عن المرضى". 

في األسبوع الماضي تسبب الجئين في نقل العدوى إلى 

المركز الذي يقيم فيه حوالي ٥٠٠ شخص. ومنذ ذلك 

المركز.وتم  في  لالجئين  فحوصات  إجراء  يتم  الوقت 

عزل المصابين لكن ذلك لم يمنع من انتشار الفيروس 

هو  "كما  الالجئين  مركز  باسم  متحدثة  أكدت  حسبما 

الحال في جميع مرافق اإليواء، يتم تطبيق أعلى معايير 

لعزل  إجراءت  اتخاذ  تم  المتحدثة،  وبحسب  النظافة". 

الخارجية  تم فصل األماكن  المصابين واألصحاء، كما 

بين الفئتين، موضحة أنه يتم تناول الوجبات حاليا داخل 

الغرف.

ويقول فرهاد إنه يعتقد أن عدد المصابين أعلى مما تقوله 

السلطات، وينتقد الالجئ األفغاني الذي تم رفض طلب 

اإليواء  مركز  في  المطبقة  الصحية  اإلجراءات  لجوئه 

خدمات  توجد  "ال  ويوضح:  كافية.  غير  بأنها  ويصفها 

سياج حديدي  هناك  أن  كما  المركز،  في  كافية  صحية 

فقط هو الفاصل بين الالجئين المصابين وغيرهم ممن 

"المرضى  المرض وهو غير كاف". ويتابع  لم يصبهم 

يتواصلون مع أفراد عائلتهم غير المصابين من خالل 

وال  أقنعة،  وبدون  قصيرة  مسافة  من  الفاصل  السياج 

يوجد حراس لمنعهم من ذلك".

منذ  المخيم  في  الطعام  قاعة  إغالق  من  الرغم  وعلى 

تفشي الفيروس وحصول الالجئين على الطعام الجاهز 

لألكل، اشتكى البعض من أن حمامات المخيم ال تزال 

واستخدم  مصاب  غير  "أنا  فرهاد  وأضاف  مشتركة. 

يتجاوزون  المصابين  أن األشخاص  بيد  الحمامات  هذه 
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الحاجز ويستخدمون المرافق الصحية ذاتها مع الالجئين 

اآلخرين".

المركز  اللجوء في  العديد من طالبي  إن  ويؤكد فرهاد 

صراخ  السياج  خالل  من  "سمعنا  معنوياتهم،  فقدوا 

"لقد أجريت  بالدواء، ويقول  المرضى وأنينهم مطالبين 

كافة الفحوصات وظهرت أنها سلبية إال أنني ما زلت 

أسكن في غرفة مشتركة مع آخرين حتى لو عزلت نفسي 

عن المرضي فكيف سأعرف أن زمالئي في الغرفة لم 

يتواصلوا مع المصابين". ويؤكد الالجئ األفغاني على 

رغبته في الخروج من مركز إيواء الالجئين خوفا من 

العدوى غير أنه ال يملك مكانا أخرا للذهاب إليه.

بعكس فرهاد، استطاع الجئ أفغاني آخر ويدعى جواد 

العدوى  من  خوفا  ألقربائه  والذهاب  المركز  مغادرة 

فرض  تم  حين  وفي  نيوز.  مهاجر  لموقع  اكد  حسبما 

التحرك  من  ومنعوا  المصابين  على  صحي  حجر 

األخرين  الالجئين  بعض  فإن  اإليواء،  مركز  ومغادرة 

خيروا  سلبية  بأنها  فحوصاتهم  نتائج  ظهرت  والذين 

إلى  للذهاب  مضطر  جواد  لكن  والذهاب.  البقاء  بين 

مراكز استقبال الالجئين إلثبات وجوده والحصول على 

مصروف الجيب الذي يتم توزيعه أسبوعيا على سكان 

المركز. 

انتشار  فيها  ُيرصد  أول حالة  ليست  أن هذه  إلى  يشار 

لالجئين،  نزل  داخل  المستجد  كورونا  لفيروس  سريع 

بوالية  مركزين  في  بشدة  الفيروس  انتشار  تبين  حيث 

في  حالة   ٥٠ تبلغ  بإصابات  ويستفاليا  الراين-  شمال 

واحدة منهما و٣٠ حالة في األخرى. كما أعلن مركز 

عن  بفالس  رايناالد  والية  في  ماينز  مدينة  في   إيواء 

أخرين  وأربعة  أفراد  عشرة  من  مكونة  عائلة  إصابة 

من بينهم طفل بفيروس كورونا ما اضطره إلى فرض 

الحجر الصحي على بقية النزالء هناك وعددهم ١١٣ 

الجئا لحين اكتمال الفحوصات الطبية.

الالجئ السوري وليد (االسم تم تغييره) أصيبت زوجته 

وبناته الثالثة بفيروس كورونا في مركز لالجئين يقيم فيه 

بالقرب من بون، ويقول لموقع مهاجر نيوز: تبين وجود 

حاالت إصابات بالمرض في نزل الالجئين الذي أقطنه 

أنا وعائلتي، ما استدعى وجود تدخل طبي عاجل، وبعد 

إجراء الفحوصات الالزمة تبين إصابة زوجتي وبناتي 

الثالثة بالفيروس ما استدعي فصلي عنهم وإرسالي إلى 

مركز آخر". وعن مشاعره لحظة معرفة إصابة زوجته 

وبناته بالمرض قال الالجئ السوري أنه أصيب وعائلته 

بشبه انهيار عصبي حيث اعتقد أنها النهاية. وانتقد وليد 

عدم وجود مترجم مختص أو أخصائي نفسي من أجل 

اللغة  أتقن  "ال  ويوضح:  األمر  بحقيقة  الالجئين  توعية 

المطلوب  القواعد  معرفة  جاهدا  وحاولت  األلمانية، 

السوري  الالجئ  ودعا  اإلصابة"   من  للوقاية  إتباعها 

الحكومة األلمانية إلى عدم إغفال الجانب النفسي للعالج، 

مؤكدا صعوبة التعامل مع هذا األمر.  

مركز ايواء في ألمانيا

كان حزب الخضر األلماني قد دعا الحكومة االتحادية 

إلى تكثيف جهودها لتوفير أماكن سكن مالئمة لالجئين 

في ظل جائحة كورونا. ووصفت فيليس بوالت المتحدثة 

لوكالة  والالجئين  الهجرة  سياسة  حول  الخضر  باسم 

في  بالعدوى  اإلصابة  خطر  ارتفاع  الكاثوليكية  األنباء 

مراكز االستقبال واإليواء بأنها "مشكلة كبيرة". وطالبت 

الحكومة االتحادية في ألمانيا ببذل كافة الجهود من أجل 

حل هذا األمر.

وقالت بوالت إنه في العديد من مراكز اإليواء ال يمكن 

المقيمين، حيث يتقاسم  التباعد بين  فرض أي نوع من 

الالجئون غرفا مشتركة متعددة األسرة كما أن المرافق 

الفئات  يعرض  ما  وهو  مشتركة  والمطابخ  الصحية 

الضعيفة للخطر بشكل خاص.

بليفيلد  جامعة  عليها  أشرفت  ميدانية  دراسة  وكانت 

للفيروس  انتشار عالية  إمكانية  األلمانية قد حذرت من 

ضمن أوساط الالجئين بسبب الهيكلية الخاصة المتبعة في 

مراكز اإليواء المنتشرة في ألمانيا. وقالت الدراسة التي 

أجراها الباحث كايفان بوتسوغير إن معدالت االصابة 

في نزل الالجئين مرتفعة وتعادل معدالت اإلصابة التي 

متن  على  البحرية  الرحالت  ضمن  تحدث  أن  يمكن 

الالجئين  إلى عدد  ذلك  الدراسة مرد  السفن. وأرجعت 

الكبير مقارنة بالمساحة الصغيرة الموجودة، والتشارك 

المتبع هناك. جدير  األكل  الصحية ونظام  المرافق  في 

بالذكر أن منظمة "برو أزول" أصدرت تحذيرات عدة 

للحكومة األلمانية مطالبة بفرض إجراءات صارمة من 

االصابة  من  اإليواء  مراكز  في  الالجئين  حماية  أجل 

بالعدوى.

مهاجر نيوز 

قال "فريق منسقو االستجابة – سوريا" يوم االثنين ١٨ / أيار، إن ٢٦,٠٦ بالمئة من النازحين نتيجة الحملة العسكرية 

لقوات النظام السوري العام الماضي، عادوا إلى بلداتهم وقراهم بمحافظتي إدلب وحلب شمالي سوريا.

وأوضح "الفريق" في بيان له إن ٢٧١,٣٥٦ نازحا عادوا عقب اتفاق وقف إطالق النار الذي بدأ بتاريخ ٦ آذار 

.٢٠٢٠

وتوصل الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فالديمير بوتين التفاق ينص على وقف إطالق نار في 

محافظة إدلب، حيث دخل حيز التنفيذ الجمعة ٦ آذار ٢٠٢٠.

وأشار "الفريق" أن هناك عجز بتأمين احتياجات العائدين في عدة مجاالت (األمن الغذائي وسبل العيش ٧٦٪، قطاع 

المياه واإلصحاح ٧٨٪، قطاع الصحة والتغذية ٨٩٪، قطاع المواد غير الغذائية ٨٤٪، قطاع التعليم ٨١٪، قطاع 

الحماية ٨١ ٪).

وطالب البيان المنظمات الدولية بزيادة حجم المساعدات الدولية بسبب اقتراب انتهاء القرار الدولي ٢٥٠٤ / ٢٠٢٠ 

القاضي بإدخال المساعدات اإلنسانية إلى سوريا عبر الحدود، منوها أنه بعد ٢٣ يوما ينتهي القرار الصادر بتاريخ 

١٠ كانون الثاني ٢٠٢٠.

ودعا البيان الجهات الدولية بالعمل على تمديد القرار، محذرا من عواقب "كارثية" في حال فشل التمديد.

وكاالت
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تحدث المحامي التركي توغاي بيك، المتابع لقضية مقتل 

الشاب السوري علي الحمدان العساني في والية أضنة 

جنوبي تركيا، في تسجيل مصّور عبر قناة ”حقوقيون 

من أجل الديمقراطية“ على ”يوتيوب“ موضًحا تفاصيل 

جديدة حول القضية.

من   ٢٢ الجمعة  اليوم،  توغاي  تصريحات  وبحسب 

أضنة  والية  في  العام  االدعاء  رئاسة  جهزت  أيار، 

الئحة اتهام، ورفعت دعوى ضد الشرطي التركي فاتح 

كاراجا لمقاضاته بتهمة ”القتل العمد“.

بأن  أظهرت  الكاميرات  تسجيالت  إن  توغاي،  وقال 

الضحية علي الحمدان (١٨ عاًما) لم يواصل سيره بعد 

أن دخل شارًعا ضيًقا، واستدار عائًدا باتجاه الشرطي 

الذي أدخل رصاصة إلى بيت نار مسدسه بعد أن استدار 

الشاب السوري، وأطلق النار عليه وجًها لوجه.

وبذلك نفت تسجيالت الكاميرات وشهادة شهود العيان 

رواية الشرطي بأنه قتل الشاب عن طريق الخطأ، إذ 

كان منهًكا في أثناء مطاردته بعد فراره، جراء الصيام 

مسبقة  نية  وجود  وعدم  المطاردة،  أثناء  في  ووقوعه 

عنده لقتله.

وأضاف أن االدعاء العام طالب بإنزال عقوبة السجن 

”القتل  بتهمة  كاراجا،  فاتح  الشرطي  بحق  المؤبد 

العمد“، وأكد أن الحادثة لم تشهد أي مطاردة كما ادعى 

المتهم.

وكشفت رئاسة االدعاء العام في أضنة ضلوع مديرية 

تقرير  بتلفيق  الوالية  في  الجنائية  الشرطة  مختبرات 

”القتل  تهمة  من  الشرطي  تخليص  خالله  من  حاولت 

العمد“.

زار وفد من منظمة مخيم قوشتبة للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا PDK-S، يوم الجمعة الـ٢٢ 

من أيار ٢٠٢٠، مزار الفنان الكوردستاني والبيشمركة الراحل سعيد كاباري في منطقة (مال عمر) في ريف 

هولير بإقليم كوردستان.

مخيم  منظمة  في  المنطقي  المجلس  أيو عضو  مزكين  قال  الزيارة،  نيوزحول  لريباز  وفي تصريح خاص 

قوشتبة لـPDK-S،أن الفنان الكوردي القدير والبيشمركة الراحل سعيد كاباري كان قامة شامخة في مجال 

الفن الكوردستاني واألغنية القومية ,ومناضل صلب كرس جل حياته في الدفاع عن القضية الكوردية ونهج 

البارزاني الخالد،لذا ارتأت المنظمة أن تزور ضريحه وتزرع غرسة زيتون على ضريحه وقراءة الفاتحة 

على روحه الطاهرة,كأقل واجب يمكن تقديمه من الحزب مع قدوم عيد رمضان المبارك .

وكان وفد منظمة مخيم قوشتبة لـ PDK-S قد زار عائلة الراحل كاباري قبل التوجه لمزاره في هولير,وتمنوا 

لهم الصبر والسلوان .

وتوفي الفنان الكوردستاني سعيد كاباري، فجر يوم اإلثنين ٠٤ /٠٥ /٢٠٢٠، إثر صراع مع السرطان، في أحد 

مشافي هولير بإقليم كردستان ، عن عمر يناهز الـ٦٤ عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة دامت ٥٠ عامًا.

@PDKMSÄ€@ÚjníÏ”@·Ó¨@Ú‡ƒ‰fl@Âfl@áœÎ
äbib◊@áÓ»é@›yaã€a@Ú◊ã‡ìÓj€aÎ@Êb‰–€a@äaçfl@äÎçÌ

ووافقت محكمة الجنايات العليا التاسعة في أضنة على 

وستبدأ  الشرطي،  إلى  الموجهة  االتهام  الئحة  قبول 

محاكمته بتهمة ”القتل العمد“ خالل أسابيع قليلة.

وكانت قضية مقتل الشاب علي أثارت الرأي العام في 

تركيا، وطالب أتراك بمحاسبة قاتله.

والد  أردوغان،  طيب  رجب  التركي،  الرئيس  وعّزى 

علي، وأعرب عن ”حزنه الشديد“، قائًال إنه ”ال يجب أن 

يساور أحد الشك بخصوص حقوق الضحية ومحاسبة 

الفاعل“.

وذكر بيان صادر عن والية أضنة، في نيسان الماضي، 

أن فرق الشرطة التابعة لقسم شرطة منطقة سيحان في 

والية أضنة جنوبي البالد، أصابت الشاب علي العساني 

عند إطالق نار تحذيري، عقب هربه من نقطة تفتيش 

في حي سوجو زادي.

إال أن تسجيًال مصّوًرا، تداوله ناشطون أتراك، أظهر 

فريًقا طبًيا، وعناصر شرطة يحاولون إسعاف علي، بعد 

إصابته برصاصة في صدره، لخروجه من المنزل رغم 

فرض حظر تجول على الشباب دون سن ٢٠ عاًما.

على  تجول  حظر  فرضت  التركية  السلطات  وكانت 

الشباب تحت سن ٢٠ عاًما، وعلى المسنين فوق سن 

جائحة  انتشار  من  للحد  احترازي  كإجراء  عاًما،   ٦٥

فيروس ”كورونا المستجد“ (كوفيد- ١٩).

عنب بلدي   

Ú‰öc@ÚÌ¸Ïi@äÏé@lbí@›n‘fl@ÚÓõ”@¿@ÒáÌáu@›Óñb–m@Úq˝q

أقرت الحكومة البريطانية برنامجا يمنح عائلة األجنبي المتوفى من كادر وزارة الصحة بسبب كورونا إقامة 

دائمة. القرار استثنى بعض العاملين في هيئة الصحة الوطنية. الالجئ السوري حسان العقاد الذي غير مهنته 

كمخرج وأصبح يعمل كمنظف في إحدى مستشفيات لندن، استنكر هذا القرار ووجه رسالة لجونسون.

عائالت وأقارب العاملين في الخدمات الصحية الذين يموتون بسبب اإلصابة بفيروس كورونا سيتم منحهم 

إقامة دائمة في المملكة المتحدة. هذا ما أكدته الحكومة البريطانية أمس األربعاء (٢١ مايو/أيار).

ويأتي هذا اإلعالن بعد انتقاد طال وزارة الداخلية بعد اإلعالن عن "برنامج في حالة الوفاة" ويتضمن البرنامج  

باستثناء  دائمة  إقامة  الصحة  فيروس كورونا من كادر وزارة  المتوفى بسبب  األجنبي  يمنح عائلة  قرارا  

البعض.

الحيوية وأخصائي األشعة.  التمريض والكيمياء  البداية كان يشمل األطباء والعاملين في مجال  القرار في 

وتم استثناء العاملين في تنظيف المستشفيات وعمال الحراسة واألخصائيين االجتماعيين والعاملين في مجال 

الرعاية الصحية. لكن وزارة الداخلية أكدت أن القرار سيكون ساري على الجميع بدون استثناء.

الالجئ السوري حسان العقاد، هو من بين األشخاص الذين تم استبعادهم من برنامج دعم أسر العاملين في 

المجال الصحي للمتوفين بسبب كورونا. العقاد (٣٢ عاما) هو مخرج سوري لجأ إلى بريطايا منذ ٤ سنوات. 

وبسبب كورونا غّير مهنته وانتقل للعمل في تنظيف المستشفيات. منذ أسبوعين نشر العقاد فيديو على مواقع 

التواصل االجتماعي يشرح فيه األسباب الذي دفعته لذلك " لقد كانت بريطانيا موطنا لي منذ أربع سنوات 

رحّب بي الناس بأذرع مفتوحة ونذ أن أن تفشى الوباء لم أستطع النوم وكنت أفكر كيف أرد الجميل".

"هذه  هي طريقتك لقول شكرا"

لكن قرار وزارة الداخلية باستبعاد البعض من برنامج دعم أسر العاملين في المجال الصحي المتوفين بسبب 

كورونا. اعتبره العقاد " طعنة في الظهر" حسبما أكد في فيديو نشره عبر موقعه على تويتر: "شعرت بالغش 

والطعن في الظهر، وصدمت عندما علمت أن حكومتك قررت إقصائي، أنا وزمالئي الذين يعملون كعمال 

نظافة والعاملين في مجال الحراسة واألخصائيين االجتماعيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والذين 

يتقاضون أجورا متدنية، من برنامج الدعم الذي أقرته حكومتك". وتابع العقاد بالقول "لقد قررت استبعادنا من 

برنامج الدعم، لذلك إن مت في سبيل مواجهة وباء كورونا، ال يسمح لشريكة حياتي البقاء هنا بشكل دائم. 

هذه هي طريقتك لقول شكرا".

مهاجر نيوز

AÔ„b�Ìãi@ÔflÏÿy@äaã”@7ÓÃm@¿@ojjèmNNN@ÊÏè„Ïu@∂g@äÏé@¯u¸@Âfl@Ú€béä

pdk-s لجنة اعالم منظمة دوميز لـ

وفاء وتقديرا للتضحيات الجسام التي قدمه اشهداء بيشمركة روج االبرار في سبيل الدفاع عن ارض كوردستان 

الحبيبة البد لنا ان نستذكر دائما هؤالء االبطال الذين روت بدمائهم الزكيةثرى كوردستان الطاهرة.  وانطالقا 

قلوب  والسرورالى  الفرحة  وادخال  الشهداء  بعوائل  االهتمام  سياق  وفي  واالجتماعي  القومي  الواجب  من 

اطفالهم واسرهم بمناسبة عيد الفطر السعيد . قام وفد من منظمة دوميز للحزب الديمقراطي الكوردستاني- 

سوريا برئاسة الرفيق محمد امين عباس عضو اللجنة المركزية لحزبنا مسؤول المنظمة وبحضور

الرفيق هشيار ميراني عضو الهيئة االستشارية لحزبنا وبعض الرفاق من المجلس المنطقي لتنظيم دوميز يوم 

االحد الواقع في ٢٤/٥/٢٠٢٠ بزيارة الى منازل عوائل شهداء بيشمركة روج  .

وخالل الزيارة قدم الرفيق محمد امين عباس باسم منظمة الحزب التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الى عوائل 

الشهداء وتمنى لهم الصحة والسالمة وان يعاد علينا وعلى االمةالكوردية بالخير واليمن والبركة انشاء اهللا.

ومن جهته قدمت عوائل الشهداء الشكر والتقدير العضاء الوفد وابدو عن سعادتهم لهذه الزيارة الكريمة..

@xÎä@Ú◊ã‡ìÓi@ıaáËí@›ˆaÏ«@äÎçÌ@pdkMs@Ä€@çÓflÎÜ@Ú‡ƒ‰fl@Âfl@áœÎ
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األوبئة

والفقرية املتخلفة واجملتمعات
المجتمعات كل  تصيب األوبئة  إن

على اشد وضررها تأثيرها لكن

بسبب والفقيرة المتخلفة المجتمعات

تساعد العوامل التي الكثير من توفر

األوبئة لتكاثر خصبة تربه وتعتبر

- التعليم ضعف مثل وانتشارها

نقص - الصحية الرعاية ضعف

التغذية سوء - النظيفة  المياه

ومساعدة لألوبئة حاضنة كلها

النتشارها.

في باألساس الفقراء اغلب يعيش

الصحية الخدمات ريفية، مناطق

المدن في يعملون محدودة. فيها

يتسبب قد حين في قراهم. الى عملهم مكان بنقل العدوى من لإلصابة معرضين فهم قراهم الى ويعودون

اإلصابة على المدرسية التغذية برامج على يعتمدون الذين الفقيرة األسر أطفال لدى المدارس إغالق

من الكوليرا تمكن معينة، فقد بجراثيم ملوثين ماء أو طعام وتناول النعدام المناعة. كورونا بفيروس

الضرر بالكثير من الفقراء والمعدومين. إلحاق

البلدان في توفرها صعبة واللقاح الدواء إيجاد او ومحاربتها منها والحماية والوقاية االوبئة مراقبة إن

في البحث العلمي االستثمار وضعف الصحية المراكز ومن المختبرات في نقص من تعاني ألنها الفقيرة

واالوبئة. الفيروسات ومحاربة تشخيص مجال في علماء الى وتفتقر

الرعاية بسبب سوء عام كل االشخاص يموتون أن ماليين تناسوا او نسوا بفيروس كورونا اهتمام الناس

سيئ الصيت، كورونا فيروس وفيات الذي يفوق مرات عدد العدد وهو الفقر الصحية وبسبب

أكثر هم الصحية الخدمات تكاليف  القدرة على تسديد أو عدم  صحي تأمين لديهم  ليس الذين الفقراء

بأجور يعملون الذين أو البطالة من يعانون الذين األشخاص الى باألمراض إضافة لإلصابة عرضة

يكونون دائما والراحة والمناعة الالزمة الصحي الغذاء الى ألنهم يفتقدون موسمية وظائف أو منخفضة

أطفالهم.. لمستقبل المستمر وتفكيرهم لخوفهم نفسية لصدمات معرضين

يومي تؤثر بشكل اإلنسان لحياة األساسية الحقوق جميع من والحرمان والبطالة المدقع الفقر مع التعايش

المبكر. الموت في يساهم لألوبئة وقد المناعة المقاومة من يقلل والنفسية الجسدية الصحة على

التي فيروس كورونا من الغنية واالحياء الفقيرة بين االحياء اإلصابات تتفاوت الرأسمالية الدول في حتى

األساسية الغذاء والسلع وتوزيع األسعار، الوظائف، وارتفاع فقدان من الفقراء على مباشر بشكل اثرت

والتعليم. الرعاية الصحية خدمات بالبطاقة، وتعطل األخرى

العمل، في عن العاطلين الى جيش ويضافون بالمدن الجدد الفقراء العديد من يظهر أن فمن المتوقع

وتفاقمًا الظروف المعيشية تدهورًا في – أصًال الفقر عليها يغلب التي الريفية – المناطق ستشهد حين

الحالة المعيشية. في

التي تلك بخاصة باجر العاملين من واسعة فئات على بطالة فرضت المنزلي الحجر إجراءات الن

عن توفير االمن عجزت الدولة إذا والمجاعة والفقر البطالة من وذاك هذا بيوم كل تحّصل رزقها يوما

االنفجارات الرهيب، فإن الطبقي  التفاوت  هذا ظل وفي الفقر، الجحيم من هذا  لشعبها وسط الغذائي

يوم، ذات تأتي بد أن ال الجياع وثورات االجتماعية

الفساد كانت تنادي باإلصالحات ومحاربة الدول أوقفت المظاهرات الشعبية التي من الكثير نجد لهذا

وبقائكم وصحتكم كورونا من ننقذكم اننا الحكام يقول كورونا. فيروس لمحاربة التفرغ بحجة والفاسدين

امراض اما الفساد وامراض الجوع مع تأقلتم ألنكم والجوع والفقر العمل من اهم الحياة قيد على

من انظمتنا. أكثر تقتلكم وقد عليكم الكورونا جديده

تناول ما على قادرون البشر من في المائة «جين النحافة»، أن واحًدا اكتشفوا أنهم يعتقدون أكد باحثون

البريطانية. ميل» «ديلي لصحيفة وفقًا وزنهم، يزيد دون أن يريدون

ُيسمى جين ما المائة فقدوا في واحد نحو أن ووجدوا للناس، الوراثية المالمح من اآلالف العلماء ودرس

«إيه إل كي».

يكون هناك قد أنه إلى يشير مما اآلخرين، بالبالغين األصحاء ضعفاء مقارنة هؤالء األشخاص أن وُوجد

ووزنهم. الجين هذا بين رابط

لهم سمح كي» إل «إيه جين «إيقاف» أن ووجدوا والذباب، الفئران على النظرية هذه باختبار العلماء قام ثم

والدهون. بالسكر غنيًا غذائيًا نظامًا إطعامهم حتى بعد نحيفين بالبقاء

إيقاف إن كندا، في البريطانية كولومبيا جامعة من بنينغر جوزيف البروفسور للدراسة الرئيسي المؤلف وقال

البشر. لدى السمنة أساسًا لعالج ما يشكل يومًا أن العمل يمكن عن الجين

سمينًا. يصبح أن دون له يحلو ما تناول يمكنه شخصًا يعرفون الجميع وأوضح بينينغر إن

طوال الرياضة يمارسون كثيرًا، وال إنهم يأكلون أصحاء. وأن يكونوا يريدون ما يأكلوا أن «يمكنهم وتابع:

الوزن». ال يكتسبون الوقت، لكنهم

جديد، بحث بمجال نبدأ أن قررنا المرة وهذه الوراثة، وعلم السمنة يدرسون «الجميع أن البروفسور وأضاف

النحافة». ودراسة

يتحول ألنه هذا أدوية تستهدفه، بالفعل - وهناك سنوات العلماء لعدة اهتمام كي» محل إل «إيه بروتين وكان

األورام. نمو يغذي على أنه سمعته ويكتسب السرطان، من أشكال عدد في متكرر بشكل

يلعب أنه الجديد يشير إلى االكتشاف لكن اآلن، حتى واضح غير إطار السرطان خارج وظل دور الجين

النحافة. في حيويًا دورًا

عالج في المستخدمة حاليًا تقنية مماثلة لتلك استخدام األيام من يوم في الممكن من يكون قد إنه ويقول بينينغر

الوزن. إنقاص على الناس لمساعدة السرطان

النحافة». على سنحافظ كنا إذا ما الجين أن نوقف عمل الواقعي فمن في األمر، فكرت «إذا وأضاف:

في  يعيشون عامًا و٤٤ أعمارهم بين ٢٠ لـ٤٧,١٠٢ شخص تتراوح الوراثي في الملف الباحثون ونظر

.٢٠٠٠ عام منذ إستونيا

طبيعي. بشكل بأشخاص نحفاء كي» «إيه إل جين بربط غياب لهم سمح وهذا

الذباب على النظرية اختبار  من تمكنوا والنحافة،  كي» إل  «إيه غياب بين صلة  وجدوا أن وبمجرد

والفئران.

بتلك مقارنة نحيفة تأكل أكثر وتبقى أن يمكنها كي» إل «إيه جين تمتلك ال التي الفئران أن ووجد الباحثون

الجين. تمتلك التي

ذاتها. النتيجة الفئران ووجدوا في الجين تشغيل من إيقاف أيضًا وتمكن الفريق

الغرض لهذا الدواء فعالة مثبطات إذا كانت ما لمعرفة البحث المزيد من يتطلب األمر إن ويقول الباحثون

البشر. على تجربتها قبل

الشرق االوسط" "
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بهلوي خالد

في الباطنية استشارية - عبير مبارك د.

تزيد يومي التمارين الرياضية المنزلية بشكل ممارسة

بأمراض اإلصابات من وُتقلل الجسم، مناعة قوة  من

والسمنة، السكري، ومرض الدم، ضغط وارتفاع القلب،

وترفع العظم، وهشاشة المفاصل، وأمراض واالكتئاب

من وُتقلل ،HDL الحميد الثقيل الكولسترول مستوى من

من عدد آخر وتفيد في ،TG الثالثية الدهون مستوى

المرضية. الطبية الحاالت

جدوى صحية

الصحية الجدوى إلى الحديثة الطبية النصائح وتشير

العضالت تقوية  تمارين من: كل لممارسة العالية 

أسبوعيًا،  مرتين األقل على Muscle Training

 Aerobic Exercise الهوائية أيروبيك تمارين وممارسة

الهوائية  من التمارين أسبوعيًا دقيقة ١٥٠ إما بنوعين،

٧٥ دقيقة  ممارسة وإما األسبوع، في الشدة المتوسطة

األسبوع. في الشديدة الهوائية التمارين من

النشاط يوفر األمراض، من الوقاية فوائد وإضافة إلى

الصحية الفوائد من متنوعة مجموعة المنتظم البدني

والصحة الدماغ  صحة  تنشيط ذلك: في  بما األخرى، 

مستوى وتقليل مستوى المزاج النفسي، وتحسين النفسية،

وتقوية باالكتئاب، اإلصابة احتماالت وخفض القلق،

ممارسة حال التوازن حفظ وتعزيز العضلية، القدرة

على ومساعدة األشخاص التحمل، بدنية تتطلب أعمال

الصحي، ورفع بالتحسن والشعور أفضل، النوم بشكل

سهولة. أكثر وجعلها اليومية المهام أداء قدرة

متتالية: فوائد

على العلمية «األدلة األميركية: القلب رابطة وتقول

يلي وفيما مستمر، بشكل تتوالى البدني النشاط فوائد

صحة تحسين أخيرًا: تحديدها تم التي الفوائد بعض 

٣ إلى ٥ سنوات،  سن لألطفال من الوزن وحالة العظام

تتراوح الذين للشباب المعرفية الوظيفة وتحسين

اإلصابة  خطر وتقليل سنة، و١٣ ٦ بين أعمارهم

صحية وفوائد بالجسم، المواقع من عدد في بالسرطان

للدماغ   Cognitive Function اإلدراكية الوظيفة في

ونوعية النوم وتحسين واالكتئاب القلق من والحد

الوزن الزائد زيادة خطر خفض الحوامل الحياة. ولدى

لكبار وبالنسبة الوالدة. بعد ما واكتئاب وسكري الحمل

بتعثر لإلصابات المرتبطة التعرض خطر السن، تقليل

حاالت من يعانون الذين لألشخاص بالنسبة السقوط. أما

تقليل يعمل على فإن النشاط البدني مزمنة مختلفة، طبية

الوظيفة وتحسين والمرض، األسباب لجميع الوفاة خطر

نوعية الحياة». البدنية، وتحسين

والطاقة: النوم

األميركية: «تشير األدلة العلمية القلب رابطة تقول كما

بين ما شدته تتراوح الذي البدني النشاط أن إلى القوية

ُيحّسن ،Moderate - to - Vigorous معتدل وقوي

تقليل طريق: ذلك عن ويتم لدى البالغين. النوم نوعية

وتقليل النوم في االستغراق يطلبه الذي الوقت طول

النوم الذي يستيقظ فيه الشخص بعد الخلود إلى الوقت

من وقت يزيد أن يمكن كما الصباح، في وقبل النهوض

وُتظهر النهار. أثناء النعاس من ويقلل العميق النوم فترة

تحسين على يعمل  البدني  النشاط أن قوية  علمية  أدلة

مما األعمار، جميع من لدى األفراد الجسدية الوظائف

ودون الكافية بالطاقة اليومية حياتهم ممارسة من يمكنهم

المبرر. غير بالتعب الشعور

السن، كبار على ذلك  ينطبق الخصوص  وجه وعلى

ترتفع البدنية، وظائفهم قدرات لديهم تحسنت ما إذا الذين

الحياة مهام إنجاز في النفس على قدرات االعتماد لديهم

مخاطر كذلك لديهم وتنخفض أكبر، بسهولة اليومية

جوانب وتشمل وتداعياتها. السقوط بحوادث اإلصابة

الذاكرة، من: تحسينها كًال يمكن الوظائف اإلدراكية التي

اليومية». المهام إنجاز ووظائف واالنتباه،

والسكري: الضغط

القلب رابطة تفيد التوقيت»  «منافع  عنوان وتحت

البدني النشاط من واحدة لجلسة «يمكن األميركية:

استجابة وتحسن فاعلية الدم، تخفض ضغط أن المعتدل

أعراض من وتقلل النوم، وتحّسن لألنسولين، الجسم 

الذي اليوم في اإلدراك جوانب بعض وتحّسن  القلق،

ذلك. فيه يتم

المنتظم مع األداء أكبر التحسينات هذه  معظم ويصبح

الفوائد وتتراكم القوي. إلى المعتدل البدني للنشاط

الوظيفة وتحسين المرض مخاطر من الحد مثل األخرى،

في االستمرار أسابيع بعد إلى غضون أيام في الجسدية،

البدني». النشاط ممارسة

البدني النشاط شدة

حول الطبية النصائح وتنظر وقوية: خفيفة ممارسات

البدني» النشاط مقدار «شدة البدني إلى النشاط ممارسة

أثناء هذه الممارسة  Physical Activity Intensity في

المعدالت عادًة ُتوصف ذلك،  أجل ومن الصحية.

إما بأنها البدني النشاط أثناء في الطاقة لبذل المطلقة

يتم الطبية،  وباللغة قوية. أو معتدلة وإما خفيفة شدة: 

مضاعفات خالل من الطاقة» بذل «مقدار التعبير عن

يمثل حيث  ،MET المهمة» إلنجاز األيضي  «المعدل

خالل  الطاقة لكمية الشخص بذل معدل MET واحد

استراحة. حالة في الجلوس

 Light -) الشدة  الخفيف النشاط يكون وعليه،  -

فترة في البدني النشاط سلوك هو (Intensity Activity

ذلك أمثلة ومن ،MET ٣ من يتطلب أقل اليقظة، الذي

بسرعة (أي بسرعة بطيئة المكتبي أو  المنزلي المشي

أنشطة  أو أقل)، أو الساعة في كلم  ٣,٢ إلى ميلين

الخفيفة. األعمال المنزلية أو الطهي،

 Moderate - Intensity) الشدة المعتدل - والنشاط

وتشمل .MET و٦ ٣ بين ما يتراوح ما هو ،(Activity

و٤ أميال  ٢,٥ بين ما بسرعة السريع المشي ذلك: أمثلة

الزوجي،  التنس أو لعب الساعة، في و٦,٤ كلم ٤ إلى

بين العاطفي أو اللقاء الخفيفة، المنزلية غير األعمال أو

الزوجين.

 Vigorous - Intensity) الشدة  القوي والنشاط  -

أكثر.  أو  MET  ٦ بمقدار يكون ما هو ،(Activity

كنشاط بسرعة الدرج صعود أو الجري أمثلته: وتشمل

البقالة مواد حمل أو ،(Aerobic) أيروبيك بدني هوائي

لياقة في حصة المشاركة أو األخرى، األحمال أو الثقيلة

رياضي. بناٍد شاقة بدنية

المبدئي التقييم عند البدني: النشاط ممارسة مستويات

ممارسته مقدار الطبية المصادر ُتصنف للشخص،

غير هي: مستويات، أربعة إلى الهوائي البدني للنشاط

للغاية. ونشط ونشط،  كاف، بشكل نشط  وغير نشط،

الصحية الفوائد مدى عليه ُيبنى إْذ مفيد، التصنيف وهذا

أكثر يصبح عندما الحصول عليها للشخص يمكن التي

نشاطًا.

هو ،(Inactive) البدني  النشاط  عديم والشخص   -

الشدة بما قوي أو معتدل بدني نشاط بأي يقوم ال الذي

حياته بأنشطة قيامه في األساسي البدني  النشاط يفوق

مستوى النشاط أن أي عادة. والخفيفة اليومية المعتادة،

 Sedentary) الخامل النمط من هو حياته في البدني

.(Lifestyle

الكافي غير البدني  النشاط  ذو  والشخص -

ببعض يقوم  الذي  هو  ،(Insufficiently Active)

بالمجموع ولكنه أو الشديد الكثافة، المعتدل البدني النشاط

في  متوسط الشدة البدني من النشاط ١٥٠ دقيقة أقل من

البدني القوي  النشاط ٧٥ دقيقة من من أقل أو األسبوع،

األسبوع. في الشدة

هو (Active) النشط  البدني النشاط ذو والشخص  -

من  دقيقة و٣٠٠  ١٥٠ بين ما  يعادل بما  يقوم الذي 

هذا ويلبي أسبوعيًا. الشدة  متوسط  البدني النشاط

في للبالغين الطبية للنصائح المستهدف النطاق المستوى

الصحي. البدني النشاط ممارسة شأن

،(Highly Active) بدنيًا  للغاية النشط  والشخص -

البدني  النشاط من ٣٠٠ دقيقة من بما يعادل أكثر يقوم

أسبوعيًا. الشدة متوسط

الخامل الحياة نمط

ما وفق بدنيًا، نمط الحياة الخامل مستوى من واألشخاص

أعلى احتماالت لديهم األميركية، القلب رابطة إليه تشير

النشيطين باألشخاص مقارنة الوفاة خطورة الرتفاع

صحية استفادة أعلى على يحصلون أيضًا ولكنهم بدنيًا،

ويزول الصحي، البدني النشاط بممارسة بدئهم عند

وتوضح الرابطة الوفاة. خطورة في االرتفاع ذلك عنهم

األشخاص لدى الخامل السلوك هذا من «الحد قائلة:

البدني نشاطهم في التدريجية الزيادة عبر النشطين، غير

خطر يقلل من أنه ذلك صحية. فوائد له المتوسط الشدة،

،(All - Cause Mortality) األسباب لجميع الوفاة

الدموية واألوعية  القلب  بأمراض اإلصابة  من ويقلل

السكري بمرض اإلصابة ويقلل من بسببها، والوفيات

وبالنسبة السرطان». أنواع وبعض الثاني النوع من

أي األشخاص النشطين بما فيه الكفاية، لألشخاص غير

أو المعتدلة البدنية األنشطة بعض يمارسون الذين

المستهدف اآلن النطاق يستوفون حتى ال ولكنهم القوية

األسبوع  في دقيقة و٣٠٠ ١٥٠ بين (ما الطبية للنصائح

حتى فإن للبالغين) الشدة متوسط البدني النشاط من

توفر الشدة متوسط البدني النشاط في الصغيرة الزيادات

المطلوب النطاق الوصول إلى تحقيق مع صحية، فوائد

صحيًا.

مهمة تمارين ٥

حركة أي هو (Physical Activity) البدني النشاط

بما عضالت الجسم وارتخاء انقباض عن تنتج جسدية

استهالك الطاقة مستوى فوق الطاقة حرق كمية من يزيد

الرياضي والتمرين البدني. والجلوس الخمول حال

الذي البدني النشاط أشكال من شكل هو (Exercise)

اللياقة أو تحسين الصحة بهدف وتكرار تنفيذه ترتيبه يتم

الرياضية التمارين جميع أن من الرغم وعلى البدنية.

تمرين هو بدني نشاط ليس كل فإنه بدني، نشاط هي

رياضي.

عليه البدنية، للياقة برنامجًا لنفسه المرء يضع وعندما

للتمارين اليومية لجعل ممارسته عملية أهدافًا يضع أن

برنامجه ُيضّمن  أن وعليه له، دائمة عادة الرياضية 

تمارين وهي: الرياضية، التمارين  من خمسة عناصر

تقوية وتمارين ،(Aerobic Activity) الهوائية أيروبيك

،(Muscle - Strengthening Activity) العضالت

 Bone - Strengthening) العظام تقوية وتمارين

،(Flexibility Activities) المرونة وتمارين ،(Activity

.(Balance Activities) التوازن وتمارين

البدني النشاط يتكون الهوائية: أيروبيك تمارين <

ثالثة مكونات: من الهوائي

بهذا للقيام الشخص عمل صعوبة مدى أو الشدة، -

النشاط.

ذلك الشخص فيها يمارس التي المرات عدد تكرار -

الهوائي. البدني النشاط

النشاط البدني الشخص ذلك يمارس فيها المدة التي -

واحدة. في أي حصة الهوائي

تضمن ألنها «هوائية»، أيروبيك تمارين وُسميت

الطاقة، إنتاج عملية في لألوكسجين العضالت استخدام

أثناء في القلب نبض زيادة مدى ضبط عبر وذلك

ُيطلق مصطلح هناك وللتوضيح، البدني. المجهود

والمطلوب القلب»، نبض  لمعدل األقصى  «الحد عليه

القلب نبض معدل يبلغ أن الهوائية أيروبيك تمارين في

و٧٥٪ ٦٥ ما بين تتراوح نسبة التمارين) (حال ممارسة

حساب وُيمكن القلب». نبض لمعدل األقصى «الحد من

طرح أوًال، التالية: الحسابية  الخطوات  خالل من ذلك

٪٧٥ نسبة حساب وثانيًا ،٢٢٠ الرقم من العمر مقدار

األقصى الحد سنة، بعمر خمسين لشخص وكمثال منها.

 ١٧٠ أي ٢٢٠ ناقص ٥٠، هو لديه القلب نبض لمعدل

نبضة   ١٢٧ هي منها ٪٧٥ ونسبة الدقيقة. في نبضة

الهوائية، أيروبيك تمارين أثناء في ولذا، الدقيقة. في

على نبضه فيه  يزيد ال بمقدار الهرولة  المرء على 

سرعة الهرولة  زيادة أراد ولو في الدقيقة. ١٢٧ نبضة

في يومي بشكل  التدرج فعليه الهرولة، مدة زيادة  أو

القلب. نبض في الزيادات تلك حصول

تتم العضالت وتقوية العضالت: تقوية تمارين <

هذه تتضمن ما وغالبًا أدائها. لمقاومة بتعريضها

عدة األوزان، مثل نسبيًا، ثقيلة  أشياء رفع  األنشطة

المختلفة. العضالت مجموعات لتقوية مرات

مكونات: ثالثة من العضالت تقوية يتكون نشاط

بالنسبة المستخدمة  القوة أو الوزن مقدار الشدة، أو -

على الرفع. الشخص لمقدار قدرة

في إجهاد العضالت مرات تكرار عدد التكرار، أو -

الواحدة. الجلسة

تمارين بجلسات الشخص فيها يقوم التي المرات عدد -

األسبوع. في العضالت تقوية

على تقتصر  العضالت تقوية  نشاط  تأثيرات وألن

جميع عمل المهم من فإنه بالعمل، تقوم التي العضالت

الساقين مثل الجسم، في الرئيسية العضلية المجموعات

والذراعين. والكتفين والصدر والبطن والظهر والوركين

التمارين التي  و١٠ مرات من ٨ بين ما به والمنصوح

وتتم بالجسم. الكبيرة فيها مجموعات العضالت ُتستخدم

تقدير. أقل على أسبوعيًا يومين في ممارستها

قوة ُينتج النشاط من النوع وهذا العظام: تقوية تمارين <

وقوتها. العظام  نمو لتعزز  الجسم  عظام على  تضغط

وتشمل األرض. على بالتأثير عادًة القوة هذه إنتاج ويتم

والمشي السريع الجري العظام: تقوية نشاط األمثلة على

التمارين محصلة فإنها ولذا األثقال، رفع وتمارين

العضالت. تقوية تمارين مع الهوائية

األنشطة من األنواع لهذه  يمكن  التوازن:  تمارين <

أو الجسم داخل القوى مقاومة على القدرة تحسين

ثابتًا الشخص يكون السقوط حينما تسبب والتي خارجه

رجل على الوقوف أو للخلف المشي ويعد يتحرك. أو

تقوية فإن وكذلك التوازن. أنشطة على أمثلة واحدة

التوازن. ُتحسن والساقين والبطن الظهر عضالت

األنشطة من األنواع هذه  وتعزز المرونة:  تمارين <

للحركة. الكامل النطاق عبر التحرك على المفاصل قدرة

المرونة، زيادة في  فعالة العضلية اإلطالة  وتمارين

األنشطة بممارسة لألشخاص تسمح أن يمكن وبالتالي

التمارين وهذه أكبر. بسهولة أكبر مرونة تتطلب التي

اليومية. حصة التمارين إجراء قبل وبعد ممارستها ُيمكن

للعضالت والتمدد المرونة تمارين إجراء هو والمطلوب

وإبقاء العضالت، في بالشعور باأللم التسبب ودون برفق

راحة. العضلة إعطاء ثم ثانية الوضعية لثالثين تلك

املنزلية الرياضة ملمارسة برنامج متكامل
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سايكس  من  بقرار  السورية  الدولة  تشّكل  كان 

حدودها  رسما  واللذين  الفرنسي  وبيكون  االنكليزي 

هذا  أساس  وعلى  بلديهما،  مصلحة  بحسب  الحالية 

القرار صارت الدولة السورية من نصيب فرنسا باسم 

االنتداب ولمساعدة الشعب السوري إلى أن يستطيع 

قيادة نفسه بنفسه.

بدأ مسلسل االنقالبات في سوريا بعد االستقالل إلى 

أن استلم حافظ األسد وتلك كانت الحلقة األخيرة من 

ذاك المسلسل. حيث بدأ بترتيب البيت السوري على 

إبعاد  واستطاع  السالح،  بقوة  الطائفية  بنيته  أساس 

ووضع  جميعًا.  منافسيه  على  بالقضاء  عنه  الخطر 

واألمن  الجيش  من  أزالمه  بيد  الدولة  مفاصل  كل 

واالقتصاد. وهكذا الى حين اجتماع ما يسمى مجلس 

األب  حافظ  وفاة  بعيد  اجتمع  الذي  السوري  الشعب 

بشار  مقاس  على  وقطعه  بالدستور،  و"لعب"  بقليل، 

االبن ليرث الحكم من ابيه، فانتظر الشعب منه خيرًا 

بما أنه : شاب وطبيب ودارس في الخارج وصهر 

بالتغيير،  يفكرون  السوريون  وبدأ  طائفته.  غير 

والبعث،  األمن  بجدار  اصطدموا  ما  سرعان  لكنهم 

وحين حل الربيع العربي في بدايات ال ٢٠١١ في 

المنطقة، شعر الشعب السوري أنه آن األوان للتغيير 

واإلصالحات، غير أن بشار سار على خطا والده في 

الترهيب واالستبداد.

ثورة  إلى  السلمية  الثورة  تلك  بتحويل  بدأ  النظام 

وبمشورة  انتقام  أبشع  الشعب  من  لالنتقام  مسلحة 

ماللي إيران وتدخلهم المباشر إلى جانبه ليتمكنوا من 

االنتقام من (قتلة الحسين) والعمل على تحقيق حلمها 

في الوصول إلى لبنان والبحر المتوسط برًا ومحاولة 

بناء الدولة الشيعية" المزعومة".

لتنضم  المفتعلة  العسكرية  االنشقاقات  مسلسل  بدأ 

بدأ  ثم  الشرفاء. ومن  قادتها  لتصفية  المعارضة  إلى 

عن  العالم  أنحاء  كافة  من  المرتزقة  بجلب  النظام 

طريق تركيا وإيران ومن ضمنهم حزب اهللا اللبناني" 

تم إطالق  إيران االستراتيجي كما  اإلرهابي" حليف 

سراح اإلسالميين من السجون بشرط تشكيل فصائل 

مسلحة لضرب المعارضة الوطنية السلمية.

المعارضة  تشتيت  استطاع  هذا  بمخططه  النظام 

وتحويلها إلى فصائل مسلحة تعمل ألجندات خاصة 

بها إلى أن فقد الشعب الثقة بتلك المعارضة وعودة 

نسبة كبيرة من الناس إلى مدنهم مفضلين ظلم النظام 

إلى  أدت  والتي  المشينة  الفصائل  تلك  سلوك  على 

ترك أغلب داعميها من الدول وترك الشعب ليعاني 

وفرض  والقتل  والنهب  السلب  إلى  باإلضافة  الفقر 

األتاوات. 

إن أغلب من قاموا بالثورة، وفكروا بالتغيير، تركوها 

التسمية"   صحت  ان  ركبوها"  الفصائل  قادة  ألن 

وتحّول هؤالء الى مرتزقة بيد الدولة التركية والتي 

الذي  القديم  حلمها  لتحقيق  باستغاللهم  بدأت  بدورها 

بدأ بالقضاء على ثورة جان بوالت األول في منطقة 

الكورد  من  المنطقة  تلك  وافراغ  والباب  جرابلس 

بحجة إخالئها من قطاع الطرق ألنها طريق حجاج 

الباب العالي ولكن الهدف األساسي كان قطع الطريق 

وبدأت  المتوسط  البحر  إلى  للوصول  الكورد  على 

الجتياح  المرتزقة  هؤالء  باستغالل  الجديدة  الحلقة 

عفرين عام ٢٠١٨ ومن ثم سري كانيية وگر� سپی 

عام ٢٠١٩ بحجة إخراج PYD الجناح السوري من 

PKK القناع معارضيها الداخلية واقناع تلك الفصائل 

بأن PYD هو الحليف االستراتيجي للنظام لتنتقم هذه 

السوري  النظام  من  فتكًا  أشد  الكورد  من  الفصائل 

والتركي وبحماية تركية وسكوت قيادة االئتالف الذي 

ال حول له وال قوة وإن كانت آراء بعض قادته يصب 

الماء في طاحونة هذه الفصائل في محاربة الكورد.

المعارضة  بتلك  يثق  يعد  لم  برمته  السوري  الشعب 

التي فشلت في قيادة الثورة نحو الخالص والتخلص 

(بناء  لـ  والتأسيس  دمشق،  في  الفاشي  النظام  من 

سوريا ديمقراطية ينتفي فيها االضطهاد وإعطاء لكل 

القرارات  الحالي،  الوقت  في   .(  ... حقه  حق  ذي 

خرجت من يد المعارضة والنظام معًا وأصبحت بيد 

حسب  عنهم  ليقرروا   (... وروسيا  (أمريكا  الكبار 

بعض  مستخدمين  السورية  الكعكة  من  مصالحهم 

المفاوضات،  باسم  جنيف  في  والنظام  المعارضة 

مرحلة  وبدأت  المرتزقة  استيراد  مرحلة  انتهت  كما 

التصدير. 

فها هي تركيا ترسلهم إلى ليبيا وقد تكون الصومال 

في المرحلة الثانية ومن ثم اليمن إلعادة أمجاد أجداد 

أردوغان العثمانيين وكأن هؤالء المرتزقة حنوا أيضًا 

مرتزقته  يرسل  النظام  وكذلك  الخوازيق،  أيام  إلى 

لمساعدة الجنرال حفتر.

إنها سوريا، بالد االستبداد والدمار والقتل إلى حين 

على  جديد  من  الشمس  وشروق  الظلم،  عهد  زوال 

تلك البالد.

سوريا.. تاريخ من االستبداد

حممد سعدون

يقدم  ما  ان  بسهولة  نصدق  أن  بمكان  السذاجة  من 

للحقيقة،  ينتمي  ذهب  من  اطباق  وعلى  لنا صراحة 

ويجدر بنا ان ال نتلقفه كما هو و كمادة خام دسمة 

نشكلها كيفما نشتهي او كيفما يراد لنا االعتقاد.

االحداث  ثنايا  في  قليال  نغوص  ان  من  لنا  بد  ال 

وتقلباتها، ولكن دون ان نشطح او نفسر كما نطمح.

هذه  اميل  وقد  بمطلقها،  التزم  ال  قد  مقدمة  تلك 

عبر  المبعثرة  االوراق  جمود  لكسر  قليال  المرة 

بغاية  اداة  اعتبارها  على  للفوضى  منطقية  محاكاة 

اتونها  في  للتفكير  يحدوني  وبشكل  بهدف،  ووسيلة 

كمحاولة لفهم المنطق الذي يحكم هذا الشكل المدرك 

(الفوضى  اختصارا  عليه  اطلق  وبما  الفوضى  من 

المنظمة)..

سأحاول هنا مقاربة ما يجري من احداث متسارعة في 

الملف السوري من خالل عرض و تحليل يستقرئ ما 

يحمله عنوان هذا المقال. 

سأنطلق هنا من رؤية مفادها :

(ان ما يجري بين االسد - مخلوف ما هو اال انعكاس 

لصراع ايراني - روسي غير معلن) 

اذ اجد بأن ما كان لهذا الصراع ان يتطور،  وتظهر 

تداعياته للعلن لوال انه متعلق بمستقبل مناطق النفوذ 

االيراني  التواجد  ان  اذ  سوريا  في  الحالية  الروسية 

بالنسبة  مشكلة  بذاته  يشكل  لم  بالعموم  سوريا  في 

للدب الروسي اال انه اليوم يختلف بمضمونه و شكله 

ونطاقه، و يعتبر مشكلة كبيرة جدا لروسيا طالما ان 

مآله و تبعا لمسار الحل السوري الذي باتت اوراقه 

بإنحساره  سيحسم  مآل  هو  يوم.  بعد  يوما  تتكشف 

للنفوذ  كليا  خاضعة  مناطق  ضمن  تحديدا  وتركزه 

او  ذلك  روسيا  تتدارك  لم  ان  سوريا  في  الروسي 

تتصرف على اساسه ..

تسريبات هنا و هناك عن خالفات و مواقف متباينة 

وعتاب  وخالفات  انكار   و  تاكيد  بين  الحلفاء  بين 

وتهديدات مبطنة وخطب ومواعظ تغلغلت في اروقة 

هرم النظام،  وباتت تبث عبر اثير مواقع التواصل 

االجتماعي..

الرف تجسدت  مقاربة مواضيع كانت مركونة على 

في الدفع ورعاية حوارات و مفاوضات كوردية - 

كوردية من قبل دول نافذة ذات شأن .. 

سرب  في  تسير  معطيات   و  تقلبات  و  تحركات 

عملي  فعلي  لتقسم  ترسيخ  معالم  منه  تفوح  متناسق 

يفيد بترسيم  لسوريا،ز  و ينبعث منها دخان ابيض 

حدود لمناطق نفوذ تتمتع كل منطقة منها بنظام يناسب 

جزئيا مقاس العبي الداخل و المحيط و كليا مقاسات 

مظلة  تحت  طبعا  ذلك  كل  و  المحيط  خلف  هم  من 

(وحدة سوريا ارضا و شعبا) لتمسي سوريا المستقبل 

مجموعة حدائق خلفية لقصور رئاسية متناثرة على 

امتداد االفق . 

روسيا تفهم بأن رحيل االسد امر حتمي بل انه بقاءه 

عمليا ضمن ما يخطط له تحت عباءة ( ترسيم مناطق 

النفوذ ) لن يكون مفيدا لها بل مضرا اشد الضىر٦ر 

اذ بقاؤه مكلف على كل االصعدة و بكافة الوجوه و ال 

يتوافق والتفاهمات االمريكية - الروسية على مستقبل 

نطاق  و  مدى  و  لطبيعة  المتبادل  القبول  و  المنطقة 

االنتشار و االستقرار  .. 

الدبلوماسية و الخبث تدرك جيدا بأن  روسيا عرابة 

و  ان عالقتها  و  االسد  ببقاء  مهددة  باتت  مصالحها 

عالقة  انه  اال  متينة  استراتيجية  كانت  ان  و  االسد 

االسد بإيران عالقة استراتيجية عضوية ال تفصم،  و 

بأنه حال بقاءه في السلتطة و التي ستنتقل و تقتصر 

في افضل االحوال على مناطق نفوذها فإنه سيستقدم 

و اياه و بأشكال مختلفة  زخما ايرانيا مركزا  الى 

حضنها و بما يعارض مصالحها و اهدافها. فإن كانت 

روسيا قد تقبلت تواجدا ايرانيا في سوريا بعمومها اال 

انها ال يمكن و بمطلق االحوال ان تسمح لهذا التواجد 

ان يطال مناطق اختصت بها و دفعت اكالفا باهظة 

في حملة السطوة و السيطرة و االستئثار طامحة في 

آجال ال تنقضي  ..

ما كان الصراع سينفجر بين االسد و مخلوف لوال ان 

االسد استشعر بنوازع روسية جدية تقضي بإقصائه 

و االستعاضة  عنه بمن سيضمن مصالحها الجيال 

الصرف،  ويمتلك  المطلق  الوالء  لها  يكن  مديدة و 

تأثيرا و قبول شعبيا في مناطق نفوذها.

البعد عن ايران تحديدا و قص اجنحتها بات الشغل 

الشاغل لروسيا و هذا امر ال يمكن تحقيقه مع بقاء 

الى  سلطته  انتقال  حال  في  ال  و  السلطة  في  االسد 

مرابعها ..

سوريا حدائق خلفية لقصور رئاسية  .. صراع االسد - خملوف عنوان أللف عنوان 

بلند السينو 

قد  لكنه  و  بذاته  البديل  مخلوف  رامي  يكون  ال  قد 

يكون جسرا لتحقيق مآربها و ان كان مخلوف منبوذا 

من وجهة نظر سورية بإعتباره الواجهة االقتصادية 

يمتلك  و  الثروة  يمتلك  عمليا   انه  اال  النظام  لرأس 

النفوذ و القبول الفاعل ضمن طائفته و كانت اعماله 

فإنها  له  مثيل  ال  اجراما  تعتبر  للسوريين  بالنسبة 

بالنسبة لملته و اتباعه و مريديه تعتبر ( خيرية ) و 

هو بالنسبة لهم يجسد صورة مثلى للعطاء و الجود و 

الكرم و االخالص ..

كلنا ندرك بأن ال شيء من تلك االموال تعود لمخلوف، 

افال يدرك مخلوف بذاته هذه الحقيقة؟ وهل لمخلوف 

ان يمتنع عن اعادة االموال لصاحبها الحقيقي؟ 

 هل النظام السوري بهذه السذاجة كي يشيع،  ويظهر 

للعلن يظهر للعلن خالفاته العائلية؟ هل النظام مستهتر 

محاوالت  هل  السلطة؟  رأس  على  ببقاءه  الحد  لهذا 

استبدال  و  واستعادتها  االموال  على  االستحواذ 

شخوص بشخوص كي تناسب مقاس ( السيدة االولى 

) هو هدف يستحق كل هذا العناء من قبل النظام؟ هل 

هذا وقته؟ هل من مصلحة النظام في هذا الوقت نشر 

البلبلة بين صفوفه و تشتيت حاصنته من اهل البيت 

و الملة و انصاره و اتباعه؟

اساليب  االعتبار  في  اخذين  المشهد  كامل  تتبعنا  ان 

اخفاء  في  عقود طويلة  مر  على  و  السوري  النظام 

اوراقه بدهاء و خبث و مكر متناهي ولو تلمسنا و 

وعينا بأن النظام ال بد مدرك و بشكل دقيق للمآالت 

المجلجلة التي سيخلفها االعالن عن مثل هكذا خالف 

عائلي متنامي فإن ذلك سيقودنا حكما الى تصور أن 

االعالن عن هذا الحدث العظيم بحد ذاته ما هو اال 

مجرد تغطية  لحقيقة ما يجري و لعلمنا بأن المستور 

هو اعظم بأشواط مهولة و الستنتجنا بأن الغاية من 

كل هذا اللغط ليس رأس مخلوف و ال امواله و التي 

حاكم  بأن  لتأكدنا  و  دمشق  لحاكم  تعود  اصال  هي 

دمشق قد استشعر بأن ما يجري هو استهداف مباشر 

ال  اداة  يكون  ان  يعدو  ال  مخلوف  بأن  و  لشخصه 

اكثر  ..

امام هذه المعطيات و المؤشرات و مع قرب جالء 

معالم التوافقات االمريكية - الروسية -االسرائيلية ال 

بد لنا من التفكير مليا في شأننا الكوردي و مركزنا 

و دورنا و مدى تأثيرنا و تحديد خياراتنا لنؤكد على 

ان معيار نجاح التوافق الكوردي - الكوردي المزمع 

لمخرجاته و  االمريكي  الدعم  بمدى  انجازه مرهون 

مرتكز على كفاءة المحاور الكوردي و قدرته على 

دفع االدارة االمريكية كي تتبنى المخرجات التوافقية 

ادراجها  و  توثيقها  تؤمن  و  لها  تسوق  و  الكوردية 

اهدافا  بإعتبارها  المرتقب  السوري  الدستور  متن 

استراتيجية امريكية. 

كوردي  تفاوض  هو  المعلن  التفاوض  كان  ان  و 

ادراك  بضرورة  يقضي  المنطق  ان  اال  كوردي   -

الكورد للنوازع الجدية و لدوافع االصرار االمريكي 

باتجاه تحقيق  الفاعل و الضاغط  المتجسد في سعيه 

امريكي  لتوافق  نتيجة  يفضي  بشكل  التوافق  هذا 

متينا  اساسا  يجعله  بشكله و مضمونه و  - كوردي 

راسخا تتحدد بموجبة االسس الكفيلة بايصال الكورد 

الى حقوقهم القومية بشكل عادل منصف ..

ستغدق  حاسمة  مفصلية  مرحلة  على  مقبلون  نحن 

تفصح  و  مستورها  عن  تكشف  و  بسرائرها  علينا 

كان  الغرب  قصف  بأن  لنكتشف  مضامينها  عن 

كان  الشمال  اجتياح  بأن  و  الشرق  تدمير  يستهدف 

بقصد احتالل الجنوب و بأننا بالمجمل ندور في فلك 

قد يسـعفنا تقاطع مصالحنا مع ذوي النفوذ و القرار 

من  بعض  قضم  و  عسل  من  قليل  رشــف  في 

تضاريـس امل ..

حولها،  جدال  ال  حقيقٌة  وغدًا  األمس،  هو  اليوم 

يوٍم  والدة  ومخاضاته  مآالته  ِبُكلِّ  االمُس  يبقى  كي 

جديد، ُتحدد سياقاته منه ليبقى اليوم مسارًا إلى الغد 

الموعود. 

شمٍس  بزوغ  من  والخوف،  التشاؤم  هذا  لماذا  اذًا 

هي  أم  جديدة  شمٌس  تبزغ  يوم  ُكلَّ  وهل  جديدة، 

الشمُس ذاتها؟ (لكي يصل اإلنسان إلى مطالع الضوء 

البد له من اجتياز الغيوم). 

حقيقة الصراع في الحياة هي من أجل القوة والتملك 

واالستحواذ لفرض الهيبة اإلجبارية وليست من أجل 

مفاهيم  نرى  ولهذا  والبقاء،  واألمن  الطعام  تأمين 

الصراع  وطأة  تحت  تنهار  وايدولوجياٍت  ُتستبدل 

المفروضة  بالقوة  اآلخر  واعتراف  الهيبة،  أجل  من 

المتجردة من األخالق والقيم (تصبح العقائد الفلسفية 

بعد أن تبلغ مراحل معينة من القوة امتن وأقوى ان 

هذه  استطاعت  إذا  إال  المادية  بالقوة  عليها  يقضى 

القوة تقديم فكرة او عقيدة جديدة) فماذا هي هذه القوة 

الجديدة! ؟.

ويبقى اإلنسان الذي اختاره اهللا خليفًة له في األرض 

يدفع ثمن صراعه الستخالفه على األرض، وسيادته 

على باقي المخلوقات المرئية منها والمخفية الجامدة 

والمتسلحُة  باإلجبار  المفروضة  القوة  تبقى  والحية. 

وهاجس  المعاش  الرعب  عّلة  والتكنولوجيا،  بالعلم 

تتسع  عندما  اآلتي وخصوصا  من  الغامض  الخوف 

الهوة بين المجتمعات البسيطة التي تعتقد انها تعيُش 

حياًة أخالقية تعتمُد على شرائعها السماوية وعاداتها 

الخاصة،  التاريخية  تجربتها  من  المكتسبة  وتقاليدها 

اجتازت  إنها  عليها  يبدو  أخرى  مجتمعاٍت  وبين 

وتقاليد  ومثاليات   أفكار  وتجاوزت  متقدمة  مراحل 

بنهايته  (فوكوياما)  بها  بشر  كما  اآلخر  المجتمع 

التاريخية!.

فما هو إذًا المجتمع المتشكل جديدًا؟ وما هو اسمه؟ 

وهل هو نتاٌج طبيعي لما قبله كما جرت العادة؟، ُفكُل 

واقع جديد ُيخبُئ في احشائه آالف الوقائع األخرى. 

وُكلُّ مرحلة كانت تبنى على انقاض مرحلة سبقتها 

وهيئتها الظروف واألجواء لما هو قادم، ال بل مرات 

كثيرة تماهت وارتقت عناصر المجتمع السابق لتكون 

أعمدة قوية لما هو قادم. 

علماء االجتماع والسياسة حددوا أطوار نمو المجتمعات 

ُكٌل حسب تجربته وخبرته ومفهومه ابتداًء من سقراط 

مرورا بابن خلدون والفارابي ومكيافيلي وحتى جان 

جاك روسو وغيرهم، فما الفارقة الحاصلة في عهدنا 

حتى ينسلخ ُمجتمٌع من ُمجتمٍع آخر ويؤدي إلى هذا 

بين منطقة وأخرى ومجتمٍع  الكبير  الزمني  التفاوت 

وآخر؟، يبدو أنه العلم وكما قال أحد الكتاب (العلُم بال 

ُبكلِّ  النفس  إذا هي  للنفس).  ضمير ليس سوى هدٌم 

مكوناتها هي التي تتهدم أمام ما هو قادم. 

االقتصادي  بالمجتمع  يسمى  الذي  الجديد  المجتمع 

المتسلح بالعلم وسالحه االعالم وهويته األنانية وهدفه 

في  الحاصل  التقدم  كل  الجديد،  الكائن  هو  المنفعة 

الحياة من الناحية المادية والعمرانية وسهولة االتصال 

جاءت على حساب اإلنسان نفسه، وكلما اشاد اإلنسان 

بنفسه  كلما أحس  بعمرانه   السحاب  عمرانا وقارب 

َدها بتقنية لم تكن  ُمَتهِدمة، وكلما أضاء فيها نورًا وزوَّ

تخُطُر بباله في األمس، ال بل كانت من المستحيالت 

الظالم  يمألها  خاوية  نفسه  بأن  اإلنسان  أحس  كلما 

والكأبة. 

فلماذا تبدو الحياُة مبتذلة هكذا ال طعم وال رائحة لها 

والبهاتُة تبقى عنوان ما يحصل، هل هو بسبب الهروب 

السريع من الحاضر لبلوغ الُمستقبل المستهلك سلفًا، 

وعدم االعتراف بالماضي وكأنه ليس مخزونًا تراكميًا 

ُيضيُء الحاضر وُينيُر المستقبل. نعم ان اهم سمات 

وهٌم ام حقيقة؟

أمحد صويف

المجتمع االقتصادي االجوف هو التكنولوجيا ورأس 

رمحه االعالم الذي حول العالم إلى قرية صغيرة كما 

يقال ولكنه وبكل بساطة يتجه نحو اهداٍف ُمدانة ضد 

اإلنسان وضد العالقات االخالقية واالجتماعية وحتى 

الثقافية والسياسية التي تربط البشرية فيما بينها، فلماذا 

ال يحس اإلنسان بطعم الحياة ونشوة اللحظات، ألن 

واالجتماعية  االخالقية  الحياة  غزت  قد  التكنولوجيا 

فلم تبقى هناك خصوصية وال حتى أسرار، و(كٌل منا 

ُمعرٌض ان يتعرى كما ُخلق بخرٍق فيسبوكي) الذي 

االجتماعية  الحياة  المرحلة،  ضرورات  من  أصبح 

أمام  تتماسك  لم  والسلبية  اإليجابية  أنواعها  بكافة 

وسائل التواصل االجتماعي التي قربت البعيد وبعدت 

تتحدث  وال  واحدة  غرفة  في  جالسا  فتكون  القريب 

إلى جوارك، فأباك وأمك ربما ال يجيدون استعمال 

الهواتف النقالة فيبقون منتظرين كلمًة منك ويتثائبون 

الحديث  او  البوبجي)  او  (الكانتر  بلعبة  انشغالك  من 

مع آخر تبعدك عنه آالف األميال، ومن تحُس بنفسه 

انت غير مبالي له وتبدأ هنا مرحلُة صراع األجيال 

استبدلت  قد  والمناسبات  الزيارات  وحتى  ومشاكله، 

أغلبية  يفهمها  ال  ورموز"  واعجابات  "اليكات  بـ 

كانت  التي  السلبية  المشاحنات  وحتى  ُمستعمليها، 

تحدُث هنا أو هناك قد تغيرت مساراتها بمنشورات 

ِبُكلِّ  والعمل  للحسابات  خرٌق  أو  الصفحات  على 

كانت  التي  اللغة  وحتى  تحصل،  قد  التي  الموبقات 

ُتعتبر وسيلة للتواصل االجتماعي بين المجتمعات ال 

بل تعدتها كمرتكٍز للحوار بين الحضارات و االديان 

ثورة  ِخضِم  في  واهميتها  بريقها  فقدت  والثقافات 

التكنولوجيا التي عنوانها ( المجتمع االقتصادي). 

فقد اختزلت اللغة الحضارية أيًا كانت تلك اللغة برموٍز 

وشيفراٍت ال يتقنها اال القليل القليل، وبهذا تراجعت 

هي  فكثيرٌة  والحوار،  للتواصل  كوسيلة  اللغة  أهمية 

عاجزة  نفسها  وجدت  بثقافتها  ارتقت  التي  الشعوب 

عن فهم وادراك اللغة االقتصادية المتحكمة الجديدة، 

الحركات  ونعي  ندرك  ال  كلنا  نقل  لم  ان  فأكثريتنا 

أثرت  والتي  العالمية،  البورصات  في  تظهر  التي 

أساسه  الذي  والثقافة  والحوار  الفكر  على  بدورها 

اللغة سلبًا، الن الحوار واالتصال لم يعد معتمدا على 

المصلحة  اساس  على  العلمية  التقنية  على  بل  اللغة 

االقتصادية ولهذا غزا التشاؤم ذهنية أكثرية الشعوب 

الشعوب  لغة  أتقنت  وإن  التقنية،  تلك  تتقن  ال  التي 

من  الخوف  فبات  األعم  الثقافة  او صاحبة  المتقدمة 

القادم والمجهول عنوانا للمرحلة الجديدة، ولهذا نرى 

جائحة  اجتياح  من  العصيبة  األيام  هذه  وفي  انفسنا 

كورونا للعالم أمام سؤالين ال ثالث لهما وهو هل هذا 

العلم  يستطيع  وهل  للبشر؟،  الَّهية  عقوبة  الفيروس 

والتكنولوجيا إيجاد عالجات او حتى  مناعات لها؟، 

ام أنها طفرٌة علمية من صنع تلك القوة المشارة إليها 

سابقا ذاتها لكسب معركة الصراع التي ترتكز على 

الهيبة واالعتراف اإلجباري بقوة المسيطر؟، وتبقى 

رغبة االعتراف باألقوى هي المحرك للتاريخ ويبقى 

كل ما أبدي مجرد وجهة نظر وزاوية رؤية للواقع 

قد تصيب وقد تخيب.
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هي هل
الفرصة األخرية؟

أمحد اهلدو

ومناسبة، وقفة كل في أساليبه ويشرحون هجائه في األصوات ويرفعون  واالستبداد  الظلم عن يتحدثون 

فجوة تراقب حافة المجاعة، وعينه على الشعب المتهالك الواقف بقايا عّما يمارسونه بحق الطرف ويغضون

تاركا ارضة الخلف إلى يلتفت وهو عميقا وجهه، ويأخذ نفسا على هائما منه يتسلل ما حدود صغيرة في

والدواء وفرصة ويجد الغذاء األمان يجد أن في المجهول عسى وأسرته بنفسة ليرمي للريح وذكرياته وقريته

كرامته المهددة. الحفاظ تمكنه من عمل

ترك بل بعين االعتبار يوما ولم تأخذ مصلحته قوة وال ال حول له الذي المظلوم جانب إلى يوما أحد يقف لم

الطريق. قارعة على األمرين يعاني

مصالحها راعت والتهجير، بل الحرب والدمار بوتقة من إليه النتشاله يدها الموجودة مدت العظمى القوى فال

تتاجر ويهمها فهي عليها عّول من مر العصور خذلت كل وهي كذلك على اعتبار، كل فوق المادية ورفعتها

مالها رأس كان حتى ولو الهدف هو الربح ليكون معها يعمل من إلى عدواها انتقل المكاسب، بل مسألة جدا

البشري. العنصر

القمح والقطن، السورية، صاحبة الغذاء سلة آفا وروج الجزيرة رحاب في من تغنى تغنى عقود خلت منذ

أشالء إلى داخلية، لتتحول وأخرى خارجية أطراف عدة من المعتدين أيادي تمزقه إلى ثوب اليوم لتتحول

الموصدة التي األبواب خلف الصحي الحجر دخل قد الشعب هو فها شمال وذات يمين الرياح ذات تذروه

عن وبحث خرج اذا في الخارج المادية المخالفة تنتظره والبطالة، عن الفقر وقصص قصص وراءها تخفي

أسرته. ربع احتياجات لم يعد يسد بأجر يعمل عليه من النوادر اذا عثر أصبح الذي عمل

اليوم يعود هو وها وحكايات، حينه قصص في عاصروه ممن القحط والمحل سنين عن الجميع سمعنا وسمع

الحادي والعشرين. القرن في من جديد ليتجسد

سجن كبير ال إلى البالد فحولوا ممكن، ضرر أكبر ايقاع في متكافلون متحالفون شركاء إليه يرمي فيما له

من  على سُيْجِهُز آخر برقم ٢٢٥ الذي كوفيد تاله ثم ( ١٩ كوفيد وباء( إليه تحت ذريعة دخول وال خروج

محال. جوعا ال البالد في تبقى

شراء تسعيرة رفع الذاتية» «اإلدارة تسمى  ما على  حري  كان واالستثنائية  الصعبة الظروف هذه في

سيرضى لمن التسعيرة لتمرير ال استغالل الوضع الحالي بالوضع يليق مستوى المحاصيل الزراعية إلى

شك. دون المنال بعيد هدف وهو عنهم

ويؤكد الشهيرة معادلته ويقرأ لنا الثقيل العيار من قنبلة ليفّجر بارودو إلينا المدعو خرج الماضي الموسم في

حساب على الفالح شريحة ندعم أن ال يصح يعود ويقول الكبير، واليوم العدد من أكبر الصغير العدد لنا أن

البورصة في تعمل وأخرى المالحة البحرية في االخرى تعمل الشرائح وكأن األخرى الشرائح االجتماعية

الزراعة على في دخلة يعتمد أو الشعب يعمل ابناء من األعظم السواد أن هو معلوم فكما واألسهم العالمية،

فالصناعيون مباشر، بشكل بالزراعة تعمل التي ال االخرى الشرائح معظم يعتمد علية مجتمع زراعي وهو

يتعلق بما  الغالب في يتاجرون الغيار قطع محالت  وأصحاب الزراعية، المعدات ويصلحون يصنعون

بالزراعة.

العام، المردود الزراعي على تحسن يعتمد المحلية السوق في الشراء في مؤّشر ن تحسُّ أي إن القول: خالصة

ذر الرماد في عن الذرائع عبارة هذه لعل الزراعي القطاع دعم اذا ستهمل الشرائح التي هي تلك اذا فمن

إال. ليس على الذقون وضحك العيون

الغير االنهيار مع يتناسب وما فورية اتخاذ إجراءات مضى أي وقت من أكثر اليوم مطالبة (الموقرة) فاإلدارة

بوادر كارثية تلوح فإن الشعب وإال من الباقية البقية على والحفاظ االستقرار المحلية لضمان للعملة مسبوق

القليلة القادمة. األيام في التنفيذ حيز سيدخل (القيصر) ان خصوصا األفق في

سوى سلطتنا ) ) تجد ولن عروشها القرى خاوية على اإلدارة وستجد من جديد النزوح والتشرد رحلة وستبدأ

واألوامر. القرارات عليها لتفرض األطالل

فرصة بل ( اإلدارة ) أمام متعددة ليست والخيارات نهايتها من تقترب واللعبة الجولة األخيرة وأعتقد أنها

والوطنية السياسية القوى مع متينة صلبة اسس على مبنية صادقة حقيقية شراكة إيجاد وهي غير ال واحدة

يمكن ال وبدونها عنها، غنى ال التي الراهنة المرحلة متطلبات أهم كأحد وقت ممكن، أقرب في الكوردية

الكوردي. للشعب القومية للحقوق الشرعية وإضفاء الدولي والتأييد الدعم كسب

بعد خاصة ظروف في الدولية العالقات تتالقى

واألمن، بالمصالح  تتعلق معينة أمور في التوافق 

ادى إلى العراق كوردستان في تهيأت وهذه الظروف

الظروف نفس هذه واآلن هناك، كوردي إقليم تشكيل

كوردستان. غرب مهيأة في والتوافقات

ويمكننا المصالح،  على تنبني الدولية العالقات 

لذلك بها،  وثيقًا ارتباطًا  مرتبطة السياسة أن  القول

وترابط الدولية العالقات من تبدأ الدولية فالسياسات

إبان ظهرت التي التقسيمات كانت وما مصالحها،

فبعد الخانة،  تلك في تدخل األولى العالمية الحرب

إلى وفودها بإرسال قام الجميع العالمية الحرب انتهاء

مساعدة من وقّدمه فعله ما وإظهار الصلح مؤتمر

قبل حصل ما  إلى باإلضافة الحلفاء جانب إلى 

وممثلي الوفود  تلك بين سرية  لقاءات من المؤتمر 

البعض بعضهم مع  مصالحهم لربط الكبرى  الدول

نصيب من فكان سرية، واتفاقيات عقود وتوقيع

مبتغاه، الحصول على الفرصة تلك استغّل  من كل

ألنه لم حنين، بخفي الذي رجع الكوردي الوفد إال

لصالح المؤتمر قبيل أو الحرب أثناء الفرصة يستغل

ومصطفى تركيا  كورد بين حصل كما الكورد، 

عن والعرب كورد سوريا والعراق وبين أتاتورك،

عليهم، الفرصة ضيعوا حيث حسين، شريف طريق

االســتعمار تلك القوميات ضد الكورد بدعم وقام بل

قمع قبلهم من الجميل الرد وكان والبريطاني، الفرنسي

واضطهادهم. الكورد

ضد عديدة  كوردية وثورات انتفاضات قامت لقد 

أهمها ألسباب كثيرة بالفشل كلها باءت حيث مضطهديهم

مصالحهم على انفسهم فقط دون القيام بربط العتمادهم

الدول وسياسات حدود رسم أصحاب الكبرى الدول مع

فُيغرر فقط، العاطفة اعتمادهم على وأيضا والقوميات

لهم. كل فرصة تسنح في بهم

التفكير وعدم عواطفهم  على باالعتماد الكورد استمّر

سياساتهم ربط خالل من يمر مبتغاهم على الحصول بأن

حتى سجيتهم هكذا على بقوا الدول الكبرى، سياسات مع

االنتفاضة هذه وتعتبر الخالد، البارزاني انتفاضة قيام

في وخاصة الكوردي، للتفكير جديدة مرحلة بداية

توّصل البارزاني، حيث مسعود نضال الرئيس سنوات

خالل من يمر الحقوق على الحصول أن حقيقة، إلى

خيوط يربط كيف وعرف العالمية، السياسة شبكة خيوط

ظل الظروف في الدولية بالسياسات السياسة الكوردية

مستقلة شبه كوردية دولة إقامة كانت النتيجة السانحة،

مسعود الرئيس وأصبح العراق، كوردستان إقليم في

للسياسات الراسمة  الشخصيات أحد البارزاني 

خبراته النضالية إلى ذلك ويعود اإلقليمية والدولية،

في السياسة ومخارج مداخل ومعرفته الطويلة

فيها. اللعب وكيفية المنطقة

كوردستان غرب في تسنح الظروف هذه اآلن

فصراعات السورية، سنوات األزمة خالل وخاصة

أمريكا وروسيا وخاصة الكبرى الدول المصالح بين

لتحقيق للكورد تتكرر لن  تاريخية فرصة تمنح

بإقامة سوريا في الكوردي الشعب طموحات

ضمن كوردستان بإقليم شبيهة دويلة االقل على 

من نالحظه وما مركزية، ال  إتحادية سوريا دولة

وحتى روسية وبريطانية وفرنسية تحركات أمريكية

يدل واحد، إطار ضمن الكورد صفوف توحيد نحو

بآخر مع أو تالقت بشكل الدول تلك مصالح أن على

سُيمررون الكورد خالل ومن سوريا، كورد مصالح

من يتطلب لذلك المنطقة، في ومصالحهم نفوذهم

الظروف ذلك، وتدرك تتيقن  أن  الكوردية الحركة

والوضع أحدًا، تنتظر ولن متسارعة بوتيرة تمر

قدر على فليكونوا  التأخير، أو التأجيل يحتمل  ال

كوردي ألي طرف ال مكان أن ويعرفوا المسؤولية،

معًا. يكونوا سوريا إن لم مستقبل في

الكوردية اللعبة خيوط
سوريا يف

مال عزالدين

الكوردية، بالنسبة لألحزاب االصطفافات  توّضحت

رغم "االطراف" كتل ثالث سنوات الى بعد وافرزت

احدى االطراف على محسوبة عمليًا الكتل احدى ان

ي ب ل المنضوية والمنظمات فاألحزاب "الكتل"

الماضي، الثالثاء اليوم  أعلنوا ولكنهم  معروفة، د

حزبًا،  ٢٥ نحو تشكيل إطار كوردي جديد يضم عن

اليد اصابع ال يتجاوز منهم البعض األحزاب وهذه

الكوردية» الوطنية الوحدة «أحزاب وباسم الواحدة،

الوطني التحالف في  األحزاب بعض مع بالتنسيق

.ENKS مع التفاوض بغية

أحزاب وحركات في "شكلت في بيانهم: حيث جاء

الوطنية الوحدة "أحزاب باسم سياسية مظلة آفا روج

جديدة مرحلة إلى العبور بهدف وذلك الكردية"،

حزبًا  ٢٥ وشكل الكردي" توحيد الصف  مسار في

بهدف سياسية  مظلة  آفا روج في سياسية  وحركة 

"أحزاب اسم عليها أطلق  الكردي  الصف توحيد

" الوطنية الوحدة

أنهم حيث الشك، نظرية رغم مقبولة خطوة هي

درجة اقل القاتم للفاتح او لون المظلة من استبدلوا

حتى مؤيدة غير أشخاص  أيضًا  هناك لكن  لونية،

االتحاد حزب في ومؤثرة خفية أيادي الخطوة، لهذه

افشال باتجاه تدفع "مصلحتها"  من  ليست الديمقراطي

السيد مبادرة  إفشال  وبالتالي الكردي الكردي  الحوار 

منضوية مجموعة احزاب دفع خالل من عبدي مظلوم

المواضيع من الكثير اثارة الى االذاتية لالدارة أصًال

خالل من اثارتها الخفية االيادي هذه وتسعى قبل أوانها

عرقلة الى ما لحظة في يتسبب قد والتي االحزاب هذه

افشاله من األساس. الى الحوار او حتى

بعض بضم ايضًا هو سارع فقد  للمجلس بالنسبة أما

الكوردي الوطني المجلس في اصًال كانت األحزاب التي

مزاجية وربما تنظيمية ألسباب التجميد بحقهم اتخذ وقد

المجلس الى النضمامهم ذلك يستدعى حينها،اليوم في

. اصواتهم لكسب

القوى بها الزمتهم  الكردية،  - الكردية  فالمفاوضات 

عن تكشف لم دول وربما وفرنسا  امريكا الغربية

كوردستان. إقليم من وجلي واضح وبحضور هويتها،

الى مستقبلهم للنظر األحداث يتابعون الكورد جميع اآلن

أنظارهم السنوات، هذه  خالل وتضحياتهم ومصيرهم 

االصطفافات

السورية الكوردية احلركة يف

شيخاني ماهني

التي الكردية الكردية المفاوضات نحو مّتجهة

جلساتها، في امريكي وبحضور برعاية تجري

السياسي جانبها في مصيرية  مفاوضات فهي

الجميع مشـاركة من بّد ال الكوردي، و للشعب

ذلك اختزال من الخطأ ألنه المصيري الجانب في

االختالف رغم أخرى، دون اطراف على الجانب

األوضاع تصحيح صحية، حالة يعتبر الذي

من ال بّد األطراف الرئيسـة ضرورة ومشاركة

تداركها.

وحزب الكردي الوطني  المجلس  بين  اتفاق اي

الوطنية الوحدة الديمقراطي.(أحزاب االتحاد

(األحزاب) من مجموعة وضم بالقامشلي الكردية)

الحزبي االصطفاف انتقل بأربيل –ENKS– الى

االستقطاب طرفا ) وبدأ  المفترض  مآله الى

تقارب في المباراة،  الى الدخول بجهوزية  (

الشفافة برامجها تقديم وبانتظار النظر وجهات

بل المطاف نهاية ليست  وهذه  العملية  وخطواتها

الخالق السياسي للصراع اآلن أنسب األجواء أن

الوطنيين لتحرك  المسؤولة  الحرة  والمنافسة 

- العضويين – والمثقفين والمناضلين المستقلين

واالتحادات النسوية والمنظمات الشباب والنشطاء

طاقاتهم وتنظيم للثورة المواكب والجيل المهنية

والوطني القومي المشروع مناقشة في واالستمرار

الكردية الحركة بناء إعادة نحو للسالم الكردي

لجميع تحسبا وذلك شرعيتها واستعادة السورية

في أخرى مرة األحزاب اخفاق وأولها االحتماالت

ستتوضح األيام قادم وفي المرحلة، لمهام االستجابة

الخالفات إلنهاء تكون أكثر األمور

برمتها لسوريا واإليجابية واالمان والسلم الخير كل

الكوردي. وللشعب

كوردستان.. غرب
املرحلة؟ فهمنا هل

حاجي شادي

اللعبة ادارة على قادرون أنهم منا الكرد وبعض سوريا في الكردية السياسية واألطر األحزاب توهمت بعض ما كثيرًا

والعالقات الضيقة والحزبية الشخصية والمصالح الوقتية التكتيكات بعض خالل من اللعبة يديرون وبأنهم وحدهم،

في الكردي الشعب طموحات وتطلعات لتحقيق سياسية وضمانة سياسي اطار أي الهشة خارج والدولية االقليمية

وأن أكبر قوى قبل من يدارون وأنهم اللعبة، من جزءًا كانوا عن أنهم غافلين القادم في الدستور السوري سوريا

تلك بسبب وتعرضوا وشعبًا أرضًا سوريا في الكرد حساب على اتسعت والدولية االقليمية السياسية الصفقات دائرة

والبلدات القرى من والسطو والطرد والخطف والسلب والنهب والتفجير والتهجير الى القتل السياسات وتلك العقلية

ببيانات ويكتفوا يردوا، أن يملكوا غير يعد أنهم لم الى حد األمر بهم وصل حتى األراضي واحتلت والمدن الكردية،

جدال في والمجتمعية الثقافية تعبيراتهم بكافة ومستقلين جميعًا أحزابًا دخلنا لذلك ونتيجة والتنديد واالستنكار اإلدانة

ينتهي. ال أنه مازال مستمرًا ويبدوا بيننا

وتوحيد والخطاب الصف وحدة تحتاج أجيال ومستقبل وأرض شعب مصير هي الكردية القضية أن يدركوا لم

والى توفير واألهداف والمراحل المعالم واضحة قانونية دبلوماسية سياسية استراتيجية والى الجهود كل وتضافر

الشعب حقوق لتثبيت ضامن حقيقي استراتيجي أمريكي كردي تحالف الى ماسبق كل رأس وعلى القوة أسباب كافة

الشأن. ذات الدولية والقوانين والمعاهدات المواثيق وفق القادم السوري الدستور في الكردي

أمًال الكردي الشعب بؤسًا لنعِط  كفانا وشرذمة! انقساما كفانا وانعزاًال!! وأنانية فردية كفانا تخبطًا!! كفانا لذلك

.. والمجتمعية والثقافية السياسية تعبيراتنا بمختلف البعض بعضنا ونساند

فهمنا المرحلة؟ هل

وحلفائها األمريكي  القومي  واألمن القومية المصالح مع القومي وأمننا القومية مصالحنا نسير أن تعلمنا هل

االستراتيجي؟ التحالف تلك ضمن رقمًا نكون وأن نموذجًا) (اسرائيل المنطقة في االستراتيجيين

في الصحيح مسارها تأخذ يجب أن والدبلوماسية السياسية وعالقاتنا المؤسساتي السياسي العمل تمامًا أن أدركنا هل

خالل من التوصل مرتكزاتها أهم أحد من التي القوة أسباب كافة امتالك تتطلب التي العالقات ترسيخ وتعميق تلك

؟ موحد واحد كردي سياسي قرار مركز الى الجارية الكردية الكردية المفاوضات

فعًال كنا إذا (هذا واالجتماعية والثقافية والدبلوماسية السياسية مؤسساتنا وعبر الكردي عبر االعالم هل مانقّدمه

بكافة الغربي العالم أو األوسط الشرق في سواء امتالكها) ونخطط في نفكر المؤسسات أو هذه أصًال مثل نمتلك

التوجه؟ مثل هذا ويخدم المرحلة يرقى لمستوى وسائله

فهمنا؟ هل

القريب العاجل. في إليه على تحقيقه والوصول قبل الجميع والعمل من فهمه مانأمل الحقيقة هذا

سوريا الكوردي في الشعب حقوق يمكننا ربط ال

حسب ،٢٠١١ عام أحداث بعد ما بمرحلة

السوريين، السياسيين نخب من العامة تصريحات

جذوره الكوردي  الشعب وقضية حقوق إن  إال

المستعمرة تأسيس بدايات إلى وتعود عميقة

ضمت التي األراضي كون فرنسا، من السورية

المحتلة لكوردستان امتداد هي المستعمرة هذه إلى

العثمانية. الدولة من

تقسيم  تم األولى العالمية حرب في وبعد هزيمتها

اتفاقية بموجب  حديثة دول ثالث إلى كوردستان

لوزان باتفاقية وانتهت ،١٩١٦ عام سايكس-بيكو

الكمالية األولى التركية الجمهورية إقامة  في

البدايات في سوريا ومملكة الحديثة العراق ومملكة

التي معلوم الرابع والجزء لفرنسا تابعة كانت التي

في العثمانية والدولة الصفوية الدولة بين قسمت

،١٥١٤ عام جالديران معركة

الشعب حقوق ذكر دون  سوريا حكومات  تشكيل تم

الصراع ابواب فتحت  الحين ذلك ومنذ  الكوردي،

الثقافية والشخصيات الكوردية الجمعيات بين ما

السورية االنظمة مطالبة في الكوردية والسياسية

لصالح والنتائج الصراع يكن لم ولكن الشعب، بحقوق

وغيرها. دولية الكوردي ألسباب الشعب

سوريا في  األحداث وليدة ليست الكوردبة القضية

وقد والمعارضة، النظام في المنافقون يروجها كما

اجراءات واتخذت الكوردي الشعب بحق االنكار القت

الشعب بحق وشوفينية عنصرية سياسات وتطبيقات

الكوردية الشخصيات واغتياالت اعتقاالت الكوردي من

الديمقراطي سكرتير احمد كمال كالشهيد المهمة

تمو ومشعل خزنوي معشوق والشهيد الكوردي

السياسات الشوفينية واجراءات عدا تطبيقات وغيرهم

الجنسية من الكورد وتجربد العربي الحزام من

بحق والمجازر الكوردية والمناطق القرى وتعريب

وانتفاضة الحسكة وسجن عامودا سينما الكورد

درجات  إلى الصراع ووصلت وغيرها، ١٢ آذار

بعض األسد ونجح حافظ المقبور استالم بعد عالية

النضال عزيمة كسر  في ينجح لم  ولكن الشيء

الضعف بسبب المقبور نجاح جعل وقد الكوردي،

والنظام الكوردية، األحزاب واالنشقاقات بين العام

احزاب الكورد وخلق بين هذا التناقضات على عمل

البعثية، السورية  المخابرات أقبية في  كوردية

الوضع وتمييع األقليات وتر على لعبت وايضا 

الكورد الشباب أوساط في واالخالقي االجتماعي

استمالة األسدي هو البعثي النظام فيه ما نجح واهم

الحركة دورا هذه من وجعلت طرفها ك إلى ك ب

األسدي. البعثي النظام عن نيابة كبيرا

سوريا.. يف الكردية القضية
العميقة واجلذور

حممود أوسو
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وحدة الصف الكوردي 
والتحديات 

الدكتور: كاوا آزيزي

الحوار الكوردي -الكوردي الدائر حاليًا ومنذ بداية شهر نيسان الماضي، والذي بدأ بمبادرة من السيد 

مظلوم عبدي، تلتها مبادرة هيئة الداخلية، والدعوة الصريحة للمجلس الوطنى الكوردي بفتح مكاتبه 

والعمل بحرية من دون رخصة، وكذلك العودة اآلمنة لبعض القيادات التي كانت مطلوبة لدى إدارة 

سلطة االمر الواقع وبال أي وجه حق أو قانوني، سوى أنها تعارض سياسة هذه اإلدارة.

لم تأت المبادرة من فراغ وخاصة من مؤسستين عسكريتين، وكان واضحًا أن الدعوة هذه جاءت 

بضغط من  قوى صديقة للطرفين، ورويدًا رويدًا اتضح الدور األمريكي الفعال والدور الفرنسي 

والغربي المساند للعملية.

يأتي هذا الحوار بعد تجارب مريرة مع ال ب ي د وخرق هذه المنظومة لثالثة اتفاقات سابقة وعدم 

التزامها بها، ولهذا طالب االنكسة وكأحد الشروط لبدء الحوار هو  وجود وتواجد ضامن دولي حتى 

تثمر المحادثات، وتؤدي الى شراكة حقيقية، وبالتالي يكون ميسرًا التأسيس لمرجعية كوردية سورية 

بعيدة عن التدخالت الخارجية.

تمضي المفاوضات اآلن بسالسة، وهناك مؤشرات تدل على جدية جميع األطراف بالوصول الى 

نتائج طالما حلم به شعبنا وهي وحدة الصف الكوردي وتوحيد مطاليبه السياسية والتحضير للحصول 

على حقوقنا المغتصبة منذ اكثر من سبعين عاما من أنظمة الحكم المتعاقبة في سوريا.

لقد تكللت حوارات ال ب ي د والـ ENKS حتى اآلن الى نتائج جيدة، ومن ضمنها التوافق على 

رؤية سياسية مشتركة وقبول الحوار على الوضع العسكري واألمني ومشاركة لشكرى روج بالدفاع 

عن أرضه وشعبه وإدارة جديدة موّسعة وديمقراطية وتقديم الخدمات للمواطنين من صحة وتعليم 

وماء وكهرباء وغيرها.

كل الدالئل  تشير  بأن من تبقى من الكورد او ما يسمى بالخط الثالث وما بينهما، متوجهون نحو 

معارضة النظام واخذ موقع في المعارضة، ونقد النظام والتخلص من أوامر الخارج، والمفيد بان 

رئيس قسد قد صرح باننا قوة وطنية، وال نتبع أي  حزب. وإن ما يؤكد هذا هو قرار البنتاغون 

بتجهيز عشرة آالف مقاتل من كل المكونات السياسية والقومية لشرق وشمال سوريا.

بشكل  االدراة  في  المكونات  كل  ومشاركة  الكوردي  الصف  بوحدة  حقيقية  آمال  هناك  مرة  ألول 

ديمقراطي او شكل من اشكال إرضاء الجميع بشكل توافقي. وهذا هام ألنه يسمح للجميع بلعب دوره 

كون سوريا تذهب نحو مرحلة استحقاقات لن تكون بعيدة بعد حرب مدمرة خالل عقد من الزمن، 

التنظيمي.  او  العسكري  او  الدبلوماسي  المجال  تنظيما وفعالية سواء في  القوة األكثر  والكورد هم 

والعامل األكثر أهمية هو دعم ومساندة اهم القوى الفاعلة على الساحة السورية حقوق الكورد في 

سوريا.

من  المعارضة  اطراف  وبعض  لكوردستان  المقسمة  قوى  من  القادمة  التحديات  اهم  من  ويبقى 

بالتقارب  الطرفين  من  المتضررين  وكذلك  كوردي  اسمه  شيء  الي  أصال  والمعادين  الشوفينيين 

الكوردى الكوردي ، لكن وحدة الصف فوق الطاولة، ووحدته على األرض في الميدان، وبوجود 

الضامن والمؤيد الدولي ستتحقق مطالب الكورد الشرعية وذلك باعتراف دستوري بحقوقه الشرعية 

حسب المواثيق والمعايير الدولية.

القومي  التطهير  أنواع  الظلم والقهر والحرمان وشتى  إن 

التي  الحضارة  والجسدي والنفسي وكافة محاوالت إخفاء 

مورست بحق الشعب الكردي من قبل األنظمة الديكتاتورية 

نضال  استمرار  في  األساسي  والمدافع  المصدر  كانت 

الشعب الكردي. 

سرد  في  التاريخ   من  مشاهدة  عرض  بصدد  هنا  لست 

ليس  ولكن  الظلم،  مواجهة  في  الكردي  الشعب  بطوالت 

تسلسل  من  نستشهد  وأن  إال  عينه  الوقت  في  بإمكاننا 

األحداث ونقول الشعب الكردي لم يقبل الظلم والديكتاتورية 

بل قاومها بشتى انواع النضال وضمن إمكانياته المتواضعة 

من عزيمته وآرثه القومي الكردواري في النضال 
ً
منطلقا 

وعدم الخنوع. 

كوردستان   أجل  من  النضال  في  الكردية  الثورات  كانت 

بيران  وسعيد  شكاك  وسمكو  الحفيد  محمود  ثورات 

وجمهووية مهاباد ونضال الشعب الكردي الذي تمثل بقرن 

كامل بتضحيات منطقة بارزان منذ أيام الشيخ عبدالسالم 

األول والشيخ محمد والشيخ عبدالسالم والشيخ احمد ومال 

متتبع  يمكن ألي  ال  والتي  المنطقة  تلك  الخالد.  مصطفى 

بالشأن الكردي في السياسة العالمية والدولية اال وأن يدرك 

بأن بارزان معقل النضال الكردي. 

من هنا وانطالقا من عشق بارزان في الدفاع عن حقوق 

الظلم  محاوالت  وجميع  الخنوع  ورفض  الكردي  الشعب 

النضالي  بارزان  وارث  عقيدة  خطى  على  وبالسير 

بارزاني  مسعود  السروك  قام  الكردواري  المضحي 

نهج  على  ثائرا  النضال  راية  باستالم  مسرور  بافي 

يوم   ١٩٦٢ ايار  من  العشرين  يوم  فكان  األجداد. 

دخوله النضال المسلح للدفاع عن كوردستان.

يقودنا  الحدث  ذلك  بأن  يدرك  بأن  للمتتبع  يمكن   

الشعب  نضال  بأن  أهمها  الحقائق  من  إلى مجموعة 

الكردي قد ارتبط وعلى مر عقود في التاريخ الحديث 

بمنطقة بارزان، والتي تشكل قلعة الصمود والمقاومة 

في  الحرية  معنى  يدرك  إنسان  كل  بها  يعتز  التي 

العائلة  تلك  جميع أجزاء كردستان. حيث أن نضال 

لم يقتصر على النضال في جزء او بقعة معينة في 

كردستان بل تخطى الى أجزاء كردستان األربعة. 

نضال بارزان كان خير المنهل الذي مثل التضامن 

اقتصاره على جزء  الكردي من خالل عدم  القومي 

األربعة.  كردستان  ألجزاء  المدد  كانت  حيث  معين 

البارزانيين  بأن  ينكر  ان  التاريخ  يستطيع  هل 

في  بيران  سعيد  شيخ  ثورة  في  العون  كانوا  بأنهم 

كوردستان الشمالية؟ وهل ينكر التاريخ بأنهم لبوا نداء 

جمهورية  إقامة  في  الشرقية  كردستان  في  الواجب 

مهاباد؟ وهل يستطيع التاريخ النكران بانهم ساعدوا 

كوردستان روزافا عندما نزعوها من بين يدي أخطر 

قوات  ارسلوا  حيث  داعش  اإلرهابية  التنظيمات  انواع 

البيشمركة البطلة الى كوباني عبورا بحدود ثالث دول 

من خالل سياستهم الدولية الحكيمة.

 وهل يستطيع احد النكران بانهم كان العون الى االن 

للشعب الكردي في كردستان سوريا من خالل فتح بأن 

كوردستان االم الخوتهم الكرد السوريين الذين عصفت 

بهم مآ سي أحداث سورية األخيرة. بل ذهبت سياستهم 

الكرد  اخواته  مستقبل  على ضمان  العمل  في  الحكيمة 

تشكيل  في  مساعدتهم  خالل  من  سورية  كردستان  في 

قوات بيشمةركة روز. هم البارزانيون الذين يشهد لهم 

األعداء قبل األصدقاء بإخالصهم لقضية شعبهم، ذلك هو 

النضال  اعتالء شرف  السروك في  لقرار  المنطلق في 

ضمن صفوف إخوته البشمركة. ذلك القرار الذي كان 

مستوياته  بجميع  النضال  خوض  في  للسروك  العون 

الثوري والسياسي والدبلوماسي من خالل إيصال القضية 

طاولة  وعلى  الدولية  المحافل  في  ووضعها  الكردية 

القرار السياسي في اروقة الدبلوماسية العالمية. بل كان 

السروك الداعم لحلم شعبه في تحويل حلمه الى واقع من 

خالل تشكيل استفتاء على إقامة دولة كوردستان، فكان 

الشعب له العون والسند في االستفتاء بالمطلق بنعم لقيام 

المعطاءة  بارزان  قيم وعقيدة  تلك هي  الكردية.  الدولة 

بالدفاع عن قضية الشعب الكردي، وليشهد التاريخ بأن 

بندقية السروك كانت المنهل للشعب الكردي ومن خلفه 

قوات البشمركة التي حطمت  وكسرت أسطورة ابشع 

انواع التطرف الذي لم تشهد له اإلنسانية جمعاء منظمة 

داعش اإلرهابية . يمكنني القول واالستنتاج بأن بندقية 

السروك  هي الرمز التي تم تسخيره الى االن في خدمة 

النضال الشعب الكردي وإيصال معاناة الشعب الكردي 

وحقوقه في أجزاء األربعة الى كل المهتمين وصانعي 

بارزان  قبل األصدقاء وستبقى  األعداء  العالمي  القرار 

جميع  عليها  تتحطم  التي  الصمود  قلعة  الوالدة ألبطال 

المؤامرات.

  السروك البارزاني.. مثانية ومخسون 

 يف شرف البيشمركة 
ً
ربيعا

عبدالطيف حممد أمني موسى 

الروسي  "المجلس  سّرب  كذلك  فاسدًا،  باعتباره  األسد  روسيا  هاجمت  اعالمها  عبر  األولى  للمرة 

للشؤون الدولية" في تحليٍل  له بأن بشار األسد غير قادر على حكم سوريا مجددًا، كما كشف  التحليل  

عن احتمال وجود توافق روسي امريكي لتنحية األسد، وقد جاء هذا كله بعد مطالبة روسيا لتحصيل 

أموالها من سوريا مع عجز موجودات خزينة الدولة وعدم القدرة على الدفع.

بالتزامن مع هذه المكاشفات صّرح المبعوث االمريكي جيمس جيفري في مقابلته مع جريدة الشرق 

االوسط في األول من أيار ان السياسة االمريكية تتمحور حول مغادرة كافة القوات التي دخلت سوريا 

عقب عام ٢٠١١ مستثنيًا بذلك القوات الروسية كونها في سوريا قبل ذلك التاريخ، لكن الحدث األبرز 

اقتصاديًا هو تطبيق قانون سيزر بعد شهٍر من اآلن- في حزيران- الذي يضيق الخناق على النظام 

والمتحالفين معه من القوى والدول، وهذا ما دعى أن يطفوا الخالفات على المال واالقتصاد بخطى 

متسارعة بين أكبر ممول للنظام واستخباراته وشبيحته وبين رأس النظام، وال يخفى على أحد بأن 

تأثير االقتصاد في بعض األحيان أقوى من السالح في إسقاط األنظمة. 

قبل أكثر من سنة انتهت مفاوضات  الحوار السوري السوري في جنيف من حيث بدأت، وتعطلت 

القرارات الدولية في مهدها- منذ ٢٠١٢ بفعل الصواريخ والطيران الروسي واالنشغال االمريكي 

بحجة داعش، متناسين بأن النظام هو سبب البالء وسبب وجود داعش في المنطقة، كما تغاضوا 

الطرف عن دخول كافة المليشيا والمجاميع االرهابية الى سوريا لقتل الشعب السوري، إضافة الى 

وضع  العصي في دواليب عربة اللجنة الدستورية التي رعتها كل من تركيا وروسيا وايران واالمم 

المتحدة فأصبح كل ما يصدر عنهم موضع شك في صحته، لكن الذي استجد في الموضوع السوري 

هو الصراع على المال واالقتصاد الذي يبدو ان تغييرات جذرية ستحصل بنتيجته.

معلوٌم للجميع ما يحدث في سوريا، ومعلوٌم أيضًا ما عليه حال النظام-وخاصة للقوى الكبرى- كما 

ال ُيخفى على أحد بأن تغيير النظام ال يحتاج الى كل ما صدر من قرارات دولية أحادية وثنائية 

ومتعددة أو جماعية، وحتى على مستوى مجلس األمن الدولي وقراراته التي أوشكت في حينها بأن 

النظام سينهار خالل أسابيع أو أشهر، إن ما يحتاجه تغيير النظام في سوريا هو قراٌر جّدٌي أمريكي 

أو روسي أو مشترك، ولكن اليبدو في األفق تلك الجدية لدى األطراف الدولية، وما يخرج للعلن 

من تقارير وتصريحات من اشخاص ومؤسسات لها وزنها وقريبة من مصدر القرار الروسي أو 

االمريكي، ورغم محتواها المفعم باألمل للشعب السوري، لكنها ال تسمن وال تغني من جوع، ومع 

ذلك تبقى مؤشرًا كاشفًا للمكشوف الذي يعرفه الشعب السوري منذ منتصف السبعينيات من القرن 

االنسان،  مجال حقوق  في  وانتهاكاته  الشعب،  لمال  النظام وسرقته  فساد ولصوصية  من  الماضي 

كله  هذا  من  وأكبر  عيشه،  ولقمة  وحقوقه  وكرامته  استهداف شخصه  من  المواطن  معاناة  وحجم 

تدخالته في شؤون اآلخرين- لبنانيًا وفلسطينيًا وكرديًا- في دول الجوار.

ليس كشف المكشوف فحسب، بل مجرد معرفته أمريكيًا أو روسيًا كان يجب أن يرافقه سوطًا سليطًا 

على رقاب السلطة للحد من تجاوزاته المتشعبة التي أوصلت البالد والشعب الى الدمار، لكن تمادي 

تلك الدول، والنفخ في جلده أكثر  يكشف حجم الزيف الروسي واألمريكي وكذب ادعاءاتهم وتقاريرهم 

والمغزى من تصريحاتهم التي ال تخرج في حقيقتها من مغازلة الروس واميركا لبعضهما رغم الطابع 

السياسي لتلك التقارير والتصريحات، ويستشف بعض المراقبين بأن تلك المغازلة ال تخلوا من تفاهم 

لحدٍث ما في سوريا ولو بخطى بطيئة بتغيير  يالمس بعض مفاصل النظام.

موسى موسى

مغازلة سياسية 
وبداية تفاهم

من المسّلمات والبديهيات المعروفة لدى عامة الناس أن 

والنكسات  الويالت  قوة، وما  التفرقة ضعف واالتحاد 

على  الكوردي  الشعب  لها  ويتعّرض  تعّرض،  التي 

حتمية  نتيجة  إال  الخمسة  بأجزائه  كوردستان  مستوى 

لالنقسام والتفرقة التي زرعها، ويزرعها أعداء الكورد 

ومن ال يوّد الخير واألمن واألمان للكورد وكوردستان 

وبناء  واالستقالل  الحرية  في  أمانيه  تحقيق  وممانعة 

وسلوكيات  عوامل  ذلك  الى  أضف  كوردستان  دولته 

ذاتية متجّذرة ومتخلفة موروثة من ذاتنا تساعد األعداء 

الجزء  مآربه. حيث  لتحقيق  اليه  وتذهب  فيما تصبو، 

الغربية)  (كوردستان  بسوريا  الملحق  الكوردستاني 

الصورة  ربما  األخرى  األجزاء  من  مصّغرة  صورة 

األكثر تشويهًا نتيجة التشرذم واالنقسام الفاحش وتلويث 

(الحزيبات)  تكاثرت  والتي  الكوردية  السياسية  اللوحة 

بشكل سرطاني خاصة بعد األزمة السورية ٢٠١١ مما 

زاد الوضع الكوردي أكثر تعقيدا. 

كان ال بد البحث عن الحل والبديل لهذه الحالة وقعت 

اتفاقيات هولير- دهوك بين المجلس الوطني الكوردي 

و ( تف – دم ) وبمباركة ودعم من إقليم كوردستان 

وبجهود وإرادة شخصية من الزعيم مسعود البارزاني، 

ونتجت عنها (الهيئة الكوردية العليا) وانتعشت األجواء 

الشعبية والسياسية لكنها لم تدم طويال وكانت مصيرها 

الوأد نتيجة تفرد الـ ب ي بعقليته التسلطية ورفضه 

المشاركة (السياسية – اإلدارية – العسكرية) وباتت 

األوضاع أكثر مأساوية على الشعب الكوردي أحداث 

كوباني وحروب (عفرين – تل أبيض – سري كانيه) 

واالمتعاض الشعبي من الواقع المرير، فظهرت مرة 

(أمريكية  الكوردي  الصف  لوحدة  مبادرات  أخرى 

السوري  الوضع  ترتيبات  لقرب  ربما  فرنسية)   –

وتماشيا مع مصالح هذه الدول، وعلى أية حال للكورد 

مصلحة في وحدة الصف وتنظيم المجتمع الكوردي 

السوري عامة. فعقدت  للشعب  كذلك دعم ومصلحة 

فرنسية  وأخرى  أمريكية  بإدارة  ولقاءات  اجتماعات 

مظلوم  وبحضور   (ENKS – PYD) الطرفين  مع 

المضمون  معروفة  غير  مبادرة  صاحب  كوباني 

حسب  الجوانب  بعض  على  واالتفاق  التوصل  وتم 

االعالم،  وسائل  في  المتحاورين  بعض  تصريحات 

والزالت هناك تتمة ولقاءات أخرى ستعقد. لكن هذه 

اللقاءات واالتفاقيات من أجل وحدة الصف لم تنجح 

وال ترى النور إذا لم تستند على األسس اآلتية:

١) -االنطالق من المصلحة القومية الكوردية وتثبيت 

واضح  بشكل  الكوردي  للشعب  القومية  الحقوق 

وصريح في وثائق االتفاق (شعبًا وجغرافيًا) وكذلك 

مراعاة المصلحة الوطنية السورية.

العمال  حزب  مع   (PYD) ارتباط  -فك   (٢

الكردستاني (قنديل) فلكل جزء من كوردستان له 

خصوصيته على كافة المستويات.

٣) -مشاركة كافة األحزاب والفعاليات والمنظمات 

والشخصيات الوطنية المستقلة والمثقفين والقانونيين 

في هذه الحوارات حسب الممكن والطرق المناسبة 

واشراكهم بنتائج االتفاق على األرض.

اتفاق  الى  للتوصل  الحوارات  -استمرارية   (٤

نهائي برعاية دولية ودعم ومساندة إقليم كوردستان 

التي تلعب دورا إيجابيا يشهد له في هذا اإلطار ثم 

أنه الراعي التفاقيات هولير – دهوك.

٥) -كون السياسة فن الممكنات البدَّ من مراعاة 

خصوصيات كافة المكّونات المتعايشة مع الشعب 

الكوردي كذلك مراعاة مصالح دول الجوار.

اداري   – (سياسي  متكامل  كل  -االتفاق   (٦

– عسكري).

المكونات (عرقية –  بلد متعدد  ٧) -كون سوريا 

دينية – مذهبية) فالفيدرالية أفضل حل كنظام حكم 

النظام  طبقت  التي  الحضارية  الدول  غرار  على 

الفيدرالي (أمريكا – سويسرا - ................) 

فيه األسس  إذا ما توّفرت  الكوردي  ٨) -االتفاق 

والدعامات السابقة سيكون ضمانة للحقوق القومية 

للشعب الكوردي من جهة وداعم ومساند لسوريا 

المستقبل من جهة ثانية. 

والدعامات  األسس  على  االتفاقية  تستند  لم  إذا 

اآلنفة الذكر فإنها ستذهب أدراج الرياح كسابقاتها 

التاريخية  الفرصة  وتضاع  دهوك   – هولير 

تبقى  ما  بالقضاء على  الكوردي سيزداد  والجرح 

التغيير  مشروع  وانجاح  الكوردية  الجغرافية  من 

على  والقضاء  الغربية،  لكوردستان  الديمغرافي 

السوري  بالمشهد  سيؤدي  والذي  الكوردي  الحلم 

عامة الى مآالت أكثر تعقيدًا.

احلقوق القومية للشعب 

الكوردي ... أساس وحدة الصف

أمحد حسن

إذا أجرينا مقارنة بسيطة بين الدولتين الكبيرتين روسيا 

العالم  في  وأساسي  بارز  دور  لهما  اللتين  وامريكا 

الكردي  الشأن  وفي  خصوصًا،  سوريا  وفي  عموما 

بشكل أدق، ولنن ندخل في تفصيل الماضي، بل سنأخذ 

قد  فكالهما  الوراء  الى  قليال  ولنعد  القريبة،  العبرة 

نعلم سّلموا مدينة عفرين  الروس كما  بالكورد،  غدرا 

للفصائل  رخيصة  صفقة  بموجب  كوردستان  عروس 

المسلحة التابعة لـ اردوغان وتحت أنظارهم وأنظار 

اتاوات  وفرض  وقتل  ونهب  الدولي، خطف  المجتمع 

رقيب  اي  بدون  الكورد  امالك  ومصادرة  وضرائب 

بذلك،  يتباهون  بل  قانوني،  سند  اي  وبدون  وحسيب 

الروس  الديمقراطي  االتحاد  حزب  مناشدات  رغم 

بالتدخل، لكنهم رأوا مصلحتهم مع انقرة، ومضوا في 

طلبوا  إنهم  بالقول:  الروس  تذرع  وقد  التسليم،  خطة 

التواصل مع دمشق وتسليم  الديمقراطي  االتحاد  من 

القى  لكن  ايديهم،  من  الحجة  لقطع  للنظام  عفرين 

الديمقراطي،  االتحاد  قبل  من  الرفض  الطلب  هذا 

وبنتيجتها تم اعطاء الذريعة النقرة كي تنفرد وتتفرد 

بقرار اجتياح عفرين وسط تجاهل دولي.

الواليات المتحدة االمريكية من جهتها غضت الطرف 

عن مهاجمة كركوك واحتاللها من قبل الحشد الشعبي 

اإلرهابي، ومما يؤسف له بالتعاون من بعض الكورد 

الخونة وبالرغم من وجود قوات المارينز في بعض 

المناطق الكوردية.

واشنطن وعمًال بمقولة ميكيافيلي االيطالي التاريخية 

المصلحة  مبدأ  على  تسير  الوسيلة)   تبرر  (الغايه 

وأهدافها  مصالحها  وفق  وذلك  فقط  االمريكية 

عندما  عليها  يشهد  الحديث  والتاريخ  االستراتيجية 

ايران  شاه  بزعامة  ايران  حليفتها  عن  استغنت 

من  اكثر  ايران  القاجاريه  واسرته  هو  الذي حكم 

٤٠٠ عام، وكان اقرب المقربين لها بعد اسرائيل، 

وبدأت بتصدير الثورة االسالمية بزعامة الخميني، 

وفي اواخر العام ١٩٧٩ دارت رحى الحرب بين 

سنوات   ١٠ مايقارب  واستمرت  وايران،  العراق 

قتيل  بين  الطرفين  من  المالبين  وذهبت ضحيتها 

العراق  اصبحت  واآلن  حرب،  واسرى  وجريح 

من  الخالص  ويصعب  الماللي  نظام  حضن  في 

تحت سيطرتها وبسهولة ايضا استغنت عن حسني 

مبارك وزين العابدين. 

التساؤل  نطرح  ان  يهمنا  الكردي  المستوى  على 

التالي:

المجلس  بين  جارية  ومباحثات  حوارات  هناك 

االتحاد  وبين  جهة   من  الكوردي  الوطني 

الديمقراطي من جهة ثانية للوصول الى تفاهمات 

لمرحلة  تحسبًا  لتشكيل مرجعية كوردية  اتفاق  او 

منها  والغايه  عليها  مقبلة  سورية  تكون  قد  جديدة 

عرض مطالب الكورد على  المحافل الدولية على 

مختلف المستويات من االمم المتحدة ومجلس االمن 

السوري  الشعب  حقوق  إلحقاق  جنيف  ومؤتمر 

عامة ومنها حقوق الشعب الكوردي على الصعيد 

ينبغي  لهذا  واالجتماعي.  والقانوني  السياسي 

االستفادة من كل األطراف والظروف لتثبيت الحق 

الكردي التاريخي في غربي كوردستان.

روسيا وأمريكا .. سياسة 
املصاحل يف املوضوع الكوردي

فيصل نعسو



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

15 ثقافة و فن كوردستان كوردستان مقاالت14 العدد (٦٣٣)  ١ /٦/ ٢٠٢٠م - ٢٧٢٠ كالعدد (٦٣٣)  ١ /٦/ ٢٠٢٠م - ٢٧٢٠ ك

هل حقًا هناك علم ُيسّمى علم الجهل (التجهيل) Agnotology؟ وما المقصود به؟ وما الفرق 

بينه وبين الجهل؟  وكيف للعلم أن يكون جاهًال؟ واألهم من كل ما سبق كيف يمكن أن يلتقي 

النقيضان العلم والجهل؟

إّن الجهل هنا ال يعني أبدًا عدم المعرفة، بل يعني نقض الحقائق، ثم التشكيك بها، وصوًال 

إلى الرفض التام لها، أي أّنه ُمنتج يتم صناعته ونشره ألهداف معينة غالبًا ماتكون سياسية 

أو اقتصادية. 

نعم، لقد التقى العلم والجهل منذ أكثر من قرن في مؤسسات تابعة لدول عظمى من أمثال 

علمية  بطرق  وصناعته  الجهل  هندسة  في  مختّصون  خبراء  فيها  يعمل  وأمريكا،  بريطانيا 

رصينة وتغليفه بأرقى األشكال مع عبارات براقة، ثم تسويقه على نطاق واسع على شكل 

معلومات ُمضلِّلة تحتوي بيانات خاطئة أو ناقصة، بغية خلق واقع زائف أو أعداء وهميين 

لغرض ما! 

وعلى الرغم من أّن مصطلح علم الجهل ليس بالجديد، ولكنه لم يكن سابقًا موضع اهتمام عالم 

السياسة واالقتصاد كما هو عليه اآلن، فقد أصبح له قواعد مثل سائر العلوم األخرى، ُيدّرس 

في كلّيات بعض الجامعات األوروبية واألمريكية لفئة معينة من الطالب وألغراض خاصة، 

ولقد شهد تطورًا ملحوظًا بعد ظهور وسائل التواصل االجتماعي. 

المعرفة قٌوة كبرى رّبما تفوق قوة المال والسالح، ونظرًا ألّنها بهذه األهمّية هناك دومًا من 

يحاول التحكم بها أو نشرها وفقًا لما يخدم مصالحه وتوّجهاته، فالسلطات الحاكمة في الدول 

ذات األنظمة الشمولية َتعمد ِعبر أجهزة مخابراتها إلى ممارسة صناعة الجهل بهدف تشويه 

الُحر  واالقتصاد  والحرية  كالديمقراطية  واالقتصادية  السياسية  لتوجهاتها  المخالفة  المفاهيم 

بصناعة  ذلك  أبعد من  إلى  الذهاب  ثم  بها،  المطالبة  منها وعدم  الناس  تنفير  بغية  وغيرها 

أعداء وهميّين لصرف االهتمام عن القضايا المصيرّية إلى الثانوية، ووضع معايير مضلِّلة 
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العميد املهندس حممد رجب رشيد

للنجاح لتبرير فشلها، وفرض واقع أليم تسوده وعود كاذبة بتحسين األوضاع المعيشية 

وفوضى المعلومات لخلق الحيَرة وعدم الوصول إلى الحقائق. 

أّما الشركات الكبرى في العالم وخاصة شركات التبغ فإّنها تتخذ من علم الجهل جزءًا 

من سياستها االقتصادية بهدف تجهيل الناس بمخاطر التدخين على الصحة، من خالل 

إثارة الشكوك باألبحاث العلمية التي َتعتبر التدخين أحد أسباب السرطان، وذلك من 

التدخين والسرطان،  بين  الربط  للتقليل من  ُمزّيفة  أبحاث علمية أخرى  خالل رعاية 

نتائج  بصحة  الناس  يشكِّك  مما  للسرطان،  الرئيسي  السبب  ليس  التدخين  أن  بالقول 

األبحاث العلمية الحقيقية وبالتالي اإلستمرار بالتدخين وعدم التفكير باإلقالع عنه. 

وهنا نجد أنفسنا أمام سؤال آخر مهم للغاية: من هم مستهِلكو علم الجهل؟  إنهم ثالث 

فئات، الفئة األولى المؤمنون بالقدر والمستسلمون له ظنًا منهم أنه ال يتغير وال مفّر 

منه، وتساهم هذه الفئة في تجهيل أعداد كبيرة من الناس. والفئة الثانية البسطاء والفقراء 

في المجتمع وخاصة في األرياف النائية والمناطق التي تنتشر فيها اُألمّية. والفئة الثالثة 

المغّفلون والمنّدسون العاملون في المؤسسات الحكومية وخاصة حكومات دول العالم 

الثالث، وبالتحديد المستشارون والتكنوقراط الذين يقّدمون النصح والمشَورة لُمتخذي 

القرارات في دولهم، ويتم تدريبهم على تبرير الجهل وتمريره تحت مسّميات مختلفة 

مثل الواقعية ومراعاة الظروف الدولية، وضعف اإلمكانيات وعدم الممكن، ويأتي في 

مقدمة هؤالء المعنّيون بالشأن السياسي واالقتصادي، وتنحصر مهامهم في بث الطاقة 

السلبية وروح اليأس في نفوس أصحاب القرار من إمكانية اإلصالح أو إيجاد الحلول 

الناس وترسيخ  العالقة، وممارسة الكذب بشكل ممنهج على عامة  للمشاكل والقضايا 

األكاذيب في أذهان العامة على أنها حقائق وبالتالي ال بّد من قبولها والدفاع عنها.

ومن األهمية بمكان هنا التمييز بين علم الجهل - موضوع دراستنا هذه - والتجهيل 

الُمتعّمد والعلني على خلفية عنصرية من قبل السلطات الحاكمة لمنع العلم والمعرفة عن 

فئة معينة من الشعب، كالذي ورد في مذكرة المالزم أول محمد طلب هالل - رئيس 

الشعبة السياسية بالحسكة في أوائل ستينيات القرن الماضي وصاحب مشروع الحزام 

العربي في الجزيرة -  إلى القيادة القطرية لحزب البعث، حيث يوصي فيها بضرورة 

اتباع سياسة التجهيل في المناطق الكوردية بالجزيرة، أي عدم انشاء المدارس والمعاهد 

العلمية لحرمانهم من التعليم وبقائهم في حالة الجهل.

إن الحديث عن علم الجهل قد يبدو غريبًا من شدة الحيرة ويجعلنا نتأرجح بين الحقيقة 

والخيال من قوة أفكاره ومعلوماته، ولكن عندما ُنسلِّط الضوء على السياسات المحلية 

وعمق األوضاع السائدة في الدول المتخلفة نجد أنفسنا عاجزين عن دحض مصداقية 

هذا العلم وهندسة صناعته وآثاره المدّمرة.

وحتى ال نكون ضحيًة لعلم الجهل البّد من التسلُّح بالوعي والبحث عن الحقائق من 

ِعدة مصادر ذات مصداقية، وعدم االكتفاء بمصدر واحد، فالبحث هو مفتاح الحقيقية 

أينما كانت.

شيندار سعيد 

األمم المتحدة وأجهزتها المتعددة هي المستفيد االول من استمرار الصراعات محليًا وأقليميا.

الحروب  ويالت  المجتمعات  لتجنيب  الضرورة  أوجدته  كيان  من  األممي  الكيان  تحول 

والصراعات إلى كيان باحث عن ما يحقق مصالح الدول العظمى فقط، وإن كان ذلك على 

حساب أرواح الشعوب التي تحصدها الحروب والصراعات، وما يحصل في اليمن و سوريا 

وليبيا والعراق من قبل يؤكد ذلك.

فمنذ الحرب العالمية الثانية الى اليوم، لم تعرف الشعوب المستضعفة والصغيرة أي إنصاف 

من األمم المتحدة، هذه المنظمة التي أسسها وهيمن عليها المنتصرون في الحرب العالمية 

الثانية، وسخروها لتحقيق مصالحهم فقط، مما جعلها تفقد مصداقيتها وشرعيتها شيئا فشيئًا 

والسيما بعد ان اصبحت وباًال على البشرية والشعوب المستضعفة بدًال من حماية حقوقهم.

تأسست األمم المتحدة عام ١٩٤٥م ، وتتألف من ست أجهزة وهي: (الجمعية العامة لألمم 

المتحدة - مجلس األمن - المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي - محكمة العدل الدولية - مجلس 

الوصاية - األمانة العامة لهيئة األمم المتحدة).

وتعتبر هذه األجهزة مرتعًا للفساد وسرقة قوت الشعوب. 

الدول  هذه  أصوات  وفيها  المستقلة،  الدول  كل  تضم  والتي  المنظمة  لهذه  العامة)  (الجمعية 

متساوية حسب الميثاق، وقرارتها رغم أنها تصدر باألغلبية ولكنها ليست ملزمة، بمعنى أنه 

ال قوة لها وقيمتها معنوية وشكلية فقط ..

بينما (مجلس األمن الدولي) ، عضويته غير الدائمة لعشرة أعضاء تتغير كل سنتين لكل من 

األعضاء العشرة ، وعضويته الدائمة للخمس الكبار ( الصين ، روسيا ، الواليات األمريكية 
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، بريطانيا وفرنسا ) .. 

وبدوره مجلس األمن يقوم برعاية مصالح هذه الدول فقط. 

وهو المؤسسة المسيطرة على المنظمة وقرارته لها تأثير وتنفذ بالقوة في حال صدرت 

تحت الفصل السابع من الميثاق .. وتمتلك هذه الدول الخمس حق اإلعتراض (الڤيتو) 

الدول .. وأكثر دولة إستخدمت هذا  يتفق وسياسة أي من هذه  وإبطال أي قرار ال 

المتحدة نفسها  الى اعتراف األمم  المتحدة األمريكية باإلضافة  الواليات  االمتياز هي 

بالعديد من حاالالت الفساد المالي واإلداري داخل أجهزتها ، ويبدو انها وصلت لطريٍق 

مسدود حتى باتت تصرح بالفساد المستشري فيها ،

واليوم مصداقية األمم المتحدة باتت في خطر كبير وفقدت ثقة الناس بها ، لذا يجب 

على هذه المؤسسات الدولية اإلصالح الفوري والخضوع لمراقبة خارجية، وإن تعّذر 

ذلك، فلتحل نفسها، للبحث عن بديل انجح إلدارة العالم وموارده بطريقة عادلة تحفظ 

كرامة جميع الشعوب والدول.

الفلسطينية  القضية  حال  حالها  ؛  الكردية  القضية  من  المتحدة  األمم  لموقف  بالنسبة 

وغالبية قضايا الشعوب المستضعفة التي لم تلق أي دعم حقيقي من االمم المتحدة ولم 

يكفل مجلس األمن حرية شعوبها وكرامتها، ونستطيع القول بأن القرار ٦٨٨ في ٥ 

نيسان ١٩٩١ من مجلس األمن الدولي هو القرار الوحيد واليتيم الذي انتصر للشعب 

له  تتعرض  الذي  القمع  الكردي ووقف  الشعب  احترام حقوق  إلى  الكردي حين دعا 

المنطقة الكردية في شمال العراق باعتباره تهديدًا للسلم واألمن الدوليين ، باستثناء هذا 

القرار فإن األمم المتحدة لم تقف بجانب الشعب الكردي رغم تعرضه للظلم واإلعتداء 

الوحشي على مر السنين.

وفي  كروسيه  ايريك  الفرنسي  الراهب 

عنوان  تحت  ١٦٢٣م  عام  صدر  له  كتاب 

بين  من  أن  يقول   /le nuveau cyne'e/

الشعوب  بين  تنشب  التي  الحروب  أسباب 

البعض، ويعيد بدور  لبعضها  هي كراهيتها 

أهمها  من  عديدة  أسباب  إلى  الكراهية  تلك 

لنظم  الشعوب  وجهل  الديني،  التعصب 

الشعوب األخرى وتقاليدها وأساليب حياتها، 

ومنذ ذلك الحين إلى يومنا هذا شهدت البشرية 

من  وتدميرًا  قسوة  أشد  وصراعات  حروبًا 

من  الماليين  مئات  بحياة  وأودت  سابقاتها، 

ذكر  قد  الفرنسي  الراهب  كان  وإذا  البشر، 

العصر  في  باتت  فإنها  األسباب  من  بعضًا 

الحالي مضاعفة ومتشابكة، وباتت هناك جهات ومؤسسات وأنظمة متخصصة بخلق وتوفير 

األسباب التي من شأنها تكوين بيئات إلنعاش الكراهية ذاتها وزرع الحقد ورفض اآلخر بين 

الشعوب.

فاللوحة المأساوية التي دعا إليها المصلحون، ومنذ ذلك العهد إلى الوقوف في وجهها أصبحت 

اآلخرين  دون  مصالحها  لخدمة  العالمية  التناقضات  تراكم  ظل  في  عصرنا  في  قتامة  أشد 

ومراعاة لمصالح شعوب العالم، مما يقودنا إلى المعادلة بأن الحكومات واألنظمة والسلطات 

المهيمنة على الشعوب بشتى األشكال تعتبر العالم الرئيسي في زرع وتأجيج الكراهية بين 

الشعوب التي تصبح مدفوعة إليها رغمًا عنها .دون أن تدرك مخاطر هذه الظاهرة وتداعياتها 

على مستقبلها نفسها.

هذا ما يدعو إلى ضرورة البحث فيها، ومخاطر انتشارها والتصدي بشتى الوسائل آلليات 

والسبل التي تسلكها للتفشي.

تعتبر الكراهية بحد ذاتها حالة من الشعور الحاد المتسم بالقساوة والعدوانية تجاه اآلخر فردًا 

وملصقة  مختلفة  أو  موجودة  تكون  قد  مزايا  على  ذلك  في  مستندة  باالتجاهين،  جماعة  أو 
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شريف علي 

بجهة، يراها اآلخر عيبًا ونقصًا أو هدفًا ال يمكن إزالته إال بإزالة اآلخر كليًا واجتثاثه 

من المجتمع، بغض النظر عن الوسيلة التي تكفل ذلك حتى لو كانت كارثة أو جرائم 

بحق اإلنسانية من وجهة نظر األعراف والمواثيق الدولية ، لكن عندما تتجاوز تلك 

الحالة الشعورية إلى درجة التبشير ودعوة اآلخرين إلى ممارسته بحق اآلخرين عندئذ 

الذي  الدعووي /  أمام ظاهرة أكثر خطورة من حالتها االولى /حالة الخطاب  تكون 

لبناء  أصحابه  يهدف  منتوج صناعي  بمثابة  تكون  والتي  الكراهية،  بخطاب  يوصف 

امبراطوريات استبدادية، أداتها الفعالة ذوي األفكار المسمومة المشبعة بروح العنصرية 

البغيضة والكراهية واألكاذيب بغية تعميق الشروخ وخلق أخرى بين مكونات المجتمع 

ذليل  والمذهبية وخلق وسط جماهيري  والدينية  العرقية  الجوانب  الواحد من مختلف 

طاقاتها  واستجرار  هيمنتها  الستمرارية  الساعية  الفاسدة  النخب  تلك  إلرادة  يركع 

وإمكاناتها وثروات تلك الجماهير من خالل دفعها إلى االقتتال والتناحر فيما بينها، بما 

يعطل جميع القوى الفعالة في المجتمع وأية دعوة تنطلق من هنا أو هناك بهدف وضع 

حد لمآسي المجتمع وإيقاظ روح التآلف والتسامح والتصدي لخطاب الكراهية بصفتها 

وباء فكري ينهش بجسد المجتمع ويفككه ويجعله فريسة لعصابات مستبدة، فإنها تعتبر 

دعوات التمرد على السيد المستبد وجنابة بحق المجتمع تدرج في خانة قمع حرية الرأي 

والتعبير وإفساد المجتمع الذي يسعى إلى تطهير ذاته.

وفي  عمومًا  العالمي  المستوى  على  رواجًا  القت  والتي  الناشئة  الحالة  ولمواجهة 

الشرق تحديدا البد لقوى التغيير والساعية إلى مجتمع ديمقراطي حر، يتمتع فيه الفرد 

التعبير ووضع  الكراهية ، وحرية  بين خطاب  التمييز  والجماعة بحقوقه كاملة، من 

األسس والضوابط الناظمة واتخاذ مبادرات أساسية لذلك التي أساسها احترام اآلخر 

واإلقرار والترحيب بحقوقه ورفض كل من شأنه التمييز والتفرقة المبنية على أسس 

كاذبة ومختلقة لتمرير أجندات تبرر االستبداد والتسلط ، إضافة إلى التأكيد على الفروق 

المميزة لكل جماعة والقبول بها وبحقوقها التي يحفظها لها األعراف والمواثيق الدولية 

التي تنبذ القسرية في التعامل اإلجتماعي وعدم القبول بأي شكل من أشكال ومحاوالت 

نتاج  المجتمع وتحت أي حجج واهية من  القومي والديني باإلكراه لمكونات  الصهر 

إيديولوجيات اثبته التاريخ المعاصر فشلها في ظل العالقات الدولية القائمة.

العيش  الى  تسيء  عبارات  السورية  العروبية  االصوات  بعض  يتردد  االخر  و  الحين  بين 

المشترك السوري الذي افرضه واقع الحال في بناء الدول في هذه المنطقة.

كما انهم يقفزون عن كل ما يربط به التاريخ و الجغرافيا ويعتقدون انه بإمكانهم من خالل 

تصريحاتهم الشوفينية هذه ، سيكون باستطاعتهم طمس كل المعالم المؤلفة للقومية الكوردية، 

سواء بجرة قلم او بتصريح خجول وخاصة في ظل ظروف كما هو حال سوريا الراهنة.

فالدولة السورية بحدودها الجغرافية الحالية هي نتاج خارجي افرزه واقع الحال بعد انهيار 

السلطنة العثمانية ابان الحرب العالمية االولى وهذا ال يحتاج الى الكثير من االجتهادات وتم 

تقسيم السلطنة الى دول و دويالت بموجب اتفاقيات الدول المنتصرة (سايكس بيكو) والحق 

جزءا من الشعب الكردي الذي كان يتعايش ككلتلة بشرية موحدة في السلطنة قسرا بالدولة 

السورية.

من الطبيعي كون هذه المساحة الجغرافية الكردية تقع في جنوب كوردستان وتعتبر منطقة 

حدودية كما انه كانت للدولة العثمانية بوابة مفتوحة حتى الحجاز لذا كانت تحدث دوما بما 

يسمى بالمد و الجزر للقبائل العربية التي كانت تغزو احيانا او تتردد لتخوم الجزيرة العليا 

على شكل بدو رحل وكانت كل همها الرعي بسبب توفر الماء و المرعى و ما كانت تستثنى 

احيانا من الصراعات الدموية بينهم و بين القبائل الكردية.

في فترة االنتداب الفرنسي شارك الكورد مع العرب جنب الى جنب في الدفاع عن استقالل 

سوريا حتى تم الجالء عام ١٩٤٦ م . منذ االستقالل تعرض الشعب الكردي في سوريا الى 

التمايز القومي واتخذت بحقه االجراءات االستثنائية وحرم من لغته األم كما استهدفت مناطق 

تواجده الذي كان يشكل فيها اغلبية مطلقة من خالل توطين عشرات األلوف من العوائل 

العربية وحرمان الكورد من الجنسية لسنوات طويلة وباختصار كل االنظمة المتعاقبة في 

الحكم السوري و خاصة البعث منها ساهمت في التغيير الديمغرافي للمنطقة الكردية لتجريدها 

من طابعها القومي المميز والثابت. فمن خالل تلك االيجاز البسيط للواقع الجيوسياسي السابق 

للمنطقة الكوردية السورية يثبت جملة و تفصيال افتراءات هؤالء اصحاب العقول الممنهلة 

من الفكر البعثي القومجي الذي اصبح االخير بالء لعموم الشعب السوري و لن يكون بمقدور 

طروحاتهم العنصرية تغيير هوية كوردستان سوريا و الحاقها عربيا .

و كما كان يجدر بطبيعة الحال من تلك االصوات ان تراجع ذهنيتها العفنة و تقر بكل االخطاء 

الذي الحق بالشعب الكردي خصوصا و الشعب السوري عموما و ان تكون وفية الصحاب 

المبادئ الذين ضحوا بارواحهم في الثورة السورية و ما آلت عليه االوضاع نتيجة تجلط 

الفكر االستبدادي في إدارة البالد .

و للتذكير هنا لهؤالء بأن عجلة التاريخ ال يعود الى الوراء و سوريا المستبدة لن تعود كما 

استبدادها السابق و انما الشعب السوري و بكل مكوناته يستحق العيش في دولة تحترم حقوق 

االنسان و تقر بوجود كل مكوناته و اطيافه المختلفة في الدستور لبناء سوريا الجديدة .

_@bÌäÏé@¿@ÚÌÜãÿ€a@ÚÌÏ:a@ÚÓ€áu

الأخفي أنني- شخصيًا- لم أكن أستسغ البث 

اإللكتروني، الديجيتال، لسبب رئيس وهو 

أنه استقطب- منذ البداية- عددًا هائًال من 

ال إمكانات إعالمية، بل ثقافية لديهم، ومن 

تهدم  أن  المفتوحة  هؤالء-  خطب  شأن- 

أكثر مما تبني، وحقيقة ظهر في عالم البث 

اآلخرين،  يشتمون  الذين  الزعران  بعض 

ويستخدمون البثَّ للتشهير بسواهم، بالرغم 

من وجود أصحاب إمكانات إعالمية عالية، 

ال يتاح لهم الظهور عبر التلفزيونات التي 

تسيطر عليها في الغالب" مافيات" يعرفها 

ألن  نفسها،  التلفزيونات  في  العاملون 

كثيرين من العاملين الذين ال كلمة لهم في 

مؤسساتهم يصرحون:

فالن مهيمن على التلفزيون للسبب الفالني!

المدير الفالني يتعامل مع فضائيت"ه"من خالل"...." كذا إلخ ما ال أريد قوله، مما جعل بعض 

تلفزيوناتنا موبوءًا. هذا على صعيد بعض اإلداريين و العاملين، و ذلك على ضوء معرفتي 

السنوات  خالل  أمرتها،  تحت  العاملة  والطواقم  التلفزيونات،  في  اإلدارية  الهيئات  ببعض 

العشرالماضية، وهي الفترة األكثر إحراجًا في تاريخ إنساننا!

حقيقة، أساء بعض الفضائيات على نحو كبير لكل شيء: لإلعالم. للقضية التي ترافع عنها، 

من خالل انطالقها من رؤى ضيقة، مرسومة لها، لذلك وجدنا العديد من الفضائيات قد ارتكبت 

فضائح ما وهي تمعن في إساءاتها للطرف المختلف معه، بل إن بعضها افتقد المهنية وصار 

هاجسها أن تحارب المختلف، في الرأي، وإن لم يكن في صف األعداء، وما أزاد الطين بلة 

هو انخراط ذلك اإلعالمي- الطارئ- الذي  كان أحد حالتين: إما إن الفضائية، وبسبب حاجتها 

إلى اإلعالمي راحت تبحث عن أي متحرر من أميته- أو حتى غير متحرر منها- لطالما إن 

نطقه سليم- بل وهناك من اعتمدت على غيرسليم النطق- على قاعدة" إنه سوف يتعلم على 

الهواء مباشرة"

أو إن عاطًال – عن العمل كان يبحث عن عمل ما فوجد ثمة شواغر ما في اإلعالم وصار 

ًا من الداخل، يوافق على كل ما يملى عليه. هذا كله حدث في  مع األيام- نجمًا- لكن: هشَّ

التلفزيوني، السيما على صعيد  العمل  بتنا نجد استسهاًال في  العشر األخيرة، ألننا  السنوات 

العالقة مع المتلقي.

بكامله، ومنه  العمل في اإلعالم  احتكار  أنها كسرت  العشر  السنوات  فوائد  صحيح، أن من 

المرئي، من لدن قلة، وبات كثيرون يدخلون هذا العالم ويؤكدون حضورهم، إال أن تسلل بعض 

المسيئين إلى اإلعالم من شأنه أن يشّوه ألق وسطوة وتأثير هذا اإلعالم

ثمة تحد كبير لإلعالم المرئي- التقليدي- بعد وصول وسائل التواصل االجتماعي إلى مرحلة 

البث االفتراضي، إذ بات في إمكان أي ممتلك لحساب فيسبوكي- مجاني، أن تكون له/ قناته- 

تلفزيونه- وليس ثمة خلط في المصطلح هنا على ضوء  نتائج رسالة كلتا األداتين- بل لعل 

باثًا فيسبوكيًا، جادًا، ومهنيًا، عبر قناة ما قادرعلى أن يؤثر في الرأي العام، ويقدم أكثرمما 

يقدمه المذيع التلفزيوني، بالرغم من أن مؤسسة هذا األخير تتكبد سنويًا ماليين الدوالرات، 

بينما ال يتكبد الباث االفتراضي" قرشًا أو سنتًا" لطالما هاتفه موصول بخط إنترنيتي على نحو 

طبيعي!

إال إن ميدان اإلساءة عبرالبثِّ االفتراضي باتت أوسع، نتيجة إمكان كل مواطن كوني أن يكون 

باثًا/ مذيعًا، بعكس المؤسسة التلفزيونية محدودة العاملين فيها، قياسًا إلى أعداد المبحرين في 

الفضاء اإللكتروني، ناهيك عن أمر مهم هو أن لكل مؤسسة أعرافها، وقوانينها، وشروطها، 

الذي جمع ممتلكي  البث  أو حسيب على عالم  يكون- حتى اآلن- أي رقيب  أال  يكاد  بينما 

الرفيع،  الحضوراالجتماعي  العالية، بل وذوي  الثقافية والفكرية واإلعالمية والفنية  الطاقات 

إلى جانب: المتنصل من كل الضوابط، وهكذا بالنسبة إلى من أصيبوا بجنون العظمة من دون 

إمكانات أو قابلية للتطور، أو المملتئة صدورهم أحقادًا على اآلخرين.

ÊÏÌç–‹n€a@pÏfl

إبراهيم اليوسف

غزالن وضحي
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قراءة يف أصفاد الروح.!!

للقاصة واملسرحية (نهى صبحي)
محمد جمال المغربي 

لم تكن (أصفاد الروح) بالنسبة لي مجرد مجموعة قصصية عادية!  حّتى ولو أنَّها فازت بجائزة أفضل 

كتاب بفرع اإلبداع األدبي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٠، والتي أجمع النقاُد على حسِن موهبِة 

القاصِة الواعدِة(نهى صبحي) وروعِة كتاباتها، لكن ما استوقفني بعد قراءتها عدة مرات هو أنَّ قصصها 

غير نمطية، تجعل القارئ يعاني بتلذٍذ مشقَة التأمل لكي يتجاوَز المعنى الظاهر للنص، ويبحث عن اإليحاء 

والمعنى الغائر في أعماق النص، والذي ال يدركه سوى قلٍة من القراِء المثقفين.

الظالم... القلق والتوتر... البوُح..  عناصر متواترة في قصصها استخدمتها الكاتبة في إخراِج مكبوتات 

أو أصفاد النفس البشرية عبر أحالٍم وخياالت تدفعها رغبات داخل النفس عندما تصطدم بأبواب مؤصدة 

تنفجر بداخلها "على حد قولها".

تخرج عن طريق "ذكريات مؤلمة" نشعر بها دائمًا في بؤرة مظلمة أو تحديدًا "الغرفة المظلمة" كما وصفتها 

الكاتبة والتي جعلتها مسرحًا ألحداِث قصصها تعرض فيه مشاهد تمثيلية ألغواِر النفِس الخفيِة التي تسعى 

للهروب من واقٍع مؤلٍم عبر خياالت وأساطير قديمة.

لقد اقتحمت الكاتبُة تلك األبواِب المؤصدِة عن طريق أبطال قصصها والذين اكتشفنا في نهاية بعض قصصها 

أنَّهم أرواح ألمواٍت الزالوا أحياء!!

 كان هدفها إلقاَء الضوِء على الجانِب المظلِم وكسر تلك األصفاد والقيود التي فرضها المجتمع والتي كبلت 

النفس البشرية البائسة.

الرمزية في قصة "انبعاث"

بدأت قصتها بظهوِر البطلِة أمام منزٍل مهجوٍر لتفتح الباَب المغلَق في أجواٍء مظلمٍة لتكتشف أنَّ جسَدها 

ممدٌد على األريكة، وبجوارها جسد رجل مألوف لها يتضح بعد ذلك بأنَّه حبيبها الذي ُبِعَث بعد موته من 

جديد ليلتقي العاشقان مرة أخرى، في إشارة منها أنَّ الموَت لم يفرقهما، ويبدأ سرُد ذكريات العشق القديمة، 

وكيف أنَّ الظروَف قد عاندتهما، وحرمتهما من استكماِل قصِة عشقهما بسردها قصة رمزية أسطورية عن 

ملك طماع اشتهى البطلة وحرمها من حبيبها بأمواله ونفوذه، وكيف أنَّهما حاوال الهرب من جحيم هذا الملك 

الظالم، والذي لم يفلت من سيفه حبيبها، وعندما أدركت أنَّه فقد حياته استسلمت للموت طواعية، وكأنَّه هو 

النجاة والمالذ اآلمن الستكمال قصة عشقهما في هذا العالم اآلخر، لينتهي عشق الجسد، ويبدأ عشق األرواح 

بعد البعث الجديد، ويلتقي العاشقان كل فجر، إال أنَّهما لم يسلما من تذوق مرارة األلم من جديد، وتنهي القصة 

بنهاية مفتوحة تشير لسماِع صوِت أقداِم خيوٍل تقترب وتطاردهما.

المعلقة عبر األزمان، بأن أدخلت  قيَد معاناة األرواح  القصة لتظهر  "الرمزية" في هذه  الكاتبة  استخدمت 

القارئ  في عالم ال حدود له، حالة من النفسية الغائمة التي يكسوها الضباب، لتخترق خفايا النفس البشرية 

وأسرارها المكبوتة، عن طريِق التلميِح ونقِل المشاعِر بطريقٍة تراجيدية، واستخدمت في تعبيراتها معطيات 

حسية كصوِت عزِف المزماِر و صوِت أقداِم الخيول. 

القلق والتوتر في قصة "ثنائية القطب"

البشرية عن طريِق  النفس  التوتِر والقلِق واللذين تعاني منهما  الكاتبة أجواء من  لنا  في هذه القصة نقلت 

تصدير مشهد تساقط الماء من الصنبور الصدئ المتآكل، والذي أزعج البطلة بشدة، فوضعت إناًء أسفل 

الصنبور على أمل إسكات حدة هذا الصوت المزعج، فلم تنجح فزادت عصبيتها واشتعل غضبها وتوترت 

اإلناء  في  تسقط  وهي  الماء  لقطرات  الجديد  اإليقاع  ليروقها  معًا،  وأنفاسها  نفسيتها  تهدأ  وفجأة  أفكارها، 

بانتظام، في إشارة منها لتقلِب مزاِج النفِس البشرية.

صراع العقل والقلب في قصة "والدة متعسرة"

تقمصت الكاتبة في هذه القصة دور البطلة وكأنَّها كانت السارد العليم، ولعل الكاتبة في هذه القصة قد باحت 

للقارئ بقصٍة قد تكون عايشتها حقيقة، فقد صورت لنا عجزها عن الكتابِة بسبِب خموٍل أصاب عقلها فجعل 

أفكاره خاوية، فلم تعرف من أين تبدأ؟ وفي أي موضوع تكتب؟ لم تجد طريقًة توقف بها تمرد عقلها الذي 

َخُمَل تفكيره وَنُضبت أفكاره وهو قيٌد أصاب روحها، سوى بتشغيل ماكينة القلب ليضخ الحب الذي وقعت 

فيه ولم تكتشفه إال مؤخرًا، حينها تلقى القلُم األمَر من القلِب لينشَط ويكتب من جديد، وختمت القصة بعبارة 

راقت لي كثيرًا:

(حيث كانت من هنا..البداية من قلب قلبي).

المجموعة القصصية (أصفاد الروح) الصادرة عن "دار روافد للنشر والتوزيع" مكونة من ست عشرة قصة 

لم يسعني المجال لعرضها كاملة، قدَّمت في كِل قصٍة صفدًا من األصفاِد التي كبلت الروح والنفس البشرية 

في إطار رومانسي.. تراجيدي.. خيالي.. شائق، أفسحت فيه المجال للقارئ لمعرفِة المرموز إليه عن طريق 

إشارات وتلميحات تدعوه للتأمل والبحث عن "المسكوِت عنه" في كل نص، لتشعرنا بأجواٍء نفسيٍة صعبة 

يصعب التعبير عنها، فنصوِص المجموعِة القصصيِة تحتمُل العديَد من القراءات، وأزعُم أنَّ الكاتبَة أرادت 

وتعمَّدت هذا النسق في الكتابِة لتبتعَد عن النمطية والتماثل.

نجحت الكاتبة (نهى صبحي) في إخراج مارد النفس البشرية غير المرئي من غوره البعيد، وكشفت لنا 

عورته أمًال في مواجهة القيود المجتمعية التي كبلته والخالص منها.

حسو هورمي 

بعد قراءتي لقصص الكاتب خيري بوزاني في مجموعته 

استرعى  السوداء»  الرمال  «موجة  عنوان  تحمل  التي 

القصص  مضمون  وبساطة  األسلوب  سالسة  انتباهي 

من  وُخّلوها  المعاش  االجتماعي  الواقع  من  المستمدة 

عن  بعيدا  يكن  لم  الكاتَب  ألن  التكلف  ضروب  جميع 

االيزيديين  لشؤون  كمديرعام  وظيفته  بحكم  مجتمعه 

الحرف  طغيان  في  ساعد  مما  كوردستان،  حكومة  في 

قضاياه  عن  وَيتحدث  أفراده،  معاناة  نقل  في  الصادق 

المتنوعة، وفي مقدمتها قضية االبادة الجماعية.

البطاقة التعريفية

� اسم الكتاب: موجة الرمال السوداء.

� الكاتب: خيري بوزاني.

� جنس الكتاب: قصص قصيرة جدا.

� القصة القصيرة جدًا، هذا الجنس األدبي الذي ال تزيد 

فيه القصة على فقرة، وربما تتكثف في جملة واحدة في 

بعض النماذج.     

الكردية في عام  باللغة  � طبعت المجموعة الول مرة 

٢٠١٨ في اربيل.

َشمال  االستاذ  واالنكليزية  العربية  الى  ترجمه   �

آكريي.

� التصميم: حسن عمر.

� الطبعة االولى ٢٠١٩.

 - كوردستان  اقليم   ، اربيل   / روزهالت  مطبعة   �

العراق.

المتن 

جدا  القصيرة  القصص  من  المجموعة  هذه  بنا  تغوص 

استباح  أن  بعد  االيزيدي  المجتمع  حياة  تجاويف  في 

سنجار  في  تاريخهم  هويتهم،  وجودهم،  داعش  تنظيم 

بتاريخ ٢٠١٤,٠٨,٠٣ هذا التنظيم الجهادي االسالموي 

الراديكالي الذي كرس نهجًا صارمًا، في اعادة تشكيل 

وحقوق  العولمة  عصر  في  الديني  العنف  خريطة 

والترويع"  "الصدمة  مبدأ  تطبيق  من  انطالقًا  االنسان، 

فاقترن اسم داعش في انهاء االخر المختلف من خالل 

وتجنيد  واالسترقاق  واالغتصاب  للنساء  والسبي  الذبح 

والتدمير  الوحشي  والقتل  بالبشر  واالتجار  االطفال 

التراث  وتدمير  بالجثث  والتنكيل  والصلب  والترويع 

الضحايا  رؤس  وتعليق  الحضاري،  واالرث  االنساني 

على الرماح، وصوال الى حرق الرهائن او دفنهم احياء 

...... الخ.

بوزاني:  خيري  القاص  حسب  السوداء  الرمال  موجة 

المفترسة،  الوحوش  وموجة  المتعفن،  الفكر  "موجة 

تعريفه  في  ويكمل  الطرق."  وقطاع  السّراق  وموجة 

بضع  "هي  بانها  جًدا  القصيرة  القصصية  لمجموعته 

اختالجات وانعكاسات لما خّلفته غزوة إرهابيي داعش 

على منطقة سنجار. أخرى تعّبر عن حاالت: اجتماعية 

وسياسية وإنسانية. "

في أثناء الكتاب توجد قصص تشرد ونزوح، وال أمل 

مشاهدات  من  مستوحاة  بعضها  ألصحابها،  األفق  في 

الوضع  حال  في وصف  فابدع  نفسه،  للقاص  شخصية 

النازحون  حيث  المخيمات،  في  المأساوي  اإلنساني 

يقبعون في خيم متهالكة ال تحميهم من برد الشتاء وال 

مخيمات  حال  هي  هذه  الصيف.  لهيب  من  لهم  تشفع 

اكبر  اهللا  رايات  من  الهاربين  االيزيديين  النازحين 

السوداء:

١

******

إلى  ينظرون  الخيمة  ثغرة  خالل  من  النازحون  كان 

السماء السوداء ، حينئذ أدركوا معنى (اهللا أكبر).

٢

******

 إن كان الشتاء يستحي لما جاء ، حتى يعود النازحون 

الى منازلهم.

******

عظمة تراجيديا االبادة

قواه  يستعيد  أن  القارئ  يحتاج  الوصف،  تفوق  مأساة 

القصيرة  القصص  هذه  من  بعًضا  سويًّا  نعيش  حينما 

جدًّا التي توثق قصة شعب تعرض لالبادة كما ترصدها 

توصيف  في  بوزاني  الكاتب  ابدع  وقد  أطفاله،  عيون 

حياة هؤالء األطفال وحياة البؤس والفقر التي يعيشونها 

من  الزهور  عمر  في  أطفال  يعانيها  التي  والهشاشة 

خالل صور مذهلة ومؤثرة ألطفال اغتصبت الحروب 

طفولتهم، فيعيشون خارج عالمهم وفقدوا حقهم بالطفولة 

التي تشكل أسيرة لهذه األشجان المؤلمة الموجعة:

٣

******

سألوا طفال:

- أين أمك؟

- بيد داعش.

- أين أبوك؟

- داعش قطعوا رأسه.

- وأنت أين تعيش؟

- مع همومي !.

٤

******

ثالثة أطفال:

- عندما أكبر سأصبح طبيبا.

- وأنا ساصبح معلما.

- إذن انا ساكون طيارا.

بعد عدة أشهر ، التقوا جميعا في أزقة التشرد!.

٥

******

لم يكن بكاء الرضيع للحليب، ولم يكن جسده الصغير 

يتألم، َبيَد أن صيحة أمه حينما قطعوا رأس أبيه ، كانت 

سبب بكائه.

******

واقعة مؤلمة جدا عندما يقوم شخص عراقي فاقد ألسس 

المواطنة، وال يفقه مفهوم الوالء والبراء وقيم االنتماء 

ويتاجر  داعش،  تنظيم  في  فينخرط  العراق،  لوطنه 

النخاسة  اإليزيديات بشكل علني ضمن أسواق  بالسبايا 

قراءة يف اجملموعة القصصية ''موجة الرمال السوداء'' لألديب خريي بوزاني

اإلحلاد فكر... أم تهجم!
الرا أيوب

اإللحاد هو غياب فكرة وجود إله واالعتقاد بأّنه ال وجود 

لـ آلهة على اإلطالق وفي معتقد بعض الفالسفة مثل 

أّن  فرويد،  سيغموند  النفسي  والمحلل  فويرباخ  لودفيغ 

الدين ليس سوى فكرة االختراع البشري للدين واآللهة، 

تلقاء  من  المفهوم  هذا  بخلق  قامت  البشرية  أّن  بمعنى 

نفسها.

حيُث  عشر  الثامن  القرن  في  اإللحاد  مصطلح  انطلق 

كطبقة  نفسها  إبراز  إلى  المجتمع  من  معينة  فئة  مالت 

أو   " الملحد   " اسم  نفسها  على  وأطلقت  واعية،  مثقفة 

"الالديني" في محاولة، واعتقاد أّن عدم اإليمان بوجود 

من  أكثر  ناجحة  مخملية  طبقة  منهم  يخلق  قد  دين  أي 

المعتقدين بوجود إله.

ورغم أّن بعض الملحدين تبّنوا فكرة العلمانية والتشكك 

في األدلة اإللهية إال أنه ال توجد إلى اآلن مدرسة يلتزم 

بها كل الملحدين، وتجمعهم على فكرة واحده فهم أيضًا 

ال يتوافقون في رأيهم رغم أنه يميل إلى اتجاه واحد وهو 

"غياب اإلله" كما في معتقدهم، ألنهم إلى يومنا هذا ال 

ُيدركون ماذا يشجعون؟ هم فقط يعتقدون أّن الخروج عن 

مسار البشرية، وسلك طريق مغاير لهم سوف يمنحهم 

صفة اإلنسان المتقدم الواعي والمتميز.

التي قاموا بطرحها والدفاع  الحجج اإللحادية  تراوحت 

عنها بين عدم اإليمان بوجود اهللا وبين تفضيل اإلنسانية 

في  يحمُل  ال  توجهه  كان  أّيًا  الدين  وكأن  الدين،  على 

مبادئه اإلنسانية.

منذ انطالق ماُسّمي بالربيع العربي في الشرق األوسط 

مواقع  أصبحت  الرأي"  "حرّية  فكرة  انتشار  وعقب 

التواصل االجتماعي مالذًا للكثيرين ممن يحملون فكرًا 

الشباب  بعض  بدأ  الغرار  هذا  األديان وعلى  سيئًا عن 

مجهولة  هويات  ومن  اإللكترونية  الصفحات  على 

اإللحاد  فكرة  وطرح  باهللا،  اإليمان  عدم  إعالن  إلى 

وتشجيعها باإلضافة إلى نقد األديان وأّن جميعها ليست 

المجتمع  َفِطَم عليها  ثمة عادات  إال  موجودة، وما هي 

نقاشات حادة  أثار  الذي  الشيء   ، أجدادهم وآبائهم  من 

بين الكثيرين في الحياة العامة وعلى المواقع اإللكترونية 

البرامج األكثر  الفيسبوك والتويتر واليوتيوب هذه  مثل 

ترويجًا لموضوع اإللحاد ألنها تمنح للمستخدم البوح بما 

ُيريد إيصاله مع عدم الكشف عن اسمه.

ُيدرك  ال  الملحد  لقب  نفسه  إلى  ينسُب  من  معظم 

من  نابع  وهجوم  فعل  رد  مجرد  وإنما  الحقيقي،  معناه 

اللذين  والحرمان  الضغط  بسبب  لديهم  الداخلي  الكبت 

اكتسبوهما من محيطهم، ولم يستوعبوا الدين االسالمي 

وال حتى االلحاد، وإنما تشكلت مجموعة من الرافضين، 

هي  وما  مفهومة  ليست  بآراء  والمتشبثين  العنصريين 

قسم  أّن  حتى  اإلنترنت  على  يكتبونها  ثمة حروف  إال 

تضُم  الملحدين  صفحات  أّن  أعلن  اإلعالمية  المتابعة 

آالف المتابعين وتحصل مواضيعهم المكتوبة بكل جهل 

عن اإللحاد على عدد كبير من التعليقات.

فكرة  على  المشجعين  أّن  جميعنا  نعلم  يجب  هنا  ومن 

اإللحاد ال يفقهون منه شيئًا وأنهم فقط يفتقرون إلى جمع 

بعض التعليقات ليّشهروا بها صفحاتهم التي تفتقد أوًال 

الوعي ومن ثم طرح مثل هكذا مواضيع.

ولنسأل بعض الملحدين أو الذي يدعون اإللحاد: هل قلة 

مواضيع تجذبون بها صفحاتكم غير مهاجمة الدين؟

الرب  ّعن  باالستغناء  فقط  تتجليان  والثقافة  الوعي  هل 

في منظوركم؟

وهل المجتمع الذي َفِطَم على العلم والوعي وُيدرك تمامًا 

عبدالهادي درويش

مهداة إلى الشهيدين.

عبدالرحمن االلوجي.... نصرالدين برهك  

هنا الفتى في مقتبل العمر غارق في بحر من 

الوجع واأللم .

في آناء الليل وأطراف النهار 

يشكو من جراح الوطن المثقل بعزابات 

الماضي المحطم 

رفيق من رفاق الدرب 

تاهت حروفي في االفق البعيد 

ولم يبق  في جسدي قطرة دم. رأيته ذا القلب 

الحنون كجبل خاشع  

وقد ذهب به العمر ولعمره يندم  تكلم وليته 

لم يتكلم

وأنا لم أكن أنا وقد خرجت من ذاتي 

أستمع وأتمتم حدثني عن الماضي والمضارع  

عبدالرحمن ألبي عالء ..

فيه جروح أصابت صميم قلبي الندي 

 أحقا تزهر الورود بين األشواك

هذه القوافي خالدة وقصائد تقذفها لهيب العشق 

فوق القمم 

نيران سحره غرست في معاني الحياة 

تلك الحياة التي صنعتها القلم 

أحقا يا أبا عالء ما تقوله بأن يد المجاريف 

يخطط ويحمل القلم .

غـارق فـي بـحـر الـوجـع
أّن هللا وجود قد فقد ُكّل علمه وأصبح ال يرى من هذا 

ونكر  واإلنسانية  العلمانية  فكرة  سوى  اإللهي  الوجود 

وجود اهللا ؟

إن كنت تشجع اإللحاد من أجل اإلنسانية ، فهي ليست 

محصورة في التجرد من الدين ، ليَس اإللحاد َمْن يرثك 

هذه الصفة ويجعلك إنسانيًا ، أنت َمْن تمنحها لنفسك.

إن كنت تشجع األلحاد من أجل العلمانية ، تستطيع أن 

ُتغني دينك بعلمك وتغطي الطرف الذي تجده ناقصًا .

وإن كنت تشجع اإللحاد ألنك ال تؤمن بوجود اإلله عليك 

هو  مبادئه  أولى  إلّن  الصحيحة  بالطريقة  تتبعه  أن  إذًا 

احترام األديان جميعها فالملحد يصبح إنسان الديني وال 

يحّق له الهجوم على أي معتقد ،

بالقول  وأخّص  هذه  أيامنا  في  نراه  ما  عكـس  على 

دينه  فقط  ُيهاجم  فهو  الديني  إلى  تحول  الذي  المسلم 

وكأّنه اإللحاد لديه يحـمل اسمًا آخر وهو " فقط محاربة 

اإلسالم ".

كما أّن الالديني الذي يدعي العلم والعقالنية وأّن الناس 

جميعها سواسية وال يجب أّن يكون هناك شيء مقدس 

سوى حرية الفكر تراُه يطلُب من اآلخرين احترام آرائه 

وأفكاره والمبادئ الي يطرحها في حين أّنه هو ال ُيعامل 

جميعها  األديان  على  فيتهجم   ، بالمثل  الديني  اإلنسان 

المقدسة ، الصحيحة  أفكاره هو فقط  ويطمُح أن تكون 

والعقالنية !

يجب أن يفهم جميعنا أّن الملحد ال يتعامل مع المواضيع 

بالعقل والمعرفة والحيادية التي ُيشير إليها فعندما تكون 

في صالحه يتقبلها وإن تعارضت مع أفكاره يطبق عليها 

أنها علمية وهي  يدعي  باستخدام وسائل  الهجوم  منهج 

وعدم  الجهل  من  مأخوذة  تضليلية  أدوات  ليست سوى 

الفقه بأي شيء يدعيه .

والعرب،  االجانب  للدواعش  العراقيات  النساء  ويبيع 

عن  الناجيات  ذاكرة  في  والمؤلمة  الموجعة  فالمشاهد 

العصور  الى  بنا  يعيد  والجواري  العبيد  لبيع  أسواق 

الغابرة، فتقوم المغتصبات والهاربات من مخالب داعش 

بكتابة التاريخ.

٦

******

العراقي ... أخذ منها عنوة فلذة كبدها وباع األم لتونسي 

ب ٥٠ دوالرًا

٧

******

في سوق النخاسة: فتاة عذراء ١٤ عامًا ... رشيقة ... 

جميلة ب ٦٠ دوالر.

 بها!
ّ
- إلي

- أم مع طفلها ... ب ١٠٠ دوالر ..

- إلي بها!

******

يتحقق ما قرأته من هذه المجموعة القصصية الممتعة، 

المفيدة والحزينة في اآلن نفسه، الموضوعات االتية:

الموت، االبادة، الخيمة، الحرية، النازحين، البكاء، قرية 

السلس  بالتعمق  الكاتب  قام  حيث  الخ،   ...... كوجو 

السرد  باسلوب  القضايا  هذه  عن  الصادق  والبحث 

والحبكة الفنية لنص القصة القصيرة جدا ضمن تقنيات 

النص ابتداًء من اللغة الشعرية إيحاء وتلميحا وترميزا 

اسلوب  على  المتعكز  للنص  المكثفة  بالمساحة  وانتهاء 

المعالم  واضحة  لوحة  البنيوي ضمن  والتناص  الحبكة 

من حيث مدخل النص السردي ونهايته. 

حقيقة انها مجموعة أقاِصيُص ممتعة وقد قرأت النسختين 

الكردية والعربية،  وال اريد ذكر الكثير من التفاصيل 

عن هذه المجموعة ، كي ال أحرق لذة القراءة لمحبي 

هذا النوع من الجنس االدبي .

الترجمة

وبأسلوب  الكردية  باللغة  االصل  في  كتبت  المجموعة 

سلس وجميل والمترجم َشمال آكريي، متمكن من ناصية 

اللغات الكردية والعربية واإلنجليزية، ويحترف صياغة 

العبارات االدبية كونه شاعرًا وكاتبًا، فيقول في تقديمه 

للكتاب "قدم لنا القاص بوزاني في هذه القصص القصيرة 

جدا ، صورا رائعة ومعبرة وممتلئة تختزل كما هائال 

من المعاني في أقل عدد من الكلمات، فجاءت كلماته من 

صلب معاناة اإليزيديين، وهذا ما يدفعني لترجمة هذه 

المجموعة إلى اللغتين العربية واالنجليزية، فضال عن 

إيماني العميق بأن ما حدث من أحداث مرّوعة هو من 

أبشع الجرائم التي عرفتها اإلنسانية ".

االقاصيص،  هذا  من  قصة  كل  خلف  بان  اقول  اخيرا 

بصيص  عن  يبحثون  وابطال  بطالت  يخوضها  معاناة 

أمل كاِذب في العيش بسالم، يلهثون وراء لقمة العيش 

والدواء والكساء، ابطال يحملون طهارة النفس وجمال 

مليء  تاريخ  نيرعذاب  تحت  يئّنون  ولكنهم  الروح، 

 
ً
ارقاما  تتجاوز كونها  التي  بالمآسي واآلالم واالبادات 

في لوجوس األرواح المتطايرة في سماء سنجار المقابر 

الجماعية .

التاريخ بان اطفالنا قد ملئت ذاكرتهم الصغيرة  فليكتب 

والنزوح،  والقتل  والرعب  الدواعش  بصور  البريئة 

لمستقبل  يرنو  واليزال  كان  شعبنا  بان  القدر  وليشهد 

واعد وزاهر في وطن آمن وعادل.

أبا عالء.. أجابه  ضاحكا :عامل المجراف 

يرقص بين السنابل ليال ونهارا دون ان 

يتلعثم يسهر مع النجوم  ويعزف لحن حياته 

فكيف ال يناجي اهللا وسط سواقي الحياة وهو 

الذي ذاق العلقم. 

وفي الشدائد يعجن الحروف والقصائد 

..ويداعب انامله مع ميالد كل قصيدة يتمتم 

من الشهرة إن وصلت للقمة ترجل عاجال 

واترك القمم 

 قالوا إن حجر الرحى يطحن القمح 

فأهدي  لكما أيها العاشقين قصيدة  للحرية 

بالدم معجن.

قم يا ابا عالء من مرقدك وال تتم 

فقد زرعت في االرض رجاال وانت يا 

االلوجي يا ملهم الشعراء.

الم تقل ان القلم اشد فتكا من نباال لو لم 

ترحال باكرا

لصار االعداء الكورد تحت قدميكما كالنعال
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العدسة

تحتفل الحركة الكردية في غرب كوردستان كل 

أول  ميالد  بذكرى  حزيران   ١٤ وبتاريخ  عام 

األحزاب  من  العديد  ويتنافس  كردي،  حزب 

الكردية الحالية على أحقية السبق، وتنازع الفوز 

بأهلية التأسيس منذ العام ١٩٥٧

بعد هذا التاريخ بمدة قليلة حدث االنقسام األول 

في جسم الحزب الوليد، ومن يومها بدأت حالة 

االنقسام في األحزاب الكردية بطريقة ال منطق 

للعقل فيها، وال حكمة.

األحزاب  من  الكثير  أن  المعلومات  بحسب 

عن  تنشق  ماكان  غالبًا  نفسها  على  المنقسمة 

بعضها دون أية دواع فكرية أو سياسية عميقة، 

كانت  وغالب  واهية،  من  أكثر  كانت  األسباب 

أو  منصب  عن  والبحث  وشخصية  تنظيمية 

كانت  معين،  منصب  الثبات ضمن  في  الرغبة 

االنشقاقات تحدث غالبًا بعد المؤتمرات الحزبية 

حيث يخسر بعض القياديين مراكزهم فيبادرون 

الى تأسيس حزب جديد، وغالبًا باالسم والشعار 

أنه  يّدعي  نفسه،  والمنهاج  الداخلي  والنظام 

األصل، وأن الطرف اآلخر هو المنشق، وهكذا 

دواليك حتى حصل تفريخ هائل وكبير لألحزاب 

التبعثر  هذا  نضالية،  جدوى  أي  دون  الكردية 

أوجع الكثير من الشباب الكردي التواق الى تقديم 

األحزاب  بعض  دخل  حيث  للشعب،  خدماتهم 

أشخاص انتهازيون نفعيون، عيونهم على بعض 

المكاسب اآلنية.

ال يجب أن يغيب عن بالنا أن العديد من مؤسسي 

للنظام  أمنية  جهات  مع  تناغموا  األحزاب  هذه 

السوري، وأحدثوا االنشقاق في أحزابهم بناء على 

تواقة  كانت  السورية  فالمخابرات  منها.  أوامر 

حزبك،  عن  انشق  أن:  القادة  من  للطلب  دائمًا 

سندعمك بالمال، وكل ما تريد، وستحصل على 

مزايا كثيرة... !!

دائمًا  الجانب  هذا  في  التنظير  الحال،  بطبيعة 

االسباب  هذه  أن  بمعنى  ماقيل،  بقول  محفوف 

لكل من  وخافيها صارت واضحة  في ظاهرها 

يريد أن يتعمق في سبب هذا االنشطار "المؤلم" 

والذي مّيع الحركة الكردية في عيون الكثيرين 

بالبعيد  ليس  أمد  إلى  وأجلت  أشرت،  كما 

األهداف التي وضعت الحركة الكردية في غرب 

كوردستان نصب عينها لتحقيقها، وبالتالي إنجاح 

كل  في  األحزاب  أن  بحكم  تأسيسها  موضوعة 

مكان تتولد، وتتواجد من أجل خدمة من تمثلهم 

من قطاعات شعبية بمختلف شرائحهم.

العديد  حزبًا..  الستين  يقارب  ما  هناك  حاليًا.. 

غرب  في  الكردي  الوضع  نفسه،  باالسم  منها 

كوردستان مقبل على تطورات مستقبلية قريبة، 

الحركة  أطراف  بين  حاليًا  جار  حوار  وهناك 

الكردية في غرب كورستان علها تتمخض عن 

الحوار..  هذا  عامة،  بصورة  للكرد  مفيد  أمر 

الحالي بشكل  العام  وكذلك وضع سوريا ضمن 

أن  الصغيرة  األحزاب  هذه  من  يتطلب  محدد 

تبادر وألجل شعبنا الى االنخراط في األحزاب 

التي تتشاكل معها في الرؤى واألفكار والبرامج، 

أو تبادر لالنخراط والدخول في جسم األحزاب 

الكبيرة في الساحة، وعلى األخيرة أن تستوعب 

وتفسح  صغيرة،  كانت  لو  حتى  الطاقات  هذه 

أجل  من  والبذل  بالعطاء  لكوادرها  المجال 

مستقبل أفضل لشعبنا الكردي.

في  الصغيرة  لألحزاب  مكان  ال  باختصار: 

وال  األيام  قادمات  في  الكردية  الحركة  تشكيل 

مستقبل لها. 

تشظي 

احلركة الكردية 

يف غرب كوردستان

عمر كوجري 

الفنان الكوردي آزاد ديالني: الفنان الثوري ال يهتم باملال ألنه ميلك روح التضحية
حوار: زافين محمد

بارتي   " أغنية  ديالني  آزاد  الكوردستاني  الفنان  وصف 

وقال  بالنشيد،  واسع  نظاق  على  بها  اشتهر  الذي  أم"  نه 

البارتي  ميالد  مناسبة  في   ١٩٩٩ عام  األغنية  ألف  إنه 

من كلماتي والحاني حيث القت شهرة واسعة ألنني اديت 

نشيد  جاء  وهكذا  ثورية،  كردية  وبروح  بصدق  النشيد 

البارتي مميزًا، وأحبه جمهور البارتي كثيرا وحتى الكثير 

كوردستان  وباشور  سوريا  كوردستان  في  الكورد  من 

أيضا.

وحول المعّوقات التي تعترض طريق الفن والفنانين الكرد، 

الكردي في  الفن  أدلى ديالني لصحيفتنا «كوردستان»:  

خطر ألن الفنان ترك لمصير التأليف والتلحين واإلنتاج 

يستطيع  ال  االقتصادية  االمكانات  توفر  ولعدم  والتوزيع 

عن  لالبتعاد  يحرضه  ما  هذا  وبالتالي  ذلك،  كل  انجاز 

الفن.

وفيما يلي نص الحوار:

-*لو تحدثنا عن بداياتك الفنية، وكيف اتجهت للفن؟ 

نعم أنا بدأت أغني وأنا عمري أقل من ثمانية أعوام في 

عائلة ال يوجد بينهم فنان واحد، أحببت الموسيقا فطريًا، 

وعملت منذ البداية بجهود ذاتية وتشجيع احد أعمامي الذي 

أهداني آلة الساز صغيرة بعدما رأى موهبتي واهتمامي 

على  مرة  اول  وشاركت  البداية،  وكانت  بالفن،  وشغفي 

مسارح النوروز مع الفرق الفلكلورية عام ١٩٨٨

وأعياد  الجماهيرية،  االحتفاالت  في  تغنون  كنتم   *-

نوروز، ووسط ترهيب أمني كبير، لو تصف شعورك؟ 

ظل  في  منه  نعاني  كنا  الذي  اإلرهاب  جو  وسط  الغناء 

تحديًا  كان  المخابرات  ودولة  االستبدادية  البعث  حكومة 

كبيرًا منا ضد آلة اإلرهاب األمنية، كنا نتحّدى، وال نبالي 

لنا، إنه شعور وحس قومي عال، ممزوج  بما سيحصل 

بالشجاعة والتحّدي واإلصرار والنضال كنا نغني وننشد 

ما يروق لنا غير آبهين بالنتائج مهما كانت، وخاصة كنا 

طلبة في المدارس، وكان مستقبلنا مهددا بالخط األحمر، 

وشعبنا  وطننا  حب  الن  نفعل  ما  ندرك  كنا  والحقيقة 

وقوميتنا كان، وسيظل فوق اي اعتبار.

الكثير  ان  حين  في  القومي،  للغناء  شدك  -*ماالذي 

المادي،  التكسب  بقصد  الغناء  الى  يتجهون  الفنانين  من 

ويهملون اداء االغاني القومية؟

الغناء القومي او الفن الملتزم والمحافظ نكتسبه من ثقافة 

البيت او البيئة المحيطة فقد كان جدي يفتح الراديو على 

أثير صوت كوردستان العراق، وكنا نسمع صوت المذيع 

وهو يقول Vêre dengê Kurdistana اي هنا صوت 

قومية  وأناشيد  اي رقيب  نشيد  نسمع  وبعدها  كوردستان 

من  والبارزاني  وكوردستان  البيشمركة  تمجد  ثورية 

احمد  وفؤاد  برور  شفان  مثال  الكبار  الفنانين  اصوات 

وتحسين طه واردوان زاخولي ومحمد شيخو جعلني أحب 

ه للفن القومي الثوري، كما تعلمون الفنان الثوري ال  الّتوجُّ

يهتم بالمال وال يهمه المال ألنه يملك روح التضحية.

-*ماذا لو تحدثنا عن اغنيتك " بارتينه ام " والتي صارت 

نشيدا لكل بارتي، وأعطتك هذه الشهرة الواسعة؟

ميالد  مناسبة  في   ١٩٩٩ عام  في  ألفته  البارتي  نشيد 

واسعة  شهرة  القت  حيث  والحاني  كلماتي  من  البارتي 

ألنني أديت النشيد بصدق وبروح كردية ثورية.

في الماضي كانوا يؤلفون االغاني عن شخصية بطلة او 

هكذا  يتطلب  واقعهم  وكان  كردي  امير  او  عشيرة  شيخ 

مؤسساتي،  تنظيمي  فواقع  واقعنا  أما  األغاني،  من  نمط 

وهكذا  بالوضع،  مرتبطة  اناشيد  يتطلب  لذا  وأحزاب 

كثيرا  البارتي  جمهور  وأحبه  مميزًا،  البارتي  نشيد  جاء 

كوردستان- قامشلو

محسن  شفان  الكوردي  والكاتب  الباحث  أصدر 

إبراهيم عضو مكتب سكرتارية إتحاد الطلبة والشباب 

تحت  كتابا،  افا  روج   – الكوردستاني  الديمقراطي 

عنوان: «الخارطة السياسية والعسكرية لشرق الفرات 

للفترة الممتدة ما بين ٢٠١١ حّتى ٢٠١٩». تم االنتهاء 

من الكتاب بما فيه التصميم واإلخراج الفني في بداية 

ثالثة  الى  الكتاب  ينقسم   .٢٠١٩ من  الثالث  الربع 

اقسام، األول داخلي: يتحدث حول التشكيالت العسكرية 

واألجسام السياسية المتواجدة والتي تأسست في المنطقة 

في تلك الفترة، ووضع التحالفات العسكرية والسياسية 

الموجودة وأفضل التحالفات التي يجب أن توجد وفق 

رؤية الباحث. والوضع الحالي للمجلس الكوردي، نقاط 

الذاتية  اإلدارة  تشكل  وآليات  وسياق  والضعف  القوة 

التي  والمخاطر  الديمقراطي.  لالتحاد  العام  والوضع 

اعترت العملية التربوية في كوردستان سوريا. 

الثاني: مسارات التنوع والحوار الكوردي، تم الحديث 

ايجاد  كيفية  الكوردي  الكوردي  والخالف  الصراع  عن 

مخارج مستعجلة لتشكيل منصة كوردية مشتركة وضرورة 

التعاون والحوار بين المكونات المشكلة لكوردستان سوريا، 

لتشكيل منصة  البارزاني ومساعيه  الرئيس مسعود  ودور 

كوردية موحدة. 

التهديدات  عن  فيه  يتحدث  والتهديدات،  التحديات  الثالث: 

الخارجية على المنطقة وحول الحوار الكوردي مع النظام 

من  يزيد  بما  التركي  التدخل  من  ومخاطر  المعارضة  او 

تفكيك الخزان البشري والجغرافية الكوردية وعن الدستور 

السوري المرتقب ومكانة الكورد وباقي المكونات فيه.

مركز  اصدار  من  وهو  صفحة    ١١٤ في   الكتاب  يقع 

المراجع  من  عدد  من  الباحث  واستفاد  للدراسات،  روداو 

والمقاالت البحثية لمجموعة من الكّتاب والباحثين ومراكز 

الدراسات كما استفاد الباحث من مخرجات اللقاء التشاوري 

 IMPACT لمجموعة من الخبراء الذي دعت إليه منظمة

أقيم  الذي  سوريا  شرق  شمال  وملتقى  دهوك٢٠١٨،  في 

وشرق   IMPACT منظمتي  من  بدعوة  السليمانية  في 

لمجريات  بالباحث  الخاص  والتوثيق  وغرب٢٠١٩. 

اخلارطة السياسية والعسكرية لشرق الفرات.. كتاب جديد.. 

الكورد في كوردستان سوريا وباشور  الكثير من  وحتى 

كوردستان وبين كورد تركيا وايران وروسيا وحتى بين 

الكورد في الجالية الكوردية في اسرائيل. 

-*هل لديك مشاريع فنية تخص بيشمركة روج؟

يوجد لدي ثالثة اناشيد مميزة لـ بيشمركة روج مكتوبة 

وملحنة، يلزمها تسجيل باستوديو جيد مع عازفين جيدين 

وتوزيع يناسب النشيد، وهكذا مشروع يلزمه دعم ومساندة 

لتحقيقه اي ال يتحقق بجهود فردية.

-*لماذا ال توجد جهات كوردية ترعى الفن وخاصة الفن 

القومي الملتزم؟

في الحقيقة، هذا ما يحيرنا، الفن الثوري والملتزم سالح 

روحي ومعنوي مهم جدا يرفع معنويات اإلنسان، ويساهم 

بين  والمحبة  والوحدة  والثورية  القومية  الروح  بّث  في 

الكورد، وواجب على الحركة الكردية دعم هكذا فن ألنه 

بحسب رأيي من اصدق الفنون.  

لك  ان  سمعت  األغاني  من  ارشيفك  عن  تحدثنا  -*لو 

اغاني كثيرة جاهزة، ولكن لم تغّن حتى اآلن، لماذا؟ 

أنشر إال كاسيت  لم   اغنية  اكثر من ١٢٥  بين  نعم من 

واحد وبعضا من االناشيد واألغاني الفردية، وكلها بجهود 

شخصية وبإمكانات متواضعة جدا لدعم الفن او الفنان.. 

نعم يجب أن تكون هناك شركات او مؤسسات ثقافية وفنية 

مجال  في  محترفون  فيها  يعمل  واستوديوهات  وإعالمية 

العزف والتسجيل والتوزيع واالهم وجود منتجين. 

الكردي  الفنان  تعترض طريق  التي  المعّوقات  -*ماهي 

في غرب كوردستان؟

التأليف  لمصير  ترك  الفنان  في خطر ألن  الكردي  الفن 

االمكانات  توفر  ولعدم  والتوزيع  واإلنتاج  والتلحين 

ما  هذا  وبالتالي  ذلك،  كل  إنجاز  يستطيع  ال  االقتصادية 

يحّرضه لالبتعاد عن الفن، والبحث عن وسيلة.

-*أنت حاليًا تقيم في وطنك جنوب كوردستان، لماذا ال 

اإلمكانيات  وهناك  كوردستان،  في  الفنية  مشاريعك  تنفذ 

الكبيرة واستوديوهات الفن؟

لم  انا  القومي،  الفنان  وجدان  في  واحدة  كوردستان  نعم 

أتوجه الى اوروبا او خارج الوطن، أتيت لكوردستان حامًال 

مشاريَع وآماًال كبيرة، لكننا انصدمنا بظروف كثيرة منها 

خارج ارادة الجميع حرب داعش والظروف االقتصادية 

دون  حالت  والتي  الفني  الدعم  اشكال  كل  اوقفت  الذي 

الفنان  لدور  إعالمي  إهمال  وهناك  مشروع،  أي  تحقيق 

الملتزم الذي أعطى بدون مقابل وهو بيشمركة يناضل في 

الجبهة المعنوية والروحية ضد أعداء الكورد.

وملحنة  مكتوبة  تكون  أن  يجب  األغنية  أن  ترى  *هل 

ومغناة من قبل الفنان نفسه؟ لماذا الفنانون الكرد يقومون 

بكل شيء بأنفسهم؟

الكتابة  موهبة  اهللا  منحني  هللا،  الحمد  نفسي:  عن  أقول 

واللحن واألداء، ويوجد فنانون قالئل يملكون هذه الموهبة 

ألنه يستطيع أن يوصل رسالته بشكل أقوى وأنجح، ولكن 

أنا  أيضًا مع  أن نغّني أشعارًا وألحانًا مختلفة من مبدعين 

آخرين لتضيف الى فنك أحاسيس ومشاعر مميزة وبتلوين 

جميل.

وتود  عينك  نصب  وضعتها  التي  المشاريع  -*ماهي 

إنجازها؟

من  اتحرك  سنتين  من  وأنا  كثيرة،  مشاريع  لدي  توجد 

اجل تأسيسها، وألننا من الفنانين الملتزمين بقضايا شعبنا، 

المختصة  والجهات  الحكومة  لمؤسسات  عائدة  مشاريعنا 

بأناشيد  مختصة  ثورية  قومية  فرقة  تأسيس  مشاريع  من 

سنتين  منذ  مازلت  وأنا  روج،  بيشمركة  بين  كوردستان 

أبحث عن الدعم والمساعدة في إنجاز المشروع، وأتمنى 

من الجهات المعنية المسؤولة تحقيق المطلب.

بروفايل: 

الفنان آزاد ديالني، مواليد قرية سيكركا منطقة آليان 

 ١٢٥ من  وأكثر   ١٩٩٩ واحد  كاسيت  لديه   ١٩٧٥

منذ  كوردستان  جنوب  في  مقيم  بعد،  تنشر  لم  أغنية 

سبعة أعوام. 

السوري  الحدث  بدايات  منذ  عاصرها  الّتي  األحداث 

وإلى تاريخ إصدار الكّتاب

البحثية  المقاالت  من  العديد  ابراهيم  للكاتب  ان  يذكر 

واالجنبية  العربية  للمواقع  الصحفية  والتقارير 

والكوردية. وسبق أن أصدر كراسًا حول واقع الهجرة 

لعينات  ميدانية  "دراسة  بعنوان  سوريا  كوردستان  في 

من القرى والمدن الكوردية في كوردستان سوريا" في 

٢٠١٧. أصدارات مركز روداو للدراسات.


