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يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني - سوريا

االفتتاحية

باقي  مقابل  السورية  الليرة  تدهور  بات 

العمالت يفوق جميع التصورات إذ وصلت 

إلى مستويات خطيرة، حيث يتبدل سعرها 

في كل لحظة بعد أن اقترب قانون قيصر 

الذي  المتحدة األمريكية  الواليات  قبل  من 

سُيطّبق في السابع عشر من هذا الشهر- 

حزيران، األمر الذي سيفضي الى فرض 

المؤسسات  أو  األفراد  على  عقوبات 

مع  تتعامل  التي  الدول  أو  الشركات  أو 

المتعاملين  بكل  حدا  مما  السوري،  النظام 

وقطع  حساباتهم  جدولة  إلى  النظام  مع 

فيما  نفسه  والشيء  معه،  تعامالتهم  ُسبل 

صراع  نشأ  حيث  النظام،  أركان  يخص 

البعض  فأوقف  الحاكمة  العائلة  داخل 

أمواله  وتهريب  التجارية  تعامالته  منهم 

للسيطرة  يسعى  من  ومنهم  الخارج  إلى 

العائلة،  داخل  من  منافسيهم  أموال  على 

األمر  والتصدُّع،  الصراع  بوادر  وبدء 

الذي ينذر بمؤشر  جّد خطير خاصة وأن 

القفز من سفينة  البعض منهم يسعون إلى 

النظام، وآخرين يتظاهرون ضد النظام في 

مظاهرات احتجاجية، وكانوا حتى البارحة 

من مؤيديه مثل الكثير من مواطني محافظة 

السويداء.

النظام  بشراء  الناس  أن شعر  بعد  خاصة 

الدوالر من جميع المحافظات وكذلك لبنان 

أي حاول تحويل ما لديه من الليرة السورية 

تنفيذ  قبل  استباقية  الدوالر في خطوة  إلى 

نفسه  حماية  حاول  أنه  أي  قيصر،  قانون 

ومؤيديه  الناس   بمصير  االكتراث  دون 

المالكة  العائلة  وحتى  أركانه  من  وحتى 

مؤثرة  أخرى  عوامل  إلى  اضافة  نفسها. 

منها  السورية.  الليرة  قيمة  انخفاض  على 

األوضاع المضطربة في لبنان حيث كانت 

للتعامالت  األساسي  السند  اللبنانية  البنوك 

المالية في سورية وكذلك وضع العراق بعد 

مقتل السليماني، وتركيز الواليات المتحدة 

عليها، وأيضًا وضع إيران التي تعاني من 

قيمة  انهارت  حيث  األمريكية  العقوبات 

وباقي  الدوالر  أمام  االيراني  (التومن) 

العمالت.

وكذلك تعمُّد روسيا لطبع مليارات الليرات 

السورية من فئة األلفين بدون رصيد، لكن 

هذا االنهيار االقتصادي في سوريا سينعكس 

على حياة المواطنين السوريين وخاصة في 

فترة الحصاد للمحاصيل الزراعية مما أثر 

وكذلك  جهة،  من  المحاصيل  اسعار  على 

زيادة مصاريف الحصاد.

أمريكا  وخاصة  الدولي  المجتمع  على 

سوريا  في  التنمية  مشاريع  مساعدة 

لمساعدة الناس من جهة أخرى، وأن يكون 

ليتم  السورية  الليرة  بدل  بالدوالر  التعامل 

االستقرار في األسواق، وليتمكن الناس من 

واالستقرار  اليومية  حياتهم  أمور  ترتيب 

المعيشية  وحياتهم  أعمالهم  مزاولة  في 

العقوبات  هذه  ألن  بالهجرة،  التفكير  بدل 

من أجل إجبار النظام وحلفائه خاصة كل 

للقبول بالحل السياسي  من روسيا وإيران 

روسيا  من  كلٌّ  تتمكن  ال  لكي  والتفاوض 

وإيران من إنقاذه من جديد، أو توفير سبل 

استمراره في الحكم.

تدهور 
العملة السورية 
ومعاناة السوريني

لمدة  المحافظات  بين  التجوال  حظر  تمديد  كوردستان،  إقليم  حكومة  في  الداخلية  وزارة  أعلنت 

أسبوعين آخرين.   وقالت الوزارة في بيان لها، إن حظر التجوال بين المحافظات تم تمديده اعتبارًا  

من منتصف ليل االثنين الـ١٥ من حزيران ٢٠٢٠ حتى ١ تموز ٢٠٢٠. وأضاف البيان، أن نظام 

منح الرخص االلكتروني للتنقل بين المحافظات تم تعليقه، باستثناء بعض الحاالت الضرورية.

والجدير ذكره أنه وصل عدد اإلصابات بإقليم كوردستان إلى ٢٤٧٣، توفي منهم ٥٤ شخصًا، 

وشفيت ١٠٣٦ حالة. ونجحت كوردستان رغم قلة االمكانيات من تطبيق اجراءات حدت من تفاقم 

الوباء منذ انتشاره الواسع في المنطقة.
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اجراء  على  كوردستان  اقليم  في  السياسية  االطراف  تصويت  ذكرى  بمناسبة 

الجماهير  الى  رسالة  بارزاني  مسعود  الرئيس  وجه   ،٢٠١٧ عام  االستفتاء 

الكوردستانية، أكد فيها على أن قرار إجراء اإلستفتاء إنجاز قيم لجميع مواطني 

كوردستان، هذا نصها:

بسم اهللا الرحمن الرحيم

يمر اليوم ذكرى يوم تاريخي في الحياة السياسية لشعب كوردستان.

باالجماع  السياسية  االطراف  قررت  عام ٢٠١٧  من  حزيران  من  السابع  في 

على االستفتاء من اجل ان يستطيع شعب كوردستان ايصال صوته ورغبته الى 

العالم بطريقة سلمية.

كان هذا القرار منجزًا قيمًا لجميع مواطني كوردستان وفخرًا لجميع االطراف 

التي شاركت في اصداره ولم تندم عليه.

في هذه الذكرى، نعبر عن تثميننا وتقديرنا لجهود جميع المناضلين والمتحررين 

لشهداء  الطاهرة  لالرواح  التحايا  آالف  ونوجه  الكوردستانيين،  والوطنيين 

كوردستان وجميع شهداء طريق الحرية.

مسعود بارزاني

٧/ حزيران/۲٠۲٠

رسالة من الرئيس بارزاني إىل اجلماهري الكوردستانية

الديمقراطي  لحزبنا  السياسي  المكتب  أصدر 

الكوردستاني- سوريا بيانًا بمناسبة مرور الذكرى الثالثة 

يوم  كوردستان،  في غرب  البارتي  لوالدة  والسـتين  

١٤-٦-٢٠٢٠ وفيما يلي نص البيان:

الديمقراطي  الحزب  لميالد  والستون  الثالثة  الذكرى 

الكوردستاني- سوريا

في الرابع عشر من حزيران تمر الذكرى الثالثة والستون 

لوالدة البارتي في سوريا كأول تنظيم سياسي ُكردي في 

سوريا، باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا 

عام ١٩٥٧ بمبادرة من نخبة من المتنورين والوطنيين 

ظاظا  نورالدين  الدكتور  منهم  المقدمة  وفي  الُكرد 

وأوصمان صبري وآخرين...، فاستقطب شرائح واسعة 

من أبناء شعبنا الُكردي خالل فترة زمنية قصيرة، األمر 

الذي دلَّ على تعطشه للحرية واثبات ذاته القومية وسعيه 

لنيل حقوقه من خالل هذا التنظيم مستلهمين اسم الحزب 

 ١٩٤٥ إيران  الكوردستاني-  الديمقراطي  الحزب  من 

والحزب الديمقراطي الكوردستاني- العراق١٩٤٦، ظلَّ 

محتفظا بهذا االسم والنهج إلى يومنا هذا، حيث كانت 

والدته تلبية لحاجة موضوعية لشعبنا الُكردي في سوريا 

القومية  شعبنا  طموحات  عن  يعبر  سياسي  تنظيم  إلى 

من  واالنعتاق  الحرية  في  المشتركة  وإرادته  والوطنية 

األصيل،  القومي  وجوده  وتأكيد  واالضطهاد.  الظلم 
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صوت البرلمان العراقي بالموافقة، يوم السبت ٦/ حزيران ٢٠٢٠، على تولي فؤاد محمد حسين بكي 

منصب وزير الخارجية العراقي.

كما صوت المجلس على إحسان عبدالجبار اسماعيل وزيرًا للنفط، وايفان فائق يعكوب جابرو وزيرًا 

للهجرة والمهجرين.

وكذلك صوت البرلمان العراقي على عالء أحمد حسن عبيد وزيرًا للتجارة، ومحمد كريم جاسم صالح 

وزيرًا للزراعة، وساالر عبدالستار محمد حسين وزيرًا للعدل، وحسن ناظم عبد حمادي وزيرًا للثقافة 

والسياحة واآلثار.

وخول البرلمان رئيس مجلس الوزراء باستحداث وزارة دولة يكون وزيرها للمكون التركماني من أجل 

تشجيع المكونات والمشاركة في بناء الدولة.

وقال الكاظمي على حسابه في تويتر بعد انتهاء التصويت: «استكماُل الكابينة الوزارية بتصويت مجلس 

باستحقاقات  واإليفاء  الوزاري،  المنهاج  لتنفيذ  إضافي  دافع  قدمناها، هو  التي  األسماء  النواب على 

المرحلة وااللتزام بوعودنا أمام شعبنا الذي ينتظر األفعال ال األقوال».

وتابع «أشكُر مجلس النواب على تجديد الثقة بالحكومة، خُط شروٍع جديد نقطعه بحزم وثبات».

 للخارجية العراقية
ً
الدكتور فؤاد حسني وزيرا

الُكردية  واالنتفاضات  الثورات  صدى  من  مستلهمًا 

دعوة  الحزب  تأسيس  كان  فقد  كوردستان.  أجزاء  في 

السورية،  النضالية  الساحة  في  الفراغ  لملء  واضحة 

حيث  واسعًا،  حوله  الجماهيري  اإللتفاف  كان  لذلك 

انخرط في صفوفه العديد من المثقفين والعمال والطلبة 

والفالحين...، وكانت ردود فعل السلطات بدورها قوية 

الوسائل  مختلف  استخدم  حيث  الحزب  مواجهة  في 

المؤسسين  بعض  وزج  والمالحقة،  القمع  وأساليب 

ورئيس الحزب الدكتور نورالدين ظاظا في المعتقالت، 

حتى  تلين  ال  بصالبة  الموقف  واجهوا  بدورهم  وهم 

أصبحوا نبراسًا لنا ولكل المناضلين الُكرد.

والوطني  القومي  النضالي  خطه  في  البارتي  ظلَّ  لقد 

رغم الظروف الصعبة التي مرَّ بها معتمدًا على النهج 

القويم نهج الكوردايتي نهج البارزاني الخالد في النضال 

والتضحية واإلخالص باالعتماد على طاقات الجماهير 

الطاقات  بتجميع  الدوام  على  مناديًا  الُكردية،  الوطنية 

الُكردية ووحدة الصف والموقف الُكرديين ضمن صيغ 

نضالية مشتركة، وله مساهمات مشهودة في هذا المجال، 

حركتنا  بها  مرت  التي  النضالية  المراحل  كافة  وفي 

من  والتشرذم  االنقسام  حاالت  مواجهة  وفي  وقضيتنا، 

الدوام،  على  مشترك  وعمل  وجبهوية  تحالفية  صيغ 

وتجلى مؤخرًا في المجلس الوطني الكوردي الذي بات 

والدبلوماسي  السياسي  المجال  في  لشعبنا  مهًما  مكسًبا 

بالوضوح  عرف  الذي  نهجه  خالل  ومن  والتنظيمي، 

وحقوقه  الُكردي  الشعب  قضية  مع  والمبدئية  والحكمة 

العيش  مبادئ  ترسيخ  إلى  وداعيًا  المشروعة  القومية 

وسريان  عرب  من  المتعايشة  المكونات  مع  المشترك 

آشوريين  وأرمن مسلمين ومسيحيين وايزيديين....بهذه 

الرؤية والممارسة تميز دومًا بالخروج معافى من وطأة 

االستبداد والمؤامرات الداخلية والخارجية واالنشقاقات، 

بواقع وجود  الدستوري  اإلقرار  الى  الدوام  داعيًا على 

الشعب الُكردي في سوريا وإيجاد حل ديمقراطي عادل 

لقضيته القومية وفق العهود والمواثيق الدولية واعتبارها 

الوطنية  المعارضة  مع  والعمل  سورية.  وطنية  قضية 

لجميع  السياسية  الحقوق  بحماية  المطالبة  السورية 

حل  إلى  للوصول  وحدتها  وندعم  السورية،  المكونات 

اتحادية  دولة  إلى  للوصول  السورية  لألزمة  سياسي 

األساسية  الحقوق  دستورها  يضمن  تعددية  ديمقراطية 

لكافة المكونات والعودة اآلمنة والطوعية لكافة المهجرين 

إلى سكناهم األصلية خاصة في كل من عفرين وسرى 

كانية وكري سبي .

وفي هذا المجال نحيي جهود كافة رفاق وكوادر الحزب 

ونخص منهم الرواد األوائل الحاج دهام ميرو واالستاذ 

كمال أحمد درويش وشيخموس يوسف واالستاذ محمد 

نزير مصطفى ... وكافة الكوادر التي التقت إرادتهم في 

المؤتمر التوحيدي نيسان ٢٠١٤.

نعاهد جماهير شعبنا الُكردي في سوريا أن نبقى 

الكوردستاني  الديمقراطي  لمبادئ الحزب  أوفياء 

- سوريا ونهجه الوطني والقومي، ونساند نضال 

ودعم  ُكردستان  أجزاء  كافة  في  الُكردي  شعبنا 

الُكردي  الشعب  أهداف  نصون  وأن  حركته، 

شعبنا  خير  فيه  لما  المشروعة  القومية  وحقوقه 

ووطنه.

عاشت الذكرى الثالثة والستون لميالد حزبنا 

المقدام.

المكتب السياسي

للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا

١٤-٦-٢٠٢٠
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كوردستان  

أحيت منظمات هولير للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا مراسيم اربعينية الفنان البيشمركة الراحل 

سعيد كاباري، يوم  الجمعة الـ١٢ من حزيران ٢٠٢٠، في مقبرة بلدة مال عمر في ضواحي العاصمة 

هولير.

بالحضور، بعدها تحدث عن مسيرة وتاريخ  المنطقي  المجلس  باديني عضو  البداية رحب مصطفى  في 

نضال كاباري الطويل، ثم دعا الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء الكورد وكوردستان 

وروح الفنان سعيد كاباري.

ثم القى نوري بريمو عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا PDK-S كلمة 

الحزب، حيث رحب فيها باسم قيادة PDK-S بالحضور والمشاركة في مراسيم اربعينية الفنان البيشمركة 

سعيد كاباري الذي سّخر جل حياته وفنه في خدمة الكوردايتي نهج البارزاني الخالد .

و قال بريمو :" بسبب الوباء الخطير كورونا المنتشر، لم نتمكن من اقامة مراسيم عزاء واربعينية تليق 

كاباري،  الفنان سعيد  اربعينية  مراسيم  للحزب إلقامة  هولير  منظمة  كما شكر  الراحل،  بمكانة  وتناسب 

وتشييد قبره بتوجيه من قيادة الحزب بشكل مناسب".

واردف بريمو قائال:" ان اعضاء حزبنا في كل اماكن تواجدهم يقومون بواجبهم تجاه الفنانين والمناضلين، 

الملتزمين  الكورد  الفنانين  الراحل سعيد يوسف، وسنقوم بمساعدة كافة  الفنان  قاموا بواجبهم تجاه  مثلما 

الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  في  واننا  بفنانينا،  فخورين  وسنبقى  المستطاع  قدر  وذلك  بقضيتهم، 

– سوريا رأينا بانه من واجبنا أن نبادر إلقامة مراسيم أربعينه الفنان كاباري".

كما القى الدكتور أحمد ملك عضو اللجنة المركزية ومسؤول تنظيم هولير للحزب الديمقراطي الكوردستاني 

– سوريا كلمة قال فيها :" الفنان سعيد كاباري كان فنانًا ملتزمًا بقضية شعبه وكان له تاريخ طويل مع 

البيشمركة لذلك رأينا نحن كحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا أنه من واجبنا إقامة أربعينية الفنان 

سعيد كاباري وإنشاء قبره بهذا الشكل الالئق".

أضاف ملك،" سيبقى الفنان سعيد كاباري رمزًا للفنان الملتزم ، ونجمًا في سماء كوردستان".

الفنان محمود عزيز شاكر، القى كلمة باسم الفنانين شكرفيها الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا 

على اقامة اربعينية الفنان سعيد كاباري وأشار"جهدكم محل تقدير واحترام امام ما تقدمونه للفنانين ، الفنان 

سعيد كاباري كان مرجع للفن والفلكلور الكوردي وكان خسارة كبيرة للفن الكوردي ".

وتوفي الفنان الكوردي القدير والبيشمركة سعيد گاباري ، يوم االثنين الـ٤ من ايار ٢٠٢٠، في مشفى 

سردم بهولير عاصمة إقليم كوردستان، نتيجة اصابته بمرض سرطان الرئة .
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بعد إن حدد النظام السوري سعر ٤٠٠ ل.س لكيلو القمح الواحد ، وأقبل الفالحين على نقل القمح والمحاصيل الزراعية إلى المؤسسة العامة لتجارة الحبوب التابعة للنظام 

السوري ، بدأ الـ PYD بمنع الفالحين في بيع محاصيلهم للنظام السوري، واجبرهم على بيع القمح لهم .

أفادت مصادر محلية من مدينة الحسكة بأن إدارة الـ PYD ال تسمح للفالحين ببيع القمح إلى المؤسسة العامة لتجارة الحبوب التابعة للنظام السوري في مركز االستالم 

بصوامع مدينة الحسكة ، وقامت إدارة الـ PYD بإقامة الحواجز على الطريق الرابط بين مدينة عامودة والحسكة ، وذلك لمنع مرور الشاحنات المحملة بالقمح.

وأكدت المصادر بأن الـ PYD يجبر الفالحين على بيع المحاصيل الزراعية لهم بالسعر الذي حدده الـ PYD ( ٣١٥ ) ل.س ، وإدارة الـ PYD بدورها ستبيع القمح 

للنظام السوري بالسعر المحدد من قبل النظام وهو ( ٤٠٠ ) ل. س .

الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب  السياسي  التقرير 

– سوريا عن شهر ايار ٢٠٢٠ 

السياسي  المشهد  في  عديدة  هامة  مسائل  تثار 

النظام  على  ضاغطة  مجملها  في  وهي  السوري، 

السوري باتجاه القبول بالحل السياسي عبر مرجعية 

 ٢٢٥٤ القرار  والسيما  الدولية  والقرارات  جنيف١ 

بالشأن  الصلة  ذات  القرارات  وكل  و٢١١٨  

السوري، ولعل أبرز هذه المسائل التلويح األمريكي 

بتطبيق قانون سيزر ( قيصر) المسّمى قانون حماية 

المدنيين في منتصف شهر حزيران هذا العام، وقد 

النظام  التزم  ما  إذا  تحديد بضعة شروط وأسس  تم 

من  القانون،  ذاك  تنفيذ  مخاطر  تفادي  يمكن  بها 

النار،  إلطالق  الدائم  بالوقف  النظام  تعهد  أبرزها 

والقبول  كافة،  السياسيين  المعتقلين  عن  واإلفراج 

أعاله،  ذكر  ما  وفق  الدولي  السياسي  للحل  العملي 

وغيرها من القضايا والمسائل المكملة األخرى، ولئن 

النظام إال  يتعاون مع  القانون كلَّ من  يطال تطبيق 

أن هناك - وكما يبدو- توافق الطرفين األساسيين 

في المعادلة السورية ( أمريكا، روسيا) على معظم 

القضايا، حيث جعلت روسيا من سفيرها في دمشق 

جعلته  ما  بوتين،  فالديمير  الروسي  للرئيس  ممثًال 

مثابة (المندوب السامي) أي الحاكم الفعلي لسوريا، 

هذا الى جانب العديد من االتفاقات الجانبية مع بعض 

الدول اإلقليمية، منها تركيا والسعودية وبعض دول 

ترتيب  في  وسًعا  تدّخر  لم  وأمريكا  ..الخ،  الخليج 

نهر  شرقي  وخصوًصا  المناطق  لبعض  األوضاع 

الفرات كجزء من الحل السياسي المرتقب، كما أن 

المساعي المشتركة إلخراج القوات والميليشيا التابعة 

إليران وحزب اهللا التزال قائمة، ومن المتوّقع وضع 

الحلول لقضايا أخرى قبل أي تغيير حقيقي في بنية 
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ومسألة هضبة  الفلسطينية  القضية  أبرزها حل  النظام، 

الجوالن السورية مع إسرائيل.

تركيا، غدت طرفًا أساسيًا في األزمة السورية، وتمارس 

دورًا متميزًا على طول حدودها مع سوريا، فهي تحتضن 

المعارضة السورية، وتعقد اتفاقيات مع كل من روسيا 

التها اإلقليمية األخرى سواء في  وأمريكا، وتمارس تدخُّ

ليبيا عسكريًا باستخدام مرتزقة من الفصائل المحسوبة 

على المعارضة السورية، أو في قطر وغيرهما وهكذا، 

وهي تمثل بنظامها وجهًا بارزًا من اإلسالم السياسي، 

ه أو الخلفية االسالمية  وتمدُّ القوى االسالمية أو ذات التوجُّ

في المنطقة بالمساعدات الالزمة، وتساهم بشكل أو بآخر 

تتوان  لم  الدينية والمذهبية، كما  تأجيج الصراعات  في 

التركية  تتحدث  التي  الشعوب  مساعدة  أو  ل  التدخُّ عن 

بصرف النظر عن موقفها السياسي، بل تسعى لنسج أو 

تعزيز عالقاتها مع تلك الدول والشعوب، كل ذلك خدمة 

إلستراتيجيتها ومراميها باّتجاه استعادة أمجادها العثمانية 

التحوُّالت  من  تركيا  تخشى   ، نفسه  وبالوقت  الغابرة، 

قد  التي  المتسارعة  والتطوُّرات  المنطقة،  في  المرتقبة 

تستهدف تغييرات عميقة في المنطقة.

سوريا  من  باالنسحاب  ه  توجُّ أي  لديها  ليس  إيران، 

حتى اآلن، ربما تنقل جزءًا من قواتها أو تغّير مواقع 

تمركزها من منطقة إلى أخرى، اال أنها قد ُتعّزز من 

السوري، ما يعني أن إخراج  النظام  تواجدها في دعم 

يكون  ال  سوريا  من  اإليرانية  الميليشيا  او  القوات 

نتائج  المساعي  تلك  عن  تنجم  وقد  واليسر،  بالسهولة 

بإخراجها،  المطالبة  وللجهات  لسوريا  إيجابية  غير 

لكن تبقى إيران مستنزفة لطاقاتها وإمكاناتها سواًء مع 

التها السلبية في شؤون العديد من دول  سوريا أو لتدخُّ

السياسية  العقوبات والضغوط  المنطقة، أو في مواجهة 

واالقتصادية الدولية، فضًال عن مطالبة الدول األوربية 

إعالنها  بضرورة  معها  النووي  االتفاق  على  الُموّقعة 

تأكيدات باستخدامها الطاقة النووية لألغراض السلمية، 

وإال سيكون لها موقف ضاغط هي األخرى حيال إيران، 

سياسيًا  المتردي  الداخلي  الوضع  إليه  مضيفًا  ذلك  كل 

كورونا  جائحة  تفاقم  جانب  إلى  واجتماعيًا،  واقتصاديًا 

أمام  إيران  أن  يعني  ما  واسع،  بشكل  إيران  في  تفشيًا 

إلى حالة ال  يؤّدي  قد  النتائج  وتفاعل  أوضاع مزرية، 

تحمد عقباها.

العراق، بدا أن حكومة السيد مصطفى الكاظمي تخطو 

خطوات حثيثة وجادة، سواء في معالجة الوضع الداخلي 

بتخفيض  وبدأها  واالقتصادية،  المالية  الملفات  بتناول 

(الجمهورية،  الثالث  الرئاسات  ومخصصات  رواتب 

أجهزة  من  االمتيازات  ذوي  وكل  البرلمان)  الحكومة، 

الدولة إلى النصف كخطوة أولى، وباالستمرار في تدقيق 

المستشري  الفساد  قضايا  بوضوح  تبين  المالي  الملف 

المتنفذين  لبعض  متعددة  إضافية  رواتب  وجود  لدرجة 

الحكومة  رئيس  السيد  لدى  أن  ويبدو  وهمية،  وبأسماء 

خبرة في هذا الجانب، ولديه أجندة تساعده في الكشف 

عن مالبسات جوانب الفساد المالي واإلداري، كما أولى 

الجانب السياسي اهتمامًا متزايدًا، وبدأ بموضوع التواُجد 

من  التواُجد  هذا  أهمية  ومدى  العراق،  في  األمريكي 

عدمه، وشّكل من أجل ذلك فريقًا للتفاوض مع أمريكا 

في هذا الشأن، وذلك بوضع معايير وضوابط في هذا 

الكاظمي  السيد مصطفى  حكومة  تبقى  عمومًا  االتجاه، 

الجديدة موضع اهتمام معظم المكّونات والكتل والقوى 

السياسية بمختلف انتماءاتها ومشاربها.

إقليم كوردستان، تعرب قيادة إقليم كردستان عن دعمها 

اتخاذ  في  الكاظمي  السيد مصطفى  لحكومة  ومساندتها 

اإلجراءات الالزمة إلنهاء قضايا الفساد المالي واإلداري 

العالقة بين اإلقليم والحكومة االتحادية  المشاكل  وإنهاء 

عليها)  (بالمتنازع  المسماة  المناطق  قضايا  وخصوصًا 

فهي بمجملها مناطق كوردستانية ينبغي إدارتها من قبل 

حكومة إقليم كوردستان، هذا وتولي قيادة اإلقليم اهتمامًا 

متزايدًا بالوضع الداخلي لإلقليم والعمل لتوفير المزيد من 

أسباب التفاهم بين عموم القوى واألحزاب الكوردستانية، 

وعوامل  المستدامة  التنمية  عوامل  تحقيق  طريق  على 

تحقيق المزيد من الهدوء واالستقرار، كما تسعى رئاسة 

اإلقليم والحكومة لتعزيز عالقات حسن الجوار مع عموم 

الدول والشعوب المجاورة، وال تفتنا هنا مسألة اهتمام 

سوريا  في  الكردي  الشعب  بوضع  (مشكورًا)  اإلقليم 

وحركته السياسية ودعمه لمساعي األصدقاء في توحيد 

إلى جانب مد  الكردي، هذا  السياسي  الصف والموقف 

يد العون والمؤازرة عند الضرورة والمحن سواء اثناء 

عمليات النزوح بعد االجتياح التركي للعديد من مناطقنا 

أو عند تفّشي جائحة كورونا.

لم  بشكل  المعيشة  من غالء  تعاني  سوريا،  كوردستان 

الليرة  سعر صرف  هبوط  بسبب  ذلك  مثيل،  له  يسبق 

ما  الصعبة،  العملة  وعموم  الدوالر  مقابل  السورية 

لدى شرائح واسعة من  الشرائية  القدرة  تدّني  نتج عنه 

المجتمع وخصوصًا ذوي الدخل المحدود لدرجة العجز 

المجاعة  مخاطر  ودرء  العيش  مستلزمات  تأمين  عن 

المعاناة وتفاقمها مع  المتوّقع ازدياد هذه  الحقيقية، فيما 

االقتراب من تطبيق قانون سيزر (قيصر) األمر الذي 

يثير المخاوف بشكل كبير، إن لم تكن هناك تدابير أو 

إجراءات في مواجهة المخاطر الناجمة عن تطبيق ذلك 

القانون، هذا وتكون المعاناة مرّكبة في مناطق كل من 

عفرين وكري سبي وسري كانييه بسبب الحالة المزرية 

جراء االنتهاكات المتواصلة من لدن الفصائل المسلحة 

التابعة للدولة التركية، وآخرها التطاول في عفرين حتى 

ومسمع  مرأى  أمام  وأسرهّن  واختطافهّن  النساء  على 

المجتمع الدولي، ما يقتضي االحتجاج بشكل قوي 

ل بغية وقف تلك االنتهاكات  لدى العالم الحر للتدخُّ

التي يندى لها جبين اإلنسانية وسحب تلك الفصائل 

ادارة  وتسليم  سكناهم  اماكن  الى  األهالي  وعودة 

المنطقة ألهاليها.

من جانب آخر، ما تزال المساعي والجهود جادة 

السياسي  والموقف  الصف  وحدة  تحقيق  باتجاه 

يثير  وما  ُمرتقبة،  لتحوُّالت  تحضيرًا  الكردي، 

هو  المنشود  الهدف  ذاك  تحقيق  بإمكانية  التفاؤل 

وجود مؤّشرات أو بوادر تبدُّل ايجابي في الطرف 

ي  ب  الديمقراطي  (االتحاد  الحوار  من  اآلخر 

ما  ُمتواصل،  بشكل  الحوارات  تقدُّم  مع  ذلك  د)، 

يعني أن الجهود والمساعي تلك قد تعطي نتائجها 

االيجابية في زمن ليس ببعيد.

المكتب السياسي 

للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا 

قامشلو ٧ / ٦ / ٢٠٢٠

:PDK-S املكتب السياسي لـ 

أصدرت األمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في 

سوريا يوم ٨-٦-٢٠٢٠ بيانًا للرأي العام بخصوص 

القرارات االرتجالية إلدارة ال pyd والتعامل السلبي 

مع الفالحين والمحاصيل الزراعية،و السعر المتدني 

لكيلو القمح، وفيما يلي نص البيان:

بيان إلى الرأي العام.

حيث   ، مزرية  اقتصادية  أوضاعًا  سوريا  تعيش 

تفقد الليرة السورية قيمتها بشكل يومي وتنهار أمام 

الذي  األمر  األخرى،  األجنبية  والعمالت  الدوالر 

المعيشية  الناس  حياة  على  مباشر  بشكل  ينعكس 

والخدمية ويجعل نسبة عالية منهم يعيشون تحت خط 

الفقر في الوقت الذي وصل ما يتقاضاه العامل من 

الراتب أقل من خمسة وعشرون دوالرًا في الشهر 

الكارثية  األوضاع  المأساة في ظل  وتزداد  الواحد، 

العملية  توقف  مع  سنوات  منذ  سوريا  تعيشها  التي 

السياسية إليجاد حل سياسي لألزمة السورية نتيجة 
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تعنت النظام ورفضه االنصياع لقرارات الشرعية الدولية 

وايغاله في معاناة الناس.

من  يتمكن  يعد  لم  الذي  السوري  المواطن  قلق  ويزداد 

تأمين احتياجاته ، ويعيش حالة الخوف من فقدان المواد 

األساسية والدواء خاصة مع قرب تطبيق قانون قيصر 

الذي يستهدف النظام ومؤسساته األمنية .

ويزداد هذا القلق بشكل كبير لدى أبناء منطقة الجزيرة 

المنطقة الزراعية بامتياز والتي يعتمد معظم سكانها في 

هذا  قلقهم  ويزداد   ، الحبوب  إنتاجها من  معيشتهم على 

نتيجة القرارات االرتجالية إلدارة pyd في التعامل مع 

الناس وتسويق محصولهم وفرضها أسعار بخسة ال تعادل 

حتى سعر تكلفتها وال تتقارن مع هذا االنهيار الحاد في 

الليرة السورية إضافة إلى التحكم في تسويق المحصول 

وشرائه ، وقد أثارت تلك القرارات التي تستهدف الناس 

في رزقهم وقوت أطفالهم استياًء عامًا لديهم .

المواطنين  يشارك  وهو  الكوردي  الوطني  المجلس  أن 

المزرية  االقتصادية  األوضاع  من  قلقهم  و  معاناتهم 

ويتضامن معهم في دعواتهم، يطالب كافة الجهات 

المعنية بتأمين سلس لتسويق إنتاجهم وتحديد أسعار 

مناسبة تحد من أعباء انهيار الليرة السورية عليها 

وتساعدهم في تأمين احتياجاتهم ،

ذات  والدول  الدولي  المجتمع  المجلس  يدعو  كما 

الشان إلى إلزام النظام بدفع عجلة العملية السياسية 

وإيجاد الحل السياسي لألزمة السورية وإيجاد السبل 

لوقف هذا التدهور في الليرة والوضع االقتصادي 

برمته.

مد  اإلنسانية  والمنظمات  المتحدة  األمم  يدعو  كما 

احتياجاته  وتأمين  السوري  الشعب  إلى  العون  يد 

الغذائية والدوائية وأبعاد شبح المجاعة عنه.

٢٠٢٠/٦/٨

األمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في 

سوريا

كوردستان

الفرع   – الكوردستاني  الديمقراطي  محلية  أرسلت 

حزبنا  لمنظمة  تهنئة  برقية  هولندا   – السادس 

يوم  هولندا،  في  سوريا  الكوردستاني-  الديمقراطي 

١٤-٦-٢٠٢٠ وفيما يلي نص برقية التهنئة 

الحزب الديمقراطي الكوردستاني- الفرع السادس- 

هولندا.

بسم اهللا الرحمن الرحيم

للحزب  هولندا  منظمة  في  المناضلون  -الرفاق 

الديمقراطي الكوردستاني - سوريا .

الحزب  لتأسيس  والستين  الثالثة  الذكرى  بمناسبة 

تهانينا  نقدم   سوريا   - الكوردستاني  الديمقراطي 

التحرر  حركة  في  النضال  كرفاق  لكم  الحارة 

الكوردستانية.

الديمقراطي  الحزب  تأسيس  جاء  عاما   ٦٣ قبل 

aá‰€ÏÁ@¿@b‰içy@Ú‡ƒ‰fl@¯‰Ëm@aá‰€ÏÁ@M@ëÜbè€a@ ã–€a –@Ô„bnéÜäÏÿ€a@Ô†aã‘∫á€a@ÚÓ‹´

الكوردستاني - سوريا كأول تنظيم في غرب كوردستان 

بقاء  للفخر   يدعونا  للكورد. وما  القومية  الحقوق  لنيل 

الحزب مستمرا في نضاله على نهج البارزاني الخالد. 

رغم تعرضة للمضايقات .

نفتخر بنضالكم ونتمنى ان تتجه االوضاع نحو السالم 

القوى  تتوحد  وان  كوردستان  غرب  في  والحرية 

الكورديه لتحقيق اهداف وتطلعات الكورد.

نكرر التهاني لكم ولكل اعضاء وكوادر ومؤيدي 

حزبكم وننحني اجالال لشهداء PDK-S وعموم 

شهداء كوردستان.

لجنة محلية هولندا

الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

١٤-٦-٢٠٢٠
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يصادف يوم األول من حزيران 2020، الـذكرى السنوية الخامسة عشرالستشهاد الشهيد الدكتور الشيخ 

محمد معشوق الخـزنوي، من قبل أجهــزة مخابرات النظام السوري.

نبذة مختصرة عن الشهيد :

و  الخزنوي  عزالدين  الشيخ  ابن  معشوق  محمد 

في  ولد  الخزنوي  معشوق  الشهداء  بشيخ  يعرف 

قرية تل معروف التابعة لمدينة قامشلو في 25 . 

1 . 1958، وهو من سليل عائلة كوردية تعرف 

الخزنوي  أحمد  الشيخ  الجد  إلى  نسبة  بالخزنوية 

قريته خزنة  انطالقًا من  يمارس دعوته  كان  الذي 

التي نسب إليها فيما بعد، وهذه العائلة تعتبر من أهم 

المرجعيات الدينية إن لم تكن أهمها في المنطقة.

درس الشيخ معشوق العلم على يدي معلمه األول 

والده الشيخ عزالدين، باإلضافة إلى العالمة المربي 

إلى  اليومي،  الشهير مال عبداهللا قرطميني، معلمه 

جانب دراسته الدراسة النظامية في المعهد الشرعي 

في  الجابية  باب  في  الشرعية  العلوم  معهد  في 

دمشق. ومن ثم في المدينة المنورة، لينال شهادة 

الليسانس في العلوم الشرعية ثم شهادة الدكتوراه 

من الباكستان. مشاركًا في مؤتمرات دولية عديدة، 

في الرياض، أو في فيينا، وغيرها، ومترئسًا الكثير 

من الندوات في أوروبـا والعالم.

العاصمة  في  الخزنوي  معشوق  الشهيد  اختطف 

قبل  من   ،2005  .5  .10 بتاريخ  دمشق 

أجهــزة مخابرات النظام السوري، ليتم اإلعالن 

وتسليم   2005 حزيران   1 في  استشهاده  عن 

النظام  ســلطات  قبل  من  ذويه  إلى  جثمانه 

الســـوري.

قامشلو  في  كوردي  مليون  نصف  حوالي  شيع 

األخير  إلى مثواه  الخزنوي  الشيخ محمد معشوق 

في مقبرة قدور بك.

ÂÌã–«@Ú‰Ìáfl@¿@ÂÌÜÏ‘–æaÎ@µœÏ�Éæa@Âfl@Üá«@ıb8c
أسماء عدد من المخطوفين والمفقودين في مدينة عفرين ، منذ سيطرة تركيا وفصائلها على المدينة :

1ـ محمد مصطفى رشو 30 عام من قرية تل سلور ناحية جندريس فقد منذ ربيع 2018.

2ـ محمد محمد تاتار 26 عام من أهالي جنديرس اختطف بتاريخ 27/4/2018 .

3ـ رشيد مصطفى عبد 34 عام من أهالي راجو اختطف بتاريخ4/8/2018.

4ـ هوريك محمد مستو 28 عام من قرية عوكان ناحية بلبل اختطف بتاريخ 11/2019/ 25.

5ـ ادهم محمود شاكر18عام من قرية مروانية ناحية جندريس اختطف في ربيع 2018 .

6ـ صالح موسى 34 عام من اهالي موباتا " معبطلي " اختطف في اذار 2018 .

7ـ مصطفى عبدالرحمن بعبو35 عام من قرية عرابو ناحية موباتا//معبطلي اختطف في نيسان 2018.

8ـ محمد عدنان مال علي 29 عام من أهالي راجو اختطف في ربيع 2018 .

9ـ احمد محمد بدوي 25 عام اختطف من مركز مدينة عفرين في أيار 2018.

10ـ محمد حنان علي 24 عام من قرية اومو ناحية موباتا//معبطلي اختطف بتاريخ 20/4/2018.

11ـ رمضان محمد حسينو 22 عام من قرية اومارو ناحية شران اختطف بتاريخ 20/4/2018.

12ـ حمزة شعبان ابراهيم 28 عام من قرية خليلوكو ناحية بلبل اختطف بتاريخ 23/3/2018.

13ـ أسيا شعبان ابراهيم 18 عام من قرية خليلوكو ناحية بلبل اختطفت بتاريخ 23/3/2018.

14ـ مصطفى ابراهيم مصطفى 33 عام من قرية ميدان اكبس ناحية راجو اختطف بتاريخ 4/4/2018.

15ـ فوزي حميد حمزة 44 عام من قرية كوليان تحتاني ناحية راجو اختطف بتاريخ 23/6/2018.

16ـ حجي سليمان 40 عام من قرية رمضانلي اختطف في شباط 2018.

17ـ عبدالرحمن عارف ابراهيم 32 من قرية كاخرة ناحية موباتا//معبطلي اختطف ب 2018.

18ـ روناك محمد ايبش 27 عام من قرية قنطرة ناحية موباتا//معبطلي اختطف بتاريخ 31/4/2018.

19ـ احمد خالد احمد 20 عام من قرية خلنيرة اختطف في شباط 2018 .

20ـ مصطفى محمدعلي 36 عام من أهالي جندريس اختطف في اذار 2018.

21ـ مصطفى حنان 32 عام من قرية بريمجه ناحية موباتا//معبطلي اختطف في نيسان2018.

22ـ حميد مصطفى 40 عام من قرية مستعاشور ناحية موباتا//معبطلي اختطف بتاريخ 1/9/2018.

23ـ جميل محمد نعيم 21 عام من قرية حج قاسم ناحية موباتا//معبطلي اختطف في اذار 2018 .

24ـ رمزي عبدو مصطفى 53 من قرية خلنيرة اختطف بتاريخ 7/10/2018.

25ـ فرامان عمر بكر 28 عام من قرية بعدنلي ناحية راجو اختطف في شباط 2018.

ديريك - أحمد صوفي    

           

تلك  التعريف  عن   
ٌّ
غني اسم  فقير  محمد  اهللا  فقير 

تحضُر  تحضر  كانت  عندما  التي  النضالية  القامة 

معها الكوردياتي والبارزانية والبارتي ُبكل عنفوانها، 

ُنطقه لكلمة البارزانية كان مختلفا عن ُنطق الغير لها 

كعظمة  فخيمة  فتكون  عليها  ويشدد  الباء  ُيفخم  فهو 

كان  كما  (هژار)  أو  محمد  فقيراهللا  ولد  البارزانية. 

بانة قسر ١٩٣٠، وعاش  قرية  ُينادى في  ان  َيحبُّ 

صباه في بانة قسر ثم أنتقل إلى قرية (تليلون) منطقة 

مضافة  وصاحب  للقرية،  مختارا  وأصبح  ديرك 

إلى صفوف  انتسب  مفتوحة للضيوف وُكلُّ محتاج. 

األولى  الطليعة  البارتي منذ ريعان شبابه وكان من 

لم  وفعال  قوال  ونهجه  لحزبه  ووفيًا  ُمخلصا   
َّ
وبقي

العربي  الحزام  أثناء مشروع  الزمن.  ُتغيره عاتيات 

وكانت  الزراعية  أراضيه  ُصدرت  الصيت  السيء 

هذا  من  المتضررة  القرى  أكثر  من  تليلون  قرية 

يومنا  حتى  المفعول  ساري  مازال  والذي  المشروع 

فحتى  اكبر  المصيبُة  فكانت  تليلون  قرية  اما  هذا، 

بيادر القرية وأراضيها الحجرية لم تسلم من شوفينية 

 اهل القرية وفي مقدمتهم 
َّ
حكام البعث، ومع ذلك بقي

بحرق  البعثية  السلطات  فإتهمته  صامدون،  فقيراهللا 

السجون  في  فاودع  وبهتانا  الزراعية زورا  المحاصيل 

والمعتقالت.

ولكن هذا لم يشف غليل السلطات الشوفينية فسحبت منه 

الجنسية السورية ومعه ١٣١ شخصًا آخرين من بينهم 

األسبق  البارتي  سكرتير  ميرو  دهام  حاجي  المرحوم 

كلهم من منطقة ديرك وقراها وذلك عام ١٩٦٩، اي بعد 

اإلحصاء االستثنائي بسبع سنوات ومع ذلك بقي فقيراهللا 

وإجراءاته  وقوانينه  البعث  معتقالت  يهاب  ال  صامدًا 

قريتهم،  في  الماضي  القرن  ثمانينات  حتى  العنصرية 

ولكن ضغط الحياة والمعيشة أجبر أهل القرية ومن بينهم 

فقيراهللا على الهجرة بحثا عن لقمة العيش ليتحولو إلى 

عمال او حراس في أعمال ومزارع من جردوهم من 

(هژار)  حال  فكان  أراضيهم،  من  وحرموهم  الجنسية 

دمشق  إلى  هاجر  حيث  قريته  أبناء  كحال  فقيراهللا 

هالل  طلب  محمد  مدينة  نفس  درعا  مدينة  إلى  ومنها 

أراضيه  من  وحرمه  منه  الجنسية  وسحب  جرده  الذي 

الزراعية ليعمل في أحد تلك المزارع كعامل أجير بعد 

أن كان صاحب ارض ومزارع!، ولكن هيهات ان ينال 

هذا الغبن والظلم الذي وقع في كل المنطقة من عزيمة 

ولم  منفاه  في  البارتي  عن  بحث  الذي  فقيراهللا  وإرادة 

H@7‘œ@á‡´@!a@7‘œ@I@?†Î@Âfl@Úflb”

اإلرادة،  قوي   
َّ
وبقي التنظيم،  واحدا عن  يوما  يغب 

كالسنديانة ال تهزه عاتيات الزمن، نعم، بقي فقيراهللا 

بارتيا منذ عام ١٩٥٧ حتى وافته المنية في دمشق 

يوم ٢٠١٢/٦/١٤ نفس يوم والدة البارتي، فكانت 

من عمق  مستمدة  أخرى  نوعية  ومن  جديدة  والدة 

الزرادشتية والثقافة الزاكروسية، وكانت وصيته ان 

مرقده  ديرك  مدينة  فكانت  وشعبه  أهله  بين  يدفن 

الحزب  كلمة  وألقيت   ،٢٠١٢/٦/١٦ يوم  األخير 

قبل  من  ضريحه  على  الكوردستاني  الديمقراطي 

االستاذ  السياسي  المكتب  عضو  الحاضر  الغائب 

بهزاد دورسن، حيث افتتح كلمته مخاطبا (يا هزار) 

نحن  ها  الوفي  البارزاني  والبارتي  الصديق  أيها 

التي ناضلت  بأننا سنكمل مسيرتك   نودعك لنعدك 

من أجلها فضحيت بالغالي والرخيص.

الكوردي  الوطني  للمجلس  العامة  األمانة  أصدرت 

بيانا  في سوريا يوم اإلثنين ٨ / حزيران ٢٠٢٠، 

حيث  األخيرة،  والتطورات  األوضاع  بخصوص 

دعت األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية إلى مد يد 

العون إلى الشعب السوري وتأمين احتياجاته الغذائية 

والدوائية وأبعاد شبح المجاعة عنه. جاء فيه:

تعيش سوريا أوضاعًا اقتصادية مزرية، حيث تفقد 

أمام  وتنهار  يومي  بشكل  قيمتها  السورية  الليرة 

الذي  األمر  األخرى،  األجنبية  والعمالت  الدوالر 

المعيشية  الناس  حياة  على  مباشر  بشكل  ينعكس 

تحت  يعيشون  منهم  عالية  نسبة  ويجعل  والخدمية 

خط الفقر في الوقت الذي وصل ما يتقاضاه العامل 

في  دوالرًا  وعشرون  خمسة  من  أقل  الراتب  من 

األوضاع  ظل  في  المأساة  وتزداد  الواحد،  الشهر 

الكارثية التي تعيشها سوريا منذ سنوات مع توقف 

العملية السياسية إليجاد حل سياسي لألزمة السورية 

@ZÜäÏÿ€a@?†Ï€a@ê‹1a
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نتيجة تعنت النظام ورفضه االنصياع لقرارات الشرعية 

الدولية وايغاله في معاناة الناس.

من  يتمكن  يعد  لم  الذي  السوري  المواطن  قلق  ويزداد 

تأمين احتياجاته، ويعيش حالة الخوف من فقدان المواد 

األساسية والدواء خاصة مع قرب تطبيق قانون قيصر 

الذي يستهدف النظام ومؤسساته األمنية.

ويزداد هذا القلق بشكل كبير لدى أبناء منطقة الجزيرة 

المنطقة الزراعية بامتياز والتي يعتمد معظم سكانها في 

هذا  قلقهم  ويزداد  الحبوب،  من  إنتاجها  على  معيشتهم 

نتيجة القرارات االرتجالية إلدارة pyd في التعامل مع 

الناس وتسويق محصولهم وفرضها أسعار بخسة ال تعادل 

حتى سعر تكلفتها وال تتقارن مع هذا االنهيار الحاد في 

الليرة السورية إضافة إلى التحكم في تسويق المحصول 

وشرائه، وقد أثارت تلك القرارات التي تستهدف الناس 

في رزقهم وقوت أطفالهم استياًء عامًا لديهم.

المواطنين  يشارك  وهو  الكوردي  الوطني  المجلس  أن 

المزرية  االقتصادية  األوضاع  من  وقلقهم  معاناتهم 

ويتضامن معهم في دعواتهم، يطالب كافة الجهات 

المعنية بتأمين سلس لتسويق إنتاجهم وتحديد أسعار 

مناسبة تحد من أعباء انهيار الليرة السورية عليها 

وتساعدهم في تأمين احتياجاتهم.

ذات  والدول  الدولي  المجتمع  المجلس  يدعو  كما 

الشان إلى إلزام النظام بدفع عجلة العملية السياسية 

وإيجاد الحل السياسي لألزمة السورية وإيجاد السبل 

لوقف هذا التدهور في الليرة والوضع االقتصادي 

برمته.

مد  اإلنسانية  والمنظمات  المتحدة  األمم  يدعو  كما 

احتياجاته  وتأمين  السوري  الشعب  إلى  العون  يد 

الغذائية والدوائية وأبعاد شبح المجاعة عنه.

٢٠٢٠/٦/٨

األمانة العامة

للمجلس الوطني الكوردي في سوريا

كوردستان

الكوردي  الوطني  للمجلس  العامة  االمانة  أصدرت 

في سوريا بيانا الى الرأي العام يوم ١٠-٦-٢٠٢٠ 

وفيما يلي نص البيان

ما إن ُأْعِلَن عن حوار بين المجلس الوطني الكردي 

الديمقراطي pyd ، واستبشر بذلك  وحزب االتحاد 

بادرت  حتى  الكردي،  الشعب  وأبناء  االصدقاء 

مجموعة اطلقت على نفسها (شخصيات وتشكيالت 

سورية في المنطقة الشرقية) الى اصدار بيان بتاريخ 

٢٠٢٠/٦/٧ مذّيل بتواقيعهم، وإضافة الى ما يكيلون 

فيه  يرفضون  البالد،  باستهداف وحدة  اتهامات  من 

تصدر  قد  مخرجات  واية  كردي  كردي  اتفاق  اي 

منه، 

التوصل  قبل  المخرجات  رفض  في  االستباق  ان 

اليها يدل على رفضهم باألساس الي تفاهم او اتفاق 

ينم  الذي  االمر  وغاياته،  نتائجه  كان  مهما  كردي 

عن النزعة الموروثة لدى البعض في معاداة الكرد 

ورفض اآلخر بمنطق قومي استعالئي مقيت ، ومما 

يؤسف له ان من بين الموقعين ممن ورد اسماءهم 

شخصيات معارضة لها مكانتها وهم يتناسون موقع 

المجلس الوطني الكردي ومواقفه الوطنية ودوره في 
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المعارضة وفي مؤسساتها.

بدايات  مع  انطالقته  الكردي ومنذ  الوطني  المجلس  ان 

ومواقفه  مؤتمراته  وثائق  خالل  ومن  السورية  الثورة 

هموم  من  حمله  ما  بقدر  الوطني  الهم  حمل  الرسمية 

قضيته القومية والدفاع عن الشعب الكردي وما تعرض 

تأمين  سبيل  وفي  عنصرية  ومشاريع  سياسات  من  له 

المعارضة  من  كجزء  موقعه  واختار  القومية،  حقوقه 

االستبداد  ضد  ثار  الذي  الشعب  جانب  الى  السورية 

السياسي  وفي سبيل الحرية والكرامة، ورأى في الحل 

عبر مسار جنيف ووفق قرارات الشرعية الدولية سبيال 

لتحقيق تطلعات السوريين في بناء دولة متعددة القوميات 

والثقافات دولة ديمقراطية تعددية اتحادية لكل السوريين 

الشعب  ابناء  وذاق  واالستبداد،  للظلم  فيها  مكان  ال 

الشعب  لها  تعرض  التي  المآسي  من  نصيبهم  الكردي 

االرهاب  لغزوات  مناطقه  وتعرض  برمته،  السوري 

الداعشي والى حروب ومعارك خلفت الدمار والخراب 

وادى الى تهجير عشرات االالف من ابنائه ومن باقي 

من  جسيمة  انتهاكات  الى  الباقون  وتعّرض  المكونات، 

تعاطف  اي  لم نسمع من هؤالء  المسلحة،  المجموعات 

معهم وكأنهم ليسوا سوريين.

والحاجة  االصدقاء  ورغبة  شعبنا  ابناء  رغبة  وأمام 

الموضوعية الى التكاتف وتوحيد المواقف ونبذ االنقسام 

والتناحر، وافق المجلس الوطني الكردي الدخول في حوا 

ر مع pyd النجاز اتفاق كردي كردي وهو يؤكد 

للجميع كما اكد دوما بان االتفاق الذي يسعى اليه 

القضية  السورية كما يخدم  القضية  يجب ان يخدم 

المكونات  ابناء  امام  واسعا  الباب  ويفتح  الكردية 

وتركمان  اشوريبن  وسريان  عرب  من  االخرى 

وغيرهم للمساهمة والشراكة في خدمة ابناء المنطقة 

للجميع  واطمئنان  امان  عامل  ويكون  وحمايتهم 

السورية  للمعارضة  وعونا  الجوار،  لدول  وكذلك 

ووحدتها، ودعما للحل السياسي.

من  التخلص  يستطيعوا  لم  الذين  اصرار  ان 

بالشمولية  ويتمسكون  الماضي،  وأمراض  عقد 

ال  والعباد،  للبالد  المآسي  جلبت  التي  والمركزية 

وال  للمجلس  الوطني  الخط  من  النيل  يستطيعون 

الدولة  تشكيل  بدايات  منذ  الوطني  الكرد  لدور 

السورية والى اآلن، وال يستطيعون تشويه صورة 

المعارضة الوطنية السورية التي تناضل من اجل 

انهاء االستبداد وبناء سوريا ديمقراطية تتسع لجميع 

 ، وسالم  وئام  في  يعيشون  متحابين  اخوة  ابنائها 

ويتمتعون بكامل حقوقهم القومية واإلنسانية .

االمانة العامة

للمجلس الوطني الكردي في سوريا 

  ١٠-٦-٢٠٢٠

كوردستان

الكوردي  الوطني  للمجلس  العامة  األمانة  أصدرت 

في سوريا يوم ١-٦-٢٠٢٠ بيانًا حول االنتهاكات 

أهلنا في عفرين،  المسلحة بحق  للفصائل  الخطيرة 

وفيما يلي نص البيان: 

ما تزال مناطق عفرين ، كري سبي (تل أبيض)، 

استمرار  من  تعاني  العين)  كاني(رأس  سري 

االنتهاكات الخطيرة لبعض الفصائل والمجموعات 

المسلحة التي دخلتها مع القوات التركية وخصوصًا 

لجرائم  تتعرض  حيث  ومناطقها  عفرين  في 

عن  فضًال   ، اإلنسانية  للقيم  منافية  وممارسات 

المنازل  وحرق  والسلب  النهب  وعمليات  السرقات 

للتغيير  والسعي  الزيتون  حقول  وتجريف  والمحال 

وممارسة  الشباب  واعتقال  المنطقة  في  الديمغرافي 

التعذيب الفظيع بحقهم لدرجة من فارق الحياة منهم ، 

وقد كشف صراع تلك الفصائل واقتتالهم على المغانم 

حسب المعلومات الواردة على قيامهم باختطاف النساء 

الكورديات وزجهن في معتقالت سرية لديها ومعاملتهن 

بشكل يندى له جبين اإلنسانية ..

أن المجلس الوطني الكوردي ، في الوقت الذي يدين 

الفظيعة  واالنتهاكات  الممارسات  هذه  بشدة  ويشجب 

الممنهجة بحق أبناء شعبنا الكوردي وكل أبناء المنطقة 

الدولي  المجتمع  يطالب  الوقت  ذات  في   ، عفرين  في 

االنتهاكات  هذه  لوقف  عاجل  وبشكل  التركية  والدولة 

على  والعمل   ، العقوبات  بأقصى  الجناة  ومحاسبة 

إخراج هذه الفصائل من المناطق األهلة من المدن 

كما   ، ألبنائها  إدارتها  وتسليم  والقرى  والبلدات 

المتحدة  واألمم  الشأن  ذات  الدول  المجلس  يناشد 

جانب  إلى  الوقوف  المعنية  اإلنسانية  والمنظمات 

وإفساح  معاناتهم  في  هناك  الكوردي  الشعب  أبناء 

ووكاالت  الدولية  الحقوقية  المنظمات  أمام  المجال 

اإلعالم العالمية لتغطية وتوثيق االنتهاكات اليومية 

والعمل على توفير األمن واألمان لهذه المناطق .

األمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في 

سوريا

١ / ٦ / ٢٠٢٠
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الليرة  مقابل  الدوالر  سعر  ارتفاع  مع  بالتزامن 

بكوردستان  عفرين  مدينة  أسواق  تشهد  السورية، 

من  اليومية  السلع  أسعار  في  حادا  ارتفاعا  سوريا، 

خبز وخضار وفاكهة ولحوم.

أسواق  تشهد   :ARK لـ  ن"  "ف.  المواطن  وقال 

أنواع  جميع  أسعار  في  ملحوظا  ارتفاعا  المدينة 

مادة  إلى  باإلضافة  واللحوم  الفاكهة  و  الخضروات 

الخبز. مضيفا: وصل سعر ربطة الخبز إلى 500 

ليرة سورية.

تابع المصدر: باإلضافة إلى البطالة وانعدام االستقرار 

واألمان، فإن االرتفاع الحاد لألسعار تزيد من هموم 

المواطنين، ويؤثر سلبا على حياة المواطنين.

المستوطنين  من  العشرات  اليوم  تجمع  جانبهم  من 

بانخفاض  طالبوا  جنديريس،  ناحية  في  العرب 

األسعار السيما المادة الرئيسية (مادة الخبز).

منتقدا  ديرالزور  مدينة  من  عربي  مستوطن  وقال 

المجلس المحلي: إن سعر الربطة الواحدة للخبز تباع 

في إعزاز والباب والمناطق األخرى ب 200، بينما 

يتم  لم  فلماذا  بـ 500  الواحدة  الربطة  في عفرين 

ضبط األسعار كباقي المدن.

السورية  الليرة  الواحد مقابل  الدوالر  وتجاوز سعر 

في عموم مناطق سوريا 2000 ليرة سورية، عكس 

ملحوظا  ارتفاعا  تشهد  حيث  األسواق،  على  ذلك 

في األسعار ويحذر مراقبون من تبعات ذلك الغالء 

السيما اقتراب بدء تطبيق قانون قيصر (سيزر).
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غرب سوريا 
واملفاوضات الكوردية أمام مفرتق الطرق..  

˝fl@ÂÌá€aç«

تشهد سوريا في الوقت الحالي وضعًا مأساويًا لم تشهده 

منذ عشر سنوات رغم القتل والدمار والتشريد، فمنذ ما 

يقارب الشهرين والوضع اإلقتصادي في   سوريا عامة 

نتيجة  مستمر  تدهور  إلى  خاصة  الكوردية  والمناطق 

ووصل  السورية،  الليرة  مقابل  الدوالر  سعر  ارتفاع 

إلى حد التفاقم في الوضع المعيشي للمواطن السوري، 

وباألخص خالل هذه األيام حيث تخطى الدوالر اآللفين 

وثالثمائة ليرة، ووصل دخل الفرد الى مستوى مريع.

فاحشا  غالًء  كوردستان  غرب  مدن  أسواق  وتشهد 

لألسعار، والقدرة الشرائية معدومة، وان استمر الوضع 

إلى ما هو عليه ستشهد هذه المنطقة وضعًا غير مسبوق، 

حيث الموت البطيء نتيجة الجوع. 

إزداد الوضع سوًءا بعد التطبيق التدريجي لقانون سيزر 

القانون الذي وقعه الرئيس األمريكي  أو القيصر، هذا 

يدعمه،  من  وكل  السوري  النظام  على  ترامب  دوالند 

والهدف منه جعل النظام ينهار داخليا، ولكن في المقابل 

الضريبة الكبرى يدفعها الشعب.

رأيكم بالتحركات الحالية التي تشهد سوريا   -١

عامة والمناطق الكوردية خاصة؟

٢- هل ترى أن قانون سيزر بداية نهاية النظام وحلفائه 

وأعوانه وأدواته في سوريا؟ ولماذا؟

هل هذا القانون نعمة أم نقمة على الشعب   -٣

السوري؟ ولماذا؟

هل لنجاح المفاوضات الكوردية الكوردية   -٤

غرب  على  القانون  هذا  وطأة  تخفيف  على  تأثير 

كوردستان؟ ولماذا؟

لمنع  برأيكم  المطلوبة  اإلجراءات  أهم  ما   -٥

كوردستان؟  غرب  في  االقتصادي  الوضع  تدهور 

ولماذا؟

يجب تحقيق وحدة الصف موقفه السياسي الكوردي

الديمقراطي  للحزب  السياسي  المكتب  عضو  تحدث 

لصحيفة  أمين  بشار  سوريا،  الكوردستاني- 

«كوردستان»:

«تشهد سوريا عامة والمناطق الكوردية خاصة تفاعالت 

نحو  األوضاع  تسير  حيث  هامة،  واقتصادية  سياسية 

الفقر  خط  يشمل  وقد  للمجتمع،  خانقة  معيشية  أزمات 

معظم مكونات المجتمع وانتماءاته القومية والدينية، ذلك 

بسبب الحصار االقتصادي، فـ قانون سيزر يستهدف 

السلبية  انعكاساته  في  يساهم  والنظام  السوري،  النظام 

على المجتمع كأسلوب في الدفاع عن نفسه، وكي يظهر 

لألوساط السياسية الدولية واإلقليمية أن المستهدف من 

الغرب هو المجتمع وليس النظام، بمعنى النظام يستطيع 

تخفيف وطأة االجراءات الصارمة تلك على المجتمع، 

ذلك باالستجابة للشروط السياسية بما هي التأكيد على 

جانبه،  من  سوريا  عموم  في  النار  إطالق  وقف  مبدأ 

تعويم  كافة،  السياسيين  المعتقلين  الفوري عن  اإلفراج 

مع  السورية  الليرة  صرف  سعر  يستقر  كي  العملة 

الدوالر والعمالت األجنبية األخرى عبر قانون العرض 

المركزي  والبنك  الدولة  تدخل  دون  أي  والطلب، 

السوري في ذلك، وأخيرا القبول بالحل السياسي لألزمة 

 ،  ٢٢٥٤) الدولية  والقرارات  جنيف١  عبر  السورية 

٢١١٨ ..الخ)، ذلك في عموم سوريا، والشك أن لذاك 

ومن  المناطق  عموم  على  المباشر  انعكاسه  الوضع 

بينها غرب كوردستان على وجه الخصوص، ولكونها 

لتدني  نظرا  إيالما  أكثر  الوضع  فإن  زراعية  مناطق 

مع  البتة  تتناسب  ال  التي  الزراعية  المنتجات  أسعار 

أسعار المواد ومستلزمات المعيشة الالئقة باإلنسان، أي 

أنها أكثر تضررا».

إجراءات  وعموم  سيزر،  قانون  «تطبيق  أمين:  يتابع 

ضغوط  تشكيل  هو  منها  الهدف  االقتصادي  الحصار 

على النظام بهدف قبوله للحل السياسي لألزمة السورية 

خيار  في  المضي  على  وحلفائه  النظام  إصرار  بدل 

الحسم العسكري الذي تأكد للجميع عقمه، وعليه يبقى 

القانون ماثال إن لم يتجاوب النظام مع المجتمع الدولي 

في قبول شروطه، واستمرار القانون بعد تنفيذه قد يؤدي 

يودي  قد  وبالتالي  االقتصادي،  االنهيار  إلى  بسوريا 

بالنظام والمجتمع، هذا من جانب، ومن جانب آخر يبدو 

أخرى  إجراءات  أمريكي – روسي على  توافق  هناك 

بوضع  نشاطات  تمارس  أمريكا  حيث  األرض،  على 

كجزء  الفرات)  (شرقي  المناطق  بعض  في  ترتيبات 

من الحل السياسي، بينما روسيا جعلت من سفيرها في 

دمشق ممثال للرئيس الروسي فالديمير بوتين، أي أنه 

الحليف  يبقى  إيران  عدا  لسوريا،  الفعلي  الحاكم  مثابة 

المناصر للنظام وهو اآلخر مثقل بالضغوط واألزمات، 

وعليه ربما يكون في تطبيق قانون سيزر واإلجراءات 

األخرى بداية لترتيبات جديدة في سوريا».

لمصلحة  سيكون  القانون  هذا  تطبيق  «أن  أمين:  يرى 

الشعب السوري إذا كان الهدف منه تغيير الوضع نحو 

األفضل في سوريا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وعلى 

أن يجنب المجتمع الدولي هذا الشعب من سلبيات تطبيقه، 

ذلك بتقديم يد العون والمساعدة، سواء كانت نقدية أو 

أما  للمواطنين،  العيش  مستلزمات  بتقديم  وذلك  عينية 

التطبيق  هذا  لنتائج  االعتبار  دون  القانون  تنفيذ  تم  إذا 

عامة،  المجتمع  على  كارثيا  تطبيقه  فسيكون  السلبية، 

وسيسعى النظام بكل إمكاناته جعل النتائج سلبية على 

وقع  لتفادي  منه  سعي  في  السوري  المجتمع  عموم 

هو  المجتمع  بأن  للتذرع  نفسه  النظام  على  التطبيق 

المستهدف كما ذكرنا».

يعتقد أمين: «ان نجاح المفاوضات الكوردية الكوردية 

والوصول الى توافق سيساهم في االستجابة لمتطلبات 

لمخاطر  النسبي  الدرء  في  اإليجابي  وأثره  المرحلة، 

تنفيذ قانون سيزر، ذلك أن الوسيط هو صاحب القانون 

ولديه القدرة على تجنيب المنطقة نتائجه السلبية، ولديه 

من األساليب والوسائل ما يكفيه في ذلك، ثم أن نجاح 

تلك المفاوضات قد تساهم في تحقيق جوانب هامة من 

من  بأسرها،  المنطقة  في  السورية  المكونات  تطلعات 

هنا ينبغي أال يدخر أي من أطراف التفاوض والحوار 

أي جهد في تحقيق النتائج اإليجابية لألسباب المذكورة 

الوطنية  المكونات  وعموم  الكوردي  شعبنا  ولمصلحة 

المتعايشة في المنطقة».

يختم أمين: «ان أهم اإلجراءات يمكن اتخاذها لتجنب 

مخاطر تدهور الوضع االقتصادي في كوردستان سوريا 

هو السعي الحثيث والهادف بشكل سريع لتحقيق هدف 

واالنتقال  الكوردي،  السياسي  للموقف  الصف  وحدة 

المتعايشة على مبدأ وثقافة  المكونات  التحاور مع  الى 

في  ثابتة  قواعد  ووضع  المشترك،  والعيش  التسامح 

ذلك لبعث الطمأنينة لدى المكونات تلك بوحدة المصير 

مع  الجدي  والتفاعل  الجميع،  بين  الحقيقية  والشراكة 

األصدقاء سواء للمساعدة في ترتيب األوضاع السياسية 

للمنطقة  العون  يد  لمد  أو  واالجتماعية،  واالقتصادية 

ومساعدتها، ومن الجانب اإلجرائي المحلي ينبغي العمل 

وليس  بمكوناته  المجتمع  خدمة  هو  الهدف  ليكون  معا 

التعاطي معه بعقلية التاجر المستفيد، ومن الجدير ذكره 

أن يتم تعامل السلطة المحلية مع المواطنين من منطلق 

مصلحتهم، وفي هذ السياق ينبغي إيالء األهمية للزراعة 

والثروة الحيوانية كون المنطقة زراعية، ووضع سياسة 

سعرية مناسبة ومنسجمة مع أسعار المنتجات الزراعية 

معونات  وتوزيع  العيش،  ومستلزمات  المواد  وأسعار 

المحتاجين،  وخصوصا  المواطنين  على  ونقدية  عينية 

وغير ذلك من االجراءات والتدابير الالزمة».

ألبناء  بالنسبة  مهم  أمر  الكوردية  المفاوضات  نجاح 

المكان  وأوله: قطع العالقة بقنديل

تحدث الكاتب- إبراهيم اليوسف لصحيفة «كوردستان»، 

بالقول: «منذ أن بدأت الحرب على السوريين، وحتى 

هذه اللحظة، ثمة ما يبدو لنا بأنه عبارة عن تحركات 

ما  وهو  الحقيقي،  الخالص  أمام  بأننا  لنا  توحي  تكاد 

إيقاع:  للواقع، وعلى  قراءاتنا  يجعلنا نستبشرعبر  كان 

المماثلة.  الشعارات  يابشار!، وغيره من  يا اهللا ارحل 

ولعل القراءة في منطقتنا الكوردية كانت أكثر وضوحًا 

بعد استيالء القوى التابعة لقنديل على قرارنا الكوردي، 

لدواع عدة معروفة من  ذلك  في  ونجاحها،  عبرالقوة، 

قبلنا جميعًا "فمن خالل الهدية التي تلقتها من األرض 

وليس من السماء-  ومن دون أي جهد مسبق!"، محور 

تلك الدواعي أمران: العنف الذي استخدمه هؤالء في 

الذي  الطرف  لجوء  وعدم  جهة،  من  أهلهم،  مواجهة 

يمثل الشعب الكوردي كله: المجلس الوطني الكوردي 

إلى خيار الرفض، بعد أن نجحت هذه القوة المستقدمة: 

إدارة، والمنتمية إلى المكان وقودًا: عدة وعتادًا و"عديدًا" 

واالستيالء خطوة خطوة على مصير كورد المكان.

ثمة الكثير من األحداث التي تمت، وراح بعضنا يلجأ 

إلى السياسة من خالل التنجيم. من خالل األمنيات. من 

خالل األخالق- وأنا أحد هؤالء- إذ إنني لم أكن يومًا 

ما ألتصور أن األمور ستؤول إلى ما آلت إليه.

خاص  هو  عما  الحديث  في  استغرقت  قد  كنت  وإذا 

فإن  سوري،  هو  ما  إلى  األول  المدخل  بعد  كوردي، 

تداخًال  أكثر  كانت  العامة  السورية  اللوحة  أوضاع 

وغموضًا بل مجهولية، بعد أن كانت معايير السياسة في 

ظل الثورة تشير إلى: سقوط النظام، وإمكان الكوردي 

اكتساب بعض حقوقه، السيما في ظل ما حققه الحراك 

من  معروفة،  أجهض ألسباب  الذي  الثوري  الكوردي 

قبل الجهتين».

عريضة  خطوط  هنا  تناولته  «ما  اليوسف:  يتابع 

للمشهدين السياسي السوري والكوردي، خالل السنوات 

التي تمضي الستكمال عقديتها األولى، وهي في ذروة 

التراجيديا، لذلك فإنني وبعد خيبات كبرى من قبل مبدي 

بينهم  بـ"السوريين" ومن  والالعبين  الدوليين،  الوعود 

الكورد، وما كان يسربه بعضهم للوجوه التي قفزت إلى 

الواجهة من خالل رصيد عام، غير ذاتي، فحولت العام 

إلى ذاتي. أجل، أعترف، إنه بعد خفوت أصداء دوي 

الحرب قليًال، اآلن، فإن المتحكمين بخيوط اللعبة" وقد 

سلست إلى أيديهم من دون تخطيط  في ما قبل الثورة 

الدم"  سفينة  أو  الثورة  ركبوا  أيضًا  هم  بل  أزعم  كما 

فباتوا ينتقلون إلى-فصول جديدة- ليمعنوا تحكمهم ليس 

إلى عقد آخر، بل إلى قرن آخر.

هل ثمة ثقة بهؤالء؟ من جهتي لقد أعدمت الثقة بجميع 

هي  كانت  والتي  المنطقة  في  المتحكمة  الدولية  القوى 

وراء جميع مآسينا، ألنها وحدها من ساندت النظام لئّال 

يسقط، ليتم تنخيع جسد هذا المكان، ويبدو حتى من دون 

هيكله العظمي».

وحدة  إلى  دعوة  ثمة  ضير،  «ال  اليوسف:  يضيف 

الصف الكوردي- وهو شعار كبير- لألسف في ظل 

الطارئة على  التدميرية  السياسات  إليه، بسبب  آلينا  ما 

مكاننا وإنساننا، إال إنه ليس لنا إال أن نقول لها: نعم، 

والتنظير  عنها،  الدفاع  في  أصواتنا  رفع  من  والبد 

بالحوار من دون  ليتفرد  السياسي  أن  بالرغم من  لها، 

مراجعة من حوله، السيما النخب الثقافية، والمنظمات 

المدنية، وحتى شركاء األمس القريب. هنالك أمر وحيد 

بإمكانه رفع منسوب اليأس لدي، وهو هل يستطيع أي 

اتفاق كوردي- وال أقول كوردي/ كوردي ألن محيط 

األطراف كلها من أبناء شعبنا- هل يستطيع أي اتفاق 

أن يكون متجردًا من أي حضور خارجي، متسلط، كان 

وراء كل مآسينا، وجعلنا مطية لمشاريع تابعة إلى مكان 

آخر. أمكنة أخرى. جهات إقليمية أخرى، خدمتها؟».

أما في مايتعلق بقانون سيزر، يقول اليوسف: «فإنني- 

ال أعول على وعيده البتة- الجهة. الجهات  التي كانت 

عن  وتاريخيًا  أخالقيًا  مسؤولة  الوعيد  هذا  مثل  وراء 

كل نقطة دم سالت في مكاننا. بلدنا. وطننا. أية قوانين 

فوق  وتجويعهم  أهلنا،  حصار  في  لإلمعان  اقتصادية 

الذي  المجرم  النظام  خدمة  في  فإنه  مجوعون  هم  ما 

ال يهمه إال أن يكون- مطبخ القصرالجمهوري- مليئًا  

بمتطلبات السيدة األولى، وأنجالها، وبعلها».

أمر مهم  الكوردية  المفاوضات  اليوسف: «نجاح  يختم 

بالنسبة ألبناء المكان، ولكن هال تأمن لها من يحميها؟ 

العالقة  قطع  وأوله:  الذاتي،  الضمان  لها  تأمن  وهال 

نجاح  في  بالنصر  لها  بالدعاء  معها  والتعامل  بقنديل، 

قضيتها في مكانها، والتعاطف االخوي الحقيقي معها، 

من دون أن يكون لها أي وجود في حياتنا؟، سأمازحك: 

بيتي.  إدارة  في  اقتصاديًا  ناجح  أني  لك  قال  من 

اقتصادي  مخطط  وضع  في  تسألني  حتى  وشخصي، 

ألهلنا، ومكاننا؟؟. أن تعيد إلينا قنديل ما استلمته باسمنا، 

وأن يسند قرار مكاننا إلينا، من دون أي سطوة خارجية 

ففي ذلك ما يعيد الروح إلى كل شيء، ليكون في ذلك 

انتظار  في  بعامة،  البلد  ولشركائنا، وألهل  لنا،  منجى 

الجريح،  شعبنا  قضية  الكوردية.  للقضية  حل  إيجاد 

المهجر، المظلوم!». 

الوحيد  السبيل  المكونات  جميع  تمثل  ادارة  تشكيل 

للنجاة

لصحيفة  شرف   رشاد  والقاص-  الكاتب  تحدث 

تقدمًا  السوري  النظام  «أحرز  بالقول:  «كوردستان»، 

المعارضة  فصائل  على  نصرًا  لنقل  أو  عسكريًا، 

المسلحة المدعومة تركيًا، بفضل وجود القوات الروسية 

وترسانتها في حميميم، بعد ظهور مخاطر جدية على 

العام  الروسي بشكل كبير،  بالتدخل  انهياره مما عجل 

االستخباري  والتخطيط  المكثف  الوجود  رغم   ،٢٠١٥

الثوري  الحرس  لقوات  المباشرة  العسكرية  والمساندة 

من  جلبت  التي  الطائفية  ايران  وميليشيات  االيراني 

العراق وأفغانستان ويعملون كمرتزقة تحت الطلب.

لكن في اآلونة األخيرة سقط النظام اقتصاديًا، ونزلت 

الليرة السورية للحضيض لجملة من األسباب من بينها: 

(سيزر)  قانون  على  ترامب  األمريكي  الرئيس  توقيع 

أن طالبت  بعد  النظام وداعميه،  بفرض عقوبات على 

النظام اإليراني  المترتبة عليه، وتوقف  بديونه  الروس 

االقتصادية  بالعقوبات  حصاره  نتيجة  األموال  بضخ 

دفع  مما  كورونا.  جائحة  بعد  يعيشه  الذي  واألزمة 

بالنظام للبحث عن بدائل داخلية، فأصدر سوق دمشق 

لألوراق المالية قرارًا بالحجز االحتياطي على األسهم 

المالية لرجل األعمال السوري وابن خال الرئيس رامي 

مخلوف؛ مما أدى إلى هبوط مدوي لـ الليرة السورية، 

وهي األسوأ منذ اندالع الثورة السورية في العام ٢٠١١ 

مما أدى إلى زيادة البطالة ويدفع الثمن الشعب السوري 

المسكين عامة الذي ال حول له وال قوة».

النظام بشكل  يؤثر على  لن  القانون  يرى شرف: «أن 

أكثر  على  واللعب  المراوغة  على  اعتاد  ألنه  كبير 

جدية  عدم  أخرى  جهة  ومن  جهة  من  هذا  حبل،  من 

الساحة  في  الدوليين  الالعبين  وكثرة  الدولي  المجتمع 

السورية، واحتدام الصراع فيما بينهم وعدم إيجاد البديل 

المناسب (المتفق عليه) الذي يحفظ مصالحهم في سوريا 

يستغرق  قد  اقتصاديًا  النظام  سقوط  وأن  المستقبل. 

لم  بغداد  على  الدولي  فالحصار  مثال،  خير  والعراق 

رئاسيا  قصرا  ثمانين  حوالي  تشييد  من  صدام  يمنع 

وموت  وحاشيته.  وقبيلته  لعائلته  الكبير  للبذخ  اضافة 

والحصار،  الجوع  بسبب  العراقبين  من  اآلالف  مئات 

حيث نستنتج ان القانون سيكون نقمة على ما تبقى من 

بين  الذي ذاق األمرين وضاق ذرعًا  المسكين  الشعب 

سندان النظام في التهجير والتنكيل وسندان (سيزر) في 

الموت جوعًا وعطشًا».

الكوردية  الكوردية  المفاوضات  «أن  شرف:  يتابع 

بنتيجة  تأتي  ربما  النجاح  لها  كتبت  ما  إذا  الجارية 

إيجابية ألنها سوف تتلقى مزيدًا من الدعم من حكومة 

العالم  على  الرئيسي  والشريان  المنفذ  كوردستان  إقليم 

للمناطق  ويمكن  المتواضع؛  بتصوري  الخارجي. 

إذا  االقتصادي،  الوضع  تدهور  تتالفى  ان  اإلدارة 

الضعيفة،  النفوس  أصحاب  التجار  جشع  من  الحد  تم 

وزيادة رواتب العاملين، بحيث تواكب ارتفاع األسعار 

نتيجة الحصار وانهيار قيمة الليرة. وشراء المنتوجات 

الزراعية بأسعار تراعي التكاليف الباهظة المترتبة على 

الزراعة.  تعتمد كليًا على  المنطقة  الفالح، كون  كاهل 

وتحقيق شراكة ندية بين المجلسين الكوردي وتف دم، 

وتشكيل ادارة تمثل جميع المكونات».

لصحيفة  ميركان  درويش  القانوني-  المستشار  تحدث 

االقتصادي  للوضع  «المراقب  بالقول:  «كوردستان»، 

السوري يدرك مدى الترابط الوثيق مع الحالة السياسية 

بعموم البالد، هذا الترابط أثر بشكل كبير على الوضع 

نتيجة  ولتاريخه   ٢٠١١ عام  منذ  للمواطن  المعيشي 

الواردات وخفض اإلنتاج  انخفاض الصادرات وزيادة 

والفساد  الجوار  دول  إلى  الصعبة  العملة  وتهريب 

وغيرها من السياسات االقتصادية الفاشلة، وزاد االمر 

سوءا وبشكل متسارع خاصة في الفترة األخيرة قرب 

الكوردية  والمناطق  األمريكي،  قيصر  قانون  تطبيق 

السلع  قيمة  في  الهائل  التضخم  هذا  عن  بمنأى  ليست 

األساسية وفي  إنخفاض قيمة العملة المحلية. 

في  المدنيين  لحماية  األمريكي  قيصر  لقانون  وبالعودة 

الواليات  جدية  مدى  عن  الهام  السؤال  يبقى  سوريا، 

المتحدة األمريكية في تطبيق هذا القانون وان ال تستعمله 

كعصا تلوح بها من أجل ابتزاز النظام وتقديم تنازالت 

على حساب الشعب السوري، هذا التخوف ربما يكون 

أقرب ما يكون في التصريح األخير للمبعوث األمريكي 

عرضًا  بتقديمه  جيفري  جيمس  سوريا  إلى  الخاص 

لرئيس النظام السوري بشار األسد للخروج من األزمة 

االقتصادية التي تعاني منها سوريا حيث قال: "اذا كان 

األسد مهتما بشعبه سيقبل العرض ونحن على تواصل 

البارزين واآلخرين  الالعبين  الروس ومع  مستمر مع 

ومع المعارضة السورية التي يجب ان تبقى موحدة". 

حيث طالب جيفري النظام بتغيير سلوكه وعدم تأمينه 

السالح  استعماله  وعدم  اإلرهابية،  للمنظمات  مأوى 

الكيماوي ضد شعبه وجيرانه، وعدم تأمينه قاعدة إليران 

هذا  ويفهم من  المنطقة.  في  دول  هيمنتها على  لتبسط 

العرض عدم جدية اإلدارة األمريكية في تغيير النظام 

إنما تغيير سلوكه فقط، وان قانون قيصر هو غاية وليس 

هدفا، المهم ضمان خروج إيران وحزب اهللا اللبناني من 

أجل حماية إسرائيل بالدرجة األولى، وبالتالي الخوف 

فقط  عندها  الشعب،  يدفعها  أن   الكبرى  الضريبة  من 

يكون هذا القانون نقمة وليس بنعمة». 

الطرفين  بين  حاليًا  الجارية  المفاوضات  بخصوص 

يعتقد  ال  والموقف،  الصف  وحدة  أجل  من  الكورديين 

العقوبات إال  تأثير على تخفيف  لها اي  ميركان: «أن 

في حالة استثناء المنطقة من هذه العقوبات، خاصة إذا 

بشكل  النظام  مناطق  إلى  ُيَمّرر  الخام  النفط  أن  علمنا 

تجمع  الصعبة  والعملة  خاصة،  صهاريج  عبر  يومي 

العملة.  تجار  بعض  أقوال  وفق  دمشق  إلى  وترسل 

مناطق غربي  في  قيصر  قانون  وللتخفيف من صدمة 

العقوبات  من  المناطق  هذه  استثناء  يجب  كوردستان 

لكارثة  تجنبًا  اغاثي  بشكل  دولي  ببرنامج  دعمها  مع 

اقتصادية تضع أغلب سكانها تحت خط الفقر. إضافة 

إلى برنامج منح للفالحين من بذار وسماد وغيرها من 

المستلزمات الزراعية، ويمكن التنسيق مع األمم المتحدة 

كحالة العراق سابقًا ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، 

وهو إجراء مؤقت وفوري وناجح».

واخيرا:

المناطق  في  االقتصادي  التدهور  مخاطر  لدرء  إذا، 

بين  الجارية  المفاوضات  الجميع  مساندة  الكوردي هو 

الطرفين الكورديين وتشجيع نجاحها، فمن خاللها يمكن 

حماية مناطقنا من كوارثة. 

درويش ميركان رشاد شرف   إبراهيم اليوسف بشار أمين 
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داعش سبايا قصص توثيق
هورمي حسو

١

الدولة تنظيم براثن من المحررات قصص توثيق يعتبر

بـ اختصارا العراق والشام المعروف في اإلسالمية

االسترقاق وقائع شهادات الناجيات من وتدوين داعش

الجنسي١   والعنف الممنهج الجماعي واالغتصاب

بينها عديدة من العتبارات للغاية الهامة األمور من

والثقافية االجتماعية األبعاد تحليل في المساعدة 

الضياع من وحفظها وتوثيقها الجرائم لتلك والسياسية

ضمن وشهادات كإفادات القصص هذه واعتماد

عناصر فيها توافرت حال في العدالة تطبيق اجراءات

مع والتكامل، التسلسل الدقة، الوضوح، مثل أساسية

الجريمة حول التفاصيل كافة على اشتمالها ضرورة

واسماء وانواعها الجرائم  جغرافية مسرح تبيان من

وجنسياتهم الدواعش المجرمين اسماء و والمدن القرى

من االستدالالت .....الخ واالعداد واالرقام والتواريخ

القضية كامل عن قانوني ملف إعداد تساعد في التي

العدالة. الى به يدفع

٢

المغتصبات والُمعنفات النساء من تفضيل كثير ظل في

انية سلبية تداعيات أي من خوًفا الصمت العراقيات

والتواطؤ التستر وآثرن لعائالتهن لهن و مستقبلية او

الناجيات أغلب من النقيض على وذلك أنفسهن، على

ومستمرة مفتوحة معركة يخضن الالتي اإليزيديات

والقفز الحقيقة في مواجهة ونجحن داعش تنظيم ضد

درًءا والسكوت واإلستكانة  الخوف جدار على

يقال. كما اإلجتماعية للفضيحة

الطابع عليه يغلب  العراقي المجتمع ان  من بالرغم

القيود كسر في النساء حركة يعرقل الذي الُمحافظ

ان اال و"العار" "العيب" ثقافة يافطة تحت اإلجتماعية

إنفتاحها خالل من حسنًا بالءًا أبلت اإليزيدية الناجية

وروت إقدام بكل  ووقفت اإلعالمية  المنصات على 

الداعشي اإلرهاب سطوة  تحت ومعاناتها  قصتها

التي ارتكبت الكبيرة الجرائم عن جرأة وتحدثت بكل

الرأي أمام حقها عن ودافعت بالعدالة وطالبت بحقها

ورثتها التي الشجاعة هذه وشجاعة، صدٍق بكل العام

حليب استمدتها مع والتي اإليزيديين معاناة تأريخ من

الطاهرة. الشنكالية األم

قوة بكلِّ المعنفات اإليزيديات الناجيات تكلمت لقد نعم

عن الدولية والمنصات المحلية المنابر في وإصرار

العراق في اإلسالمية الخالفة  دولة إرهابيي جرائم

في الدولي والمجتمع الحر العالم وناشدن والشام،

السالم  وتحقيق ٢ الجماعية اإلبادة ضحايا إنصاف

للناجيات والمحلي الدولي الحراك وهذا العنف. ونبذ

كبيرة بصورة ساهم  قد صعيد، من  اكثر وعلى

وإبراز وفضحه االرهابي داعش تنظيم تعرية في

والمحافل العالمية المنابر الى االيزيدية القضية

االجتماعي والالتي بدأن بمزق حاجز الخجل الدولية

الكم ذلك امام نفعًا يجدي ان يمكن والسكوت الذي ال

واالسترقاق الجنسي العنف  من الجرائم  من الهائل

واالتجار بالبشــر واالسـلمة االجبارية والعبودية

التي النفسـية واالعتداءات الجسدية واالنتهاكات

المختطفين بحق داعـش تنظيم عناصر اقترفها

اإليــزيديات. والمختطفات

االعمي االعالمي الوالء تقليل في هذا الجهد كما شارك

الصورة بيان وايضا جهة  من  داعش تجاه للبعض

كل تنتهك الدولية التي جرائمه لداعش وفضح الحقيقية

واصبح ثانيا جهة من االنسانية والقوانين االعراف

حية تؤخذ بها كشهادات وتحسب مادة خامة وموثقة

ثالثة جهة من الجناة بحق العدالة تنفيذ مراحل في

ناشطات نساء  على الحية األمثلة من الكثير ،ولدينا

الى وُمغتصبات ُمعنفات من تحولنَّ إيزيديات ناجيات

العالمي المستوى على وإشُتهرنَّ ومحبة داعيات سالم

 ٢٠١٨ للسالم لعام نوبل جائزة مراد نادية نيل وما ،

إليه. وصلنا ما على دليل خير لهو

ممارسات الجنسي باالعتداء المتعلقة الجرائم تتصدر

فأغلب اإليزيديات، مئات حق في داعش ارهابيي

تم كـ"سبايا" المتشدد التنظيم اختطفهن اللواتي

اجبارا قسرا،واسلمتهن تزويجهن أو اغتصابهن

إلشباع كـ"هدايا" داعش مقاتلو تبادلهم ذلك من وأكثر

"أسواق في  بيعهن وتم ، الوحشية الجنسية رغباتهم 

خالل للعالم من معروفا  اصبح كله وهذا  " النخاسة 

العالمي االعالم على اإليزيديات الناجيات انفتاح

كتب خالل من شهادتهن توثيق عن والعربي فضال

جرى ما حقيقة  لتبيان تهدف دولية وتقارير توثيقية 

كما ، وجماعي  ممنهج واغتصاب تعذيب من  لهن

والمختطفات المختطفين مصير  عن بالكشف يطالبن

ويطالبن قانونيا، أهاليهن  وإنصاف  إنصافهن مع

تجاه المرأة والطفل مسؤولياته المجتمع الدولي بتحمل

االنتقالية العدالة لتحقيق باللجوء داعش ضحايا وكافة

قانونية. وإجراءات دولية اليات ضمن

٣

التداعيات من الكثير الجماعية االبادة جريمة افرزت

كافة في االيزيدي للمجتمع القاتلة واالثار السلبية

العلل هذه من االسد حصة ان مناحي الحياة والمؤكد

،فاآلثار والطفل  المرأة نصيب من هي والمشاكل 

على تقتصر ال للناجية ضد الجنسي للعنف الصحّية

الى النفسي الشّق تطال هي بل فقط، الجسدية الناحية

بصورة يتعرضن المعنفات فالنساء كبيرة، درجة

كاإلحباط النفسية واالضطرابات للمشكالت أكبر

و اآلخر من الدائم الخوف و باإلكتئاب الشعور نتيجة

على القدرة إنعدام نتيجة عن اآلخرين بالعزلة الرغبة

فضال عن اإلحساس واألصدقاء األقارب التواصل مع

بإنعدام الثقة بالنفس والدونية والضعف ،عليه استطيع

واألمراض الصدمة بعد ما اضطرابات بإن الجزم

بل الجنسي للعنف الشائعة اآلثار  من تعتبر النسائية

، منها التخلص صعبة  متالزمة عقدة هناك تبقى

لفترات عام بشكل الناجية صحة إعتالل الى باالضافة

أن يمكن التي األخرى  العواقب من والعديد طويلة

حياتهم. تدمر

من الناجيات لمعضلة االنجع  والعالج االمثل الحل

جرى لما الدولي االقرار في تكمن الجنسي العنف

والتركمان الشيعة والشبك والمسيحيين االيزيديين بحق

نينوى  ٢٠١٤ بسهل في منتصف الشيعة والكاكائيين

على الناجية تحصل وبهذا جماعية ابادة هو وسنجار

مثل تكرار عدم دولية وضمانات الضرر وجبر العدالة

االقرار هذا حدوث حين ولكن للضحايا االنتهاكات تلك

لجبر إستراتيجية وضع أجل من التحرك الجميع على

مع ضمان الجنسي بضحايا العنف لحق الضرر الذي

والدمج والتأهيل والتعويض نصابه إلى الحق إعادة

. المجتمعي

الهوامش

أعمال لوصف الجنسي" "العنف مصطلح يستخدم :١ 

كأن اإلكراه، أو بالقوة  ؛ فرضت جنسي ذات طابع

من أو شخص آخر المعني عن خوف الشخص ينشأ

أو إيذاء احتجاز أو إكراه أو عنف ألعمال التعرض

رجًال ضحية، أي ضد السلطة استخدام إساءة أو نفسي

بيئة باستغالل أو صبيا، أو بنتا أو امرأة أو كان

التعبير عن األشخاص أو الشخص عجز أو قسرية،

شكل من أشكال اإلكراه. عن الرضا هو أيًضا حقيقة

يشمل بالنزاعات  المتصل الجنسي "العنف مصطلح 

القسري، والبغاء الجنسي، واالسترقاق االغتصاب،

والتعقيم القسري، واإلجهاض القسري، والحمل

العنف أشكال وسائر باإلكراه، والزواج القسري،

مباشرة صلة لها التي المماثلة الخطورة ذات الجنسي

النزاعات. من بنزاع مباشرة غير أو

االيزيديين، المختطفين انقاذ  مكتب إحصائيات :٢

تنظيم اركتبته  التي الجماعية االبادة لجرائم  كنتائج

(داعش)اإلرهابي والشام العراق في االسالمية الدولة

هذه  .  ٠٣-٠٨-٢٠١٤ منذ ، االيزيديين بحق 

عدد . المتحدة األمم لدى معتمدة اإلحصائيات

في  الشهداء عدد - . ٣٦٠،٠٠٠ نازح نحو النازحين

عدد  ١٢٩٣ شهيد. - االبادة االيام االولى من جريمة

المقابر  عدد - ٢٧٤٥ الجريمة افرزتها التي االيتام

مقبرة   ٨٢ االن شنگال حتى المكتشفة في الجماعية 

المقابر مواقع  من  العشرات الى إضافة   . جماعية

المفجرة عدد المزارات والمراقد الدينية - . الفردية

الذين هاجروا  عدد -  . ٦٨ مزار داعش : من قبل

 (١٠٠,٠٠٠) من بأكثر تقريبًا يقدر البلد الى خارج

االناث ٣٥٤٨    : منهم ٦٤١٧ المختطفين عدد - .

من والناجين الناجيات أعداد - .٢٨٦٩ الذكور

 ٣٥٣٠ : المجموع : كاالتي داعش اإلرهابي قبضة

اإلناث  األطفال ٣٣٩ : ١١٩٩ الرجال : النساء منهم

 : الباقين  عدد  ،  ٩٥١  : الذكور األطفال ١٠٤١ :

 ١٥٧٩ : : ١٣٠٨ الذكور االناث ٢٨٨٧

األداني ميسر

كارثة … ميادين العمال داعش إلى معسكرات من

اإليزيديين بأطفال تحل الدراسي“ ”الحرمان

بحقل زراعي العمل الى طريقه في يوم وهو كل

الشارع  عاما)  ١٧) خليل مجدل يطالع  قريب،

يغص الذي خانكى مخيم مدرسة الى المؤدي

يديه يمسك بكلتا حقائبهم. وهم يحملون بالطالب

وكأنه العمل عدة بكيس التشققات تمألها التي

أيام معها  مستذكرا المدرسية، حقيبته يحتضن 

غزو تنظيم طفولته ودراسته التي حرم منها عقب

لمدينته. داعش

خطفهم طفل آالف نحو ثالثة من واحد مجدل هو

سيطر  ٢٠١٤ عندما آب مطلع في داعش تنظيم

غربي شمال سنجار في االيزيدية  مناطق  على

دراستهم منهم فرصة الكثير نينوى، فقد محافظة

اللحاق في او تأخرهم عنها لسنوات انقطاعهم بعد

بين اعمارهم قضوها من التي الفترة  بها خالل

التدريب. ومعسكرات والتعذيب االعتقال مراكز

مضى قد كان خاطفيه، من مجدل تحرر حين

بين عاشها أعوام الدراسة اربعة عن ابتعاده على

داعش تنظيم بأطفال الخاصة التدريب معسكرات

لم تلك الطويلة األسر سنوات االحتجاز. ومواقع

عدم وجود مع خاصة للدراسة العودة تمكنه من

من وتمكنهم مثله هم من تؤهل خاصة مدارس

التوقف سنوات او تعويض بعض برفاقهم اللحاق

تلك. القسري

كوجو قرية في المبكرة طفولته مجدل عاش

والفتية الرجال غالبية تصفية تم التي بسنجار

منكوبة يخيم من منطقة ماتزال جزءا فيها، والتي

القرى في الطينية فالبيوت الدمار، جوانبها على

من ماتزال خاوية األسر آالف تضم كانت التي

يد على استباحتها من أعوام ستة نحو بعد الحياة

مئات جنباتها داعش الذين قتلوا على تنظيم مقاتلي

ورفعوا جماعية تصفية عمليات  في االيزيديين

تجريفها تم التي الدينية ومزاراتها بيوتها فوق

السوداء. راياتهم

فقد ١٩ فردا  والذي ( (٤٧ عاًما تعلو خالد يقول

سنجار، في الحياة روح قتل ”داعش عائلته من

هذا شر لم يسلم من فيها، شيء جميل  كل ذبح

لقد أطفأوا البشر، أو الحجر وال ال الشجر التنظيم

الشيوخ وذبحوا والكنائس المزارات جميع سراج

وكان والحياة، الشمس عنها  حجبوا والشباب..

االيزيديين”. األطفال نصيب من االكبر الضرر

يتبادر سنجار، عن  الحديث ”عند  تعلو يضيف

والتشريد، االختطاف والذبح الذهن مباشرة، إلى

مقبرة  وخّلف ٨٠  فردا  ٦٤١٧ اختطف فداعش

هويات من  والتحقق  رفعها  بعد  يتم لم  جماعية 

فيها”. من

داعش ظلم تحت االطفال

كخدم أو بشرية، كدروع األطفاَل داعش استخدم

انتحاريين، حتى او والبيوت، المعسكرات في

عبر �ماما  أدمغتهم غسل  عمليات عن فضال 

التن�ي� وأفكار الت�ّ�ف لزرع يومية دينية دروس

عقولهم. في

في وحياته خطفه تفاصيل بعض مجدل يروي

مدن عدة بين  مختطفا وتنقله داعش تنظيم  ظل

اب   ٣ يوم صباح ”كان يقول  وسورية.  عراقية

عائلتي  صرخات اسمع مازلت مؤلما،  ٢٠١٤

١٢ سنة، قضيت  عمري تتوسل اليهم… كان وهم

علموني كيف داعش، تعذيب تحت ثالث سنوات

واستعمال العسكري التدريب وعلموني اخدمهم

السالح”.

الشبال معسكرات خمس بين :“تنقلت ويضيف

في في العراق وسوريا (مدرسة أزاهير الخالفة

والمعهد الموصل، في المهتدين معسكر تلعفر،

الخالفة اشبال ومعهد البوكمال،  في الشرعي

االسالمي، والفقه القرآن ودرسوني فاروق) ومعهد

من المعارك العديد المشاركة في واجبورني على

ان قبل السورية، والقوات العراقية القوات ضد

عائلتي بحث من عقب سنوات التنظيم من اتحرر

االيزيديين المختطفين إنقاذ مكتب طريق عن عني

دهوك”. في

”عندما التحرر بعد معاناته عن متحدثا ويتابع

االبتدائي، السادس الصف في كنت داعش اختطفني

االلتحاق قررت داعش قبضة من نجوت ان بعد

وجهي كانت مغلقة في لكن األبواب مجددا بالمدرسة

. العمر“ تجاوز بذريعة

قانوني عائق

وتحديات  مشاكل يواجهون الناجين من ٥٠٠ طفل نحو

بمسألة يتعلق ما أبرزها التعليم، إلى العودة في عديدة

حكومة من قانون يصدر اي حيث لم القانوني، السن

االطفال هؤالء أوضاع لترتيب اربيل) – (بغداد 

غياب وجود في ظل مجهوال مستقبال يواجهون الذين

الحاالت. هذه خاصة الستقبال مدارس

للدراسة سنجار تربية مدير  صالح محمود يقول

الناجون االطفال من الكثير ”يراجعنا العربية وكالة:

وألن بالمدرسة االلتحاق  بهدف داعش براثن من

عمر بها وباتوا في المسموح أعمارهم تجاوزت السن

والضوابط ال للشروط وفقًا التعليم االبتدائي يالئم ال

قبولهم”. يتم

لتخلفهم القاهرة االسباب  نعرف :“نحن ويضيف

إليه نستند قانون أّي هناك ليس ولكن الدراسة عن

من ونتمنى التعليم في باالستمرار لهم السماح  في 

االطفال هؤالء محنة يراعي ان العراقي البرلمان

التعليم يسمح لهم باالنخراط في خاص قانون ويشرع

العمر”. النظرعن شرط بغض

والمستقبل الواقع

وأحيانا الزراعة في اعمل  انا  االن مجدل: يقول

هو قلبي في يحز  الذي  الشيء لكن  بناء،  كعامل

ذنبي، هو وما التعليم في االستمرار ال استطيع لماذا

وطني بعيدا واترك سأهاجر لي الفرصة سنحت اذا

عائلتي”. ومقبرة

بالدراسة  ملتحقة كانت عاما)  ١٧) احمد شرين

ملتحقا  كان عاما)  ١٣) مالك وشقيقها العربية،

سنوات قضوا كوجو، قرية  في الكردية،  بالدراسة

رغبة وجود ورغم تحررهما وبعد داعش قبضة في

لم انه اال بالمدرسة مجددا لاللتحاق لديهما كبيرة 

برفاقهم. مقارنة سنهما كبر بسبب لهما يسمح

يكمن في المشكلة حل هذه ان صالح يرى محمود

للدراسة برامج التعليم العاجل، والتقديم على التركيز

السريع للتعليم مدرستين افتتاح  تم وقد الخارجية،

االيزيديين االطفال سنجار. لكن بقضاء سنوني في

سنوني  في  وليسوا مخيما   ٢٠ نحو في ينتشرون 

فقط.

المقترح المشروع فقرات احدى :“تتضمن ويضيف

رئاسة قدمه  الذي االيزيديات الناجيات  لقانون

االطفال هؤالء حق العراقي، للبرلمان الجمهورية

يشرع القانون لم من الشروط ولكن بالتعليم ويستثنيهم

اآلن”. لحد

مكتب انقاذ مدير قائيدي، حسين يقول ذات السياق في

هؤالء منحنا ”لقد دهوك: في االيزيديين المختطفين

قبضة من متحررون بانهم فيه نؤيد رسمية كتب

وزارة في قانون  اي يوجد ال اسف وبكل داعش

ينصفهم”. التربية

لجريمة داعش ارتكاب على سنوات ست مرور بعد

مايزل سنجار، االيزيديين في بحق الجماعية االبادة

معلقا داعش مخالب  من  نجوا الذين  الطلبة  مصير

انقاذ مكتب  احصائيات فحسب تزايد، في والعدد 

والذين الناجين االطفال عدد وصل المختطفين

نحو  الى  سنة   ١٨ الى   ٦ من اعمارهم/ن تترواح

البالد  خارج الى هاجروا منهم قسم وطفلة طفل ٥٠٠

لهم هنا. الالزمة الرعاية توفر لعدم

رسامة الى سبية من

االيزيديين لألطفال مدارس وجود ضحايا غياب بين

 ١٧) حجي دنيا  الدراسة، عن انقطعوا الذين 

في طالبة ”كنت تقول خانصور، من عاما)

اليوم في الغزو، قبل االبتدائي السادس الصف

عائلتي مع اختطافي تم سنجار على للهجوم االول

٨٠ شخصا  نحو يبلغ عددنا كان أخرى، وعوائل

الكثير مصير اليوم اجهل  واالناث،  الذكور من

منهم”.

في قبضة ونصف سنوات ثالث ”قضيت وتضيف

والجرائم االنتهاكات البشع وتعرضت التنظيم 

عام في  أتحرر ان قبل االختطاف فترة خالل

دراستي  الى اعود ان بعدها حاولت … ٢٠١٧

عائلتي تعيش  حيث للنازحين ايسيان مخيم  في

في السن، فجلست كبر بحجة لكن رفضوني اليوم

الجحيم”. تشبه التي الخيمة

بأي نفسي اشغل ان  والدي :“شجعني  وتواصل

لكي بالرسم بدأت  استسلم، ال وان آخر شيء 

بأكثر االن لحد وشاركت بريشتي التنظيم افضح

فني”. معرض من

كسبايا االيزيديات النساء  داعش  تنظيم استخدم 

العراق بين ما النخاسة اسواق في وعرضهن

وعرض التنظيم لمقاتلي بيعهن وقام وسوريا

االجتماعي. التواصل وسائل على للبيع بعضهن

مدينة مركز جنوب تقع التي كوجو قرية وتعد

تضررا  االكثر القرية كم، ٢٠ بمسافة سنجار

تضم  عائلة  ٣٠٠ نحو فيها يعيش كان حيث

فردا   ١١٤٨ داعش  اختطف شخصا،  ١٧٣٨

خالل  القرية اهالي من شخصا ٥٣٧ منهم، تحرر

كانوا اطفاال، منهم االكبر القسم الماضية السنوات

الدراسة. عن منقطعين مازالوا معظمهم

كوجو، قرية مدرسة مدير درويش خلف يقول

ثالثة تضم كانت  داعش“ ”غزة قبل القرية  ان

بالعربية  وطالبة ٤٨٦ طالبا مدارس يدرس فيها

مدرسة. تضم اي واآلن ال والكردية،

مخيم في  حاليا يعيش الذي درويش ويوضح 

من   ١٠ اختطف ”التنظيم  ان بدهوك، ايسيان 

هاجرا الحقا فقط اثنان منهم  نجا القرية معلمي 

ال انه الى مشيرا كردستان”، اقليم خارج الى

احدى تحويل وتم معلم، اي القرية في يوجد االن

متحف الى العراقية الحكومة قبل من المدارس

الجماعية. باالبادة خاص

دراسته، في متابعة األمل فقد الذي خليل، مجدل

في يعمل وهو صوره موبايله عبر اليوم يوثق

له بصور احتفظ قد  كان كما الزراعي،  الحقل

في يتدرب وهو  التنظيم قبضة في كان  عندما

يرتدي وهو االسلحة على التنظيم معسكرات

ولم أحقق الكثير، ”لم يتغير يقول مالبس أفغانية.

وربما ألعيش، اعمل مازلت به.. حلمت مما شيئا

بي”! الذي يحيط صور الجحيم ألوثق

التربية ) مشروع نتاجات من العمل هذا

 (MICT) بواسطة تنفيذه تم الذي ( اإلعالمية

مع بالتعاون لإلعالم األلمانية األكاديمية

.٢٠٢٠ سنة الدولية الهجرة منظمة (IOM)
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الكوردستاني القومي األمن تهديد يف وآثارها السلبية اإلشاعات

واقتصادية وسياسية اجتماعية ظاهرة اإلشاعة

من البشرية وهي تاريخ في قديمة وإعالمية وعسكرية

وتفتيت المجتمعات تدمير في  الفتاكة األسلحة أخطر

معنويات وتحطم ومناطقًيا  واجتماعًيا سياسًيا  بنيتها

اإلشاعة لنشر الوسائل كانت وقديًما ونفسياتهم الشعوب

التكنولوجي التقدُّم مع الحاضر عصرنا في أما تقليدية،

لنا بد ال استغالل وهنا أبشع الوسائل تلك استغلت فقد

أو خبر "عبارة عن :( (اإلشاعة مفهوم  عند نقف  أن 

لها وال أساس والمختلقة المزيفة األخبار من مجموعة

الصحة من قليلة نسبة لها يكون  ُربَّما أو الصحة  من

طريق عن تنتقل موثوق مصدر إلى تستند ال ولكنها

ومنصات اإلعالم وسائل عبر  أو الكتابة  أو المشافهة

محدد هدف ولها عامة بصورة االجتماعي التواصل

المناطق أو الجماعات أو الشخصيات مستوى على

المجتمع في  مروجيها لدى معروفة لغايات الدول  أو

." صحتها على منهم ظًنا العامة بين وتتداول

؟ اإلشاعة تنتقل كيف

الشخص بإبالغ األول الشخص يقوم عندما اإلشاعة تنتقل

هذا الخبر يتلقى الثاني الشخص فإن ما، الثاني بخبر

جديدة معلومة بإضافة وذلك جديد، من صياغته يعيد ثم

يصبح موضع حتى وذلك منه معلومة بحذف للخبر أو

وطريقة والثقافي التعليمي لمستواه  مالئمة أكثر الخبر

هذه، الصياغة وإعادة التحليل بعملية قيام وبعد تفكيره،

بدوره يقوم الذي الثالث الشخص إلى الخبر بنقل يقوم

له، معنى بالنسبة ذا ليصبح أخرى صياغته مرة إعادة

وهكذا دواليك آخرين أشخاص إلى بنقله ذلك يقوم بعد

صورة الخبر الذي عن كلًيا يختلف األول الخبر فصورة

والحذف اإلضافة بعد والرابع الثالث للشخص وصل

. والزيادة عليه ...إلخ

كوردستان إقليم  في  كورونا جائحة  ظهور  ومنذ

كوردستان  إقليم حكومة قامت  ٢٠٢٠ آذار شهر في

والمنافذ الديانات لجميع  العبادة ودور  المطارات بغلق

المؤسسات في الرسمي الدوام وإيقاف الحدودية

للحد اإلجراءات تشديد مع الحكومية والدوائر األكاديمية

الكورستانية بين المحافظات الطريق ما بغلق انتشاره من

الكوردستانية والمحافظات العراقية المحافظات بين وما

وأصبحت عليه نجاًحا ملوحًظا للسيطرة الحكومة فحققت

األمر لم هذا ولكن العالم دول قبل من بها اإلشادة محل

المعادية والكوردستانية العراقية السياسية للجهات يرق

اإلعالمية الماكنات فبدأت الكوردستانية للحكومة

ڤـايروس عن بالحديث االجتماعي التواصل ومنصات

دولة إفشال حكومة بهدف وذلك اإلشاعات ونشر كورونا

اإلشاعات بحملة مروجو فبدأ بارزاني، مسرور الرئيس

قبل من كوردستان الدفوعة حكومة إقليم ضد مناهضة

الكوردستانية واألحزاب العراقية السياسية الجهات بعض

بنشر الكوردستانية للحكومة معارضة بأنها تّدعي التي

فقالوا: ، الكوردستاني المجتمع في اإلشاعات

تخفي كوردستان إقليم حكومة  ولكن  كثيرة األعداد )

أخرى إشاعة نشروا وبعدها !( المواطنين عن الحقيقة

وإعالن بكورونا المصابين عدد ازدياد بعد والسيما

إقليم في الصحة قبل وزارة الدقيقة من بالتفاصيل ذلك

المصابين بعدد تبالغ (الحكومة  بأن:  فقالوا كوردستان

! كوردستان ) إقليم في أعداد هكذا وال يوجد

ظهرت  فقد المصابة، بالحاالت الكيل  طفح وعندما

إقليم في كورونا يوجد ال ) : تقول  أخرى إشاعة 

أو أصدقائك أو أحد من عائلتك أصيب ،هل كوردستان

المغرضة اإلشاعات هذه وبسبب ؟) بكورونا أقربائك 

لم يلتزم الثمن المدفوعة السياسية الجهات قبل بعض من

بعد السيما  الصحة وزارة بتعليمات  الشعب من كثير

اإلسالمي االتحاد في القيادي المجلس لرئيس تغريدة 

المحافظات التجوال بين حظر تمديد " إن الكوردستاني:

التظاهرات لمنع بل التجوال لمنع ليست كوردستان إقليم

!" واالحتجاجات

 ٧ نحو كورونا بڤـايروس  المصابين  عدد  بلغ وقد

في المصابين عدد وكان العالم  حول شخص ماليين

وتوفي  ١٣٢٤ مصاًبا الساعة هذه إلى كوردستان إقليم

تحت و٧٦٠مصاًبا للشفاء تماثلوا  و٤٤٨ ٢٧منهم

!... الصحية الرعاية

برزنجي مواطني سامان الدكتور الصحة حذر وزير وقد

بسبب السيطرة عن ستخرج األمور مبيًنا بأن كوردستان

ال كبرى – إنسانية بكارثة  ينذر مما  الفايروس تفشي 

! - اهللا سامح

كورونا وحفظ النفس

ِلْلُمَحاَفَظة ُوِضَعت ِريَعَة َأنَّ الشَّ َعَلى ساِئُر اْلمَلل اتََّفَقت َفقد

َوالنَّْفس، الدِّين، :
َ
َوِهي اْلَخْمِس، ُروِريَّات الضَّ َعَلى

. َواْلَعْقل َواْلَمال، َوالنَّْسل،

للتهلكة تعرضها وعدم الشريعة مقاصد من النفس وحفظ

ِإَلى ِبَأْيِديُكْم ُتْلُقوا َوَال اهللاَِّ َسِبيِل ِفي َوَأنِفُقوا تعالى:{ قال

اْلُمْحِسِنيَن} ُيِحبُّ اهللاََّ َوَأْحِسُنوا ِإنَّ التَّْهُلَكِة

[١٩٥: البقرة ]

والحذر الحيطة وأخذ الطبية بالتعليمات االلتزام وعدم

إلى سبيًال سيكون ذلك فإن مخالطتهم أو المصابين من

النفس حفظ اإلسالمية الشريعة مقاصد ومن التهلكة

إلى التهلكة). بأيديكم تلقوا بقوله :(وال عنها عبر ولهذا

كوردستان إقليم اإلشاعة في نشر دوافع

قصد عن تكون أن  إما  اإلشاعات أن معلوم هو  كما 

تأجيج في كبيًرا  دوًرا وتؤدي قصد دون  من أو

تعصف التي األزمات أوقات في ودغدغتها العواطف

قبل من المدعومة  الزائفة واإلشاعات والعباد  بالبالد

الفتنة وُتحًدث رواًجا تالقي السياسية الجهات بعض

والهلع والخوف الرعب وإثارة والبلبلة المجتمع في

فجوة وخلق والشعب الحكومة  بين الثقة  ونزع والقلق

قبل من شيء بكل الكوردستانية الحكومة وتكذيب بينهما

نشرت في التي اإلشاعات ومن المرتزقة والخونة بعض

اإلعالم بأن: وعبروسائل االجتماعي التواصل منصات

فرضت كوردستان إقليم حكومة في الداخلية وزارة "

كورونا فايروس انتشار أجل من ليس للتجوال حظًرا

! " بالرواتب تطالب التي التظاهرات من خوًفا وإنما

الحقوق من  الموظفين  رواتب أن فيه شك  ال  ومما

ال األمر وهذا الكوردستانية  الحكومة على  المشروعة

وطنية ولكن إلى مزايدات وال يحتاج اثنان فيه يختلف

ببعض المرتبطة والسيما  الجماهير من كثيًرا يبدو أن

بقطع المتسبب َمِن عمًدا تتجاهل السياسية الجهات

؟! الموظفين عن الرواتب

االتهام بتوجيه النفوس ضعاف بعض قيام عن فضًال

ذلك من وما إلى فاسدة بأنها إلى الحكومة الكوردستانية

طبقة وجود ننكر ال وهنا الجاهزة) (المحفوظات  تلك

ولكن الحكومية الدوائر في الفاسدين المسؤولين من

وزراء العراقي رئيس هو والميزانية قطع الرواتب َمْن

الحكومة  ٢٠١٤ وليست سنة في المالكي نوري السابق

. الكوردستانية

الحقيقة تضليل صاحبها حاول التي اإلشاعات ومن

موجة وركوب الكوردستاني الشعب على العام والرأي

به قام ما كوردستان  إقليم  حكومة  ضد المتظاهرين 

في للتظاهر دعوة بإطالق الجديد  الجيل  حراك رئيس

لك تكون أن ألجل قائًال:"التظاهر كوردستان عموم

وليست وأحسن أفضل  حياة وأطفالك ولعائلتك  أنت

رئيس أن علًما " األخرى والجهات األحزاب ألجل

لحكومة مديون عبدالواحد شاسوار الجديد الجيل حراك

تسعة وستون (٦٩،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ) كوردستان بمبلغ

سلسلة بدفع اإلمعة هذا ديناروبدأ مليون مليار وخمسمئة

المرتبطة االجتماعي التواصل وصفحات الفضائية قنواته

الكوردستانية! الحكومة ضد بالعمل به

اإلشاعة مصدر

أفراد خلفها يقف المجتمع في إشاعة كل انتشار وراء إن

اإلشاعة وكذلك جهات مستفيدة منها ومروجو مستفيدون

ضد سياسي وحزب له منافس آخر ضد شخص هم:(

لنظام السياسيون والمعارضون له مضاد آخر حزب

الدولة ضد والطابورالخامس دولة ضد ودولة الحكم

وبعض دولية وهيئة النفسيون والمرضى والحكومة

االجتماعي) التواصل ومنصات اإلعالم وسائل

داخلية أجندات ينفذ اإلشاعة رجل مصدر يكون وربما

مخططاتها لها دولة أو سياسية بجهة مرتبطة وخارجية

العام الرأي وتضليل الحقائق لتشويه البلد ذلك تجاه

من حالة وخلق واالستقرار األمن زعزعة بهدف

يؤدي مما والحكومة الشعب بين الثقة وعدم الفوضى

للبلد! العام بالنظام اإلخالل إلى

اإلشاعة نشر من الهدف

: الشائعات نشر أهداف تتنوَّع

الحرب في استخداماتها وأكثر معنوية نفسية -١

النفسية.

سات المؤسَّ بسياسة التشكيك  في تتمثَّل  سياسية:  -٢

الدولة. والمسؤولين في

أفراد هها يوجِّ اإلشاعات التي في تتمثَّل اجتماعية: -٣

فتنة،ولتعميق لخصومة،أو البعض؛ لبعضهم المجتمع

بينهم. الخالفات

االقتصادية الظروف إشاعة في اقتصادية:تتمثل -٤

أفراد بين والقلق الفوضى إثارة بهدف السيئة،

المجتمع.

في المقاتل، اإلرادة ُروح كسر إلى تهدف عسكرية: -٥

المرتفعة. المعنوية ُروحه وقتل

ورموزها األمة وأهداف ِقَيم في تشكِّك وهي أخالقية: -٦

صحيحة. ومناهج رموًزا إلسقاطها؛

المستهدفة والفئة اإلشاعة جمهور

ويسمعونها، يتناقلونها بها،وَمن المخاَطبون وهم

قد بها،وهؤالء ومقصودون حصًرا  إليهم هة والموجَّ

لها. إلى مروِّجين ُمستقِبلين لإلشاعة من لون يتحوَّ

الكوردستاني  المجتمع على اإلشاعات خطورة

المجتمع . في روح االنقسام بث -١

بمبادئه إيمانه وزعزعة المجتمع معنويات تحطيم -٢

وأهدافه.

طريق بث عن االستسالم على المجتمع تشجيع  -٣

وأن عظيمة قوة أنه أمام حتى يشعر صفوفهم في اليأس

فائدة. أية دون من ضائع جهده

فجوة إيجاد و المسؤولين في ثقته المجتمع فقد -٤

المجتمع. أفراد بين و بينهم

من حيث الشائعة تخلفه الذي االقتصادي األثر  -٥

الجماعي العمل عرقلة طريق عن الدولة اقتصاد إنهاك

المشاريع. داخل

الناس أمن على السلبي والتأثير اإلشاعة

سلوك عدواني أنه النفس علماء نظر وجهة اإلشاعة من

المترسبة العقد النفسية بعض وتعبير عن المجتمع ضد

عنه َيْنُجم قد العدواني  السلوك وهذا الباطن  العقل في

القول في الشذوذ من نوع إلى يتحّول وقد مباشرة أفعاًال

بأمن يتعّلق ما الشائعات أنواع أبرز ولعل والعمل

مجرى على ويؤثر في دوامة القلق يتركهم ألنه الناس؛

واألمني واالجتماعي االقتصادي الوضع والسيما حياتهم

والوعي اإلدراك  إلى الناس يفتقد عندما وخصوًصا

وتعد األخالقية والقيم والدين كاألمن االستقرار وثوابت

أو للمجتمعات المدمرة األسلحة أخطر من اإلشاعة

عصب الحروب اإلشاعة وتعد أو الحكومات األشخاص

المعنوية للشعوب. الروح من للنيل وسالحها النفسية

الكوردستاني القومي األمن على اإلشاعة خطورة

بعض في الشغب وأعمال المظاهرات ١-تنظيم

إقليم كوردستان. من محددة المحافظات ومناطق

الشغب وأعمال جهة من اإلشاعات بين وثيقة صلة هناك

بخروج اإلشاعات  تسبب ما  وكثيًرا  أخرى جهة من

. البلد في وإحداث الشغب المظاهرات

وأجهزتها بالحكومة ونقص الثقة العام الرأي بلبلة -٢

البلبلة والمدن إلشاعة المناطق في بعض ما حدث وهذا

مسرور السيد حكومة ضد والتحريض والفوضى

الطرق. بكل وإفشالها بارزاني

لها اإلشاعات بعض  الحكومة قرارات التأثيرعلى  -٣

الحكومة. قرارات على سلبية تأثيرات

تأثير لها فاإلشاعة القرار صانعي إرباك ٤-محاولة

القرارات بأخذ بالتسرع وذلك القرار صانع على كبير

. الدقيقة والدراسة التأّني دون من

بقضايا فرعية وُتبعدهم ٥-اإلشاعات ُتشغل المسؤولين

. األصلية الجوهرية القضايا عن

التكنولوجي التقدم باإلشاعات بسبب التحكم ٦-صعوبة

ومنصات على اإلنترنيت اإللكترونية المواقع فكثير من

جًدا سريعة االتصال شبكات أو االجتماعي التواصل

والتليگـرام واالنستگـرام والتوتير الفيسبوك مثل:(

والڤايبروالبريد والواتساب والماسنجر واليوتيوب

اإللكتروني).

 Facebook الفيسبوك شركة  قامت قالئل أيام وقبل

و٣١  مجموعات و٥ حساًبا و٧١ صفحة ٣٢٤ بغلق

والحسابات الصفحات  هذه كل االنستگرام على حساًبا

المرتبط الزانياري بجاز مرتبطة والمواقع والمجموعات

على تهجمهم بسبب الكوردستاني الوطني باالتحاء

بارزاني مسرور السيد كوردستاني إقليم حكومة رئيس

وقد ، الكوردستاني الديمقراطي الحزب على وكذلك

واإلشاعات المنشورات  تلك الفيسبوك شركة  وصفت

! " منسق حقيقي غير سلوك " بأنه

دوالر على  ألف ٢٧٠ أنفقوا أنهم الشركة رأي وبحسب

عدد لزيادة المنشور للمحتوى ترّوج التي اإلعالنات

! والمشاهدين المتابعين

داخلية سياسية لجهات التابعة الصفحات عدا ما هذا

المجتمع واستهداف اإلشاعات نشر مهمتها وخارجية 

. الكورستاني

اإلشاعات أهداف

: منها كثيرة أهداف لإلشاعات

والشخصيات الحكومات وسمعة صورة تشويه -١

الكوردستاني. العام الرأي أمام المناضلة واألحزاب

والشك والكراهية والحقد والتفرقة الفتنة نشر -٢

الشعب. صفوف في والتذمر

وشعورهم المجتمع في الفوضى من حالة خلق -٣

! واإلحباط باليأس

لصالح الكوردستاني والبيت الصف وحدة خلخلة -٤

. الكوردي للشعب معادية جهات

المستقبل اإلشاعات بحسب أقسام

: أقسام وهي على أربعة اإلشاعة تنقسم

يرددها . وال يصدقها يسمع اإلشاعة وال من -١

يرددها . وال ويصدقها اإلشاعة يسمع من -٢

اإلشاعة ويصدقها ويرددها . يسمع من -٣

ويضيف ويرددها ويصدقها اإلشاعة يسمع من -٤

! األنواع أخطر النوع من وهذا عليها

التأكد دون من مجتمعنا رواًجا في أكثر هو النوع وهذا

! ومصدرها اإلشاعة صحة من

كوردستان إقليم في لمكافحة اإلشاعة أساليب

مصدر التأكد من :يجب اإلشاعة مصدر من التثبت -١

عبر الفوضى من يحدث ما وهذا نشرها قبل المعلومة

المعلومات نشر حيث من التواصل االجتماعي منصات

. الدقيقة غير

من كثيًرا ؛ألن المجتمع بين اإلشاعة نقل عدم  -٢

المواطنين معنويات على سلبية تأثيرات لها اإلشاعات

نفسيات وتؤثرعلى الداخلية الجبهة تفكيك إلى وتؤدي

الجماهير توعية والعسكريين ولهذا السبب يجب المدنيين

اقتصادًيا وسياسًيا الهّدامة للمجتمع اإلشاعات تقبل لعدم

واجتماعًيا. وصحًيا

الرد عليها عدم ألنَّ بأسرع وقت؛ اإلشاعة على الرد -٣

تكون يجب أن وللرد على اإلشاعات صحتها دليل على

: اآلتية الخطوات بعض باتخاذ

وقّوتها مصدرها حيث من اإلشاعة تحليل يجب أ-

قبل نفيها. وضعفها وخطورتها

وعدم تجاهلها فينبغي قوية ليست اإلشاعة كانت إذا ب-

لها. أية قيمة إعطاء

بطريقة عليها الرد فيجب قوية اإلشاعة إذا كانت ت-

إلسكات الثبوتية وباألدلة جذورها  من لتفنيدها ذكية

. الخصوم

لمكافحة السليمة الطرق من الدقيقة األخبار نشر -٤

وذات المستوى الرفيعة الشخصيات عبر اإلشاعة

جسورالثقة ومد والثقافية المعرفية أبعادها لها شخصية

. والمواطنين الحكومة بين ما

اإلشاعات على للسيطرة أومركز  مؤسسة إنشاء -٥

عليها. والرد ودراستها

ومحاسبة المجتمع في اإلشاعات نشر من التحذير -٦

وثابتة. أدلة صحيحة دون لذلك من المرّوجين

: الكوردستاني المجتمع في لإلشاعات السلبية اآلثار

اإلشاعات فيه يكثر مجتمع في يعيش الذي المواطن -١

تكون التي  اإلشاعات والسيما نفسية  بحالة سيصاب

. له موّجهة

انتشاراألمراض النفسية إلى يؤدي اإلشاعات انتشار -٢

والكراهية والغل  الحقد من  حالة  ويوّلد المجتمع  في

. االجتماعية الروابط ضعف ثم ومن واالنتقام

المجتمع تفكك إلى يؤدي اإلشاعات استقبال -٣

تدريجًيا.

إلى تؤدي خارجية  جهات من  الموّجهة اإلشاعة  -٤

وعدم شعور المجتمع في القيمي واألخالقي النظام تدمير

والحكومة المواطن بين الثقة ونزع بالمواطنة الفرد

بينهما. فجوة وخلق

النظام على كبيرة تأثيرات  لها اإلشاعات  انتشار -٥

المواطنين تترك الكوردستاني؛ألنها في المجتمع األمني

عندما والسيما والخوف القلق من دّوامة في يعيشوا أن

المطلوب. بالمستوى المجتمع ليس في الوعي يكون

القومي األمن لتهديد السلبية اآلثار ظاهًرا ويتجلى

مضللة بطرق العام الرأي بتوجيه وذلك الكوردستاني

لألشياء الصورة  وضوح وعدم وضبابية للحقائق 

أداة ومعول إلى من مهمة اإلصالح العام الرأي فيتحول

ينفذون الذين والخونة والجحوش المخربين هؤالء بيد

والخارجية. الداخلية األجندات

القومي األمن على  سلبية مردودات لها  واإلشاعة

المعنوية الروح إضعاف تستهدف ألنها الكوردستاني؛

الواحد البيت بين ما الفرقة بنشر طابًعا وتأخذ لشعبنا

على وُتشّجع الكوردي الصف  وشق  الواحدة والمنطقة

زماننا في واإلشاعة والفرقة والكراهية االنقسام روح بث

ومنصات اإلعالمية القنوات عبر كبيرة تنتشر بسرعة

واالنستگـرام والتويتر الفيسبوك االجتماعي:( التواصل

والناس يتعاملون القصيرة ) واليوتيوب والرسائل النصية

! وحقيقية المسلمات من أنها على معها

َيا تعالى:{ قوله جذورها َضْع أمامك من اإلشاعة ولنسف

ُتِصيُبوا َأن َفَتَبيَُّنوا ِبَنَبٍإ َفاِسٌق َجاَءُكْم ِإن آَمُنوا َأيَُّها الَِّذيَن

}[الحجرات َناِدِميَن َما َفَعْلُتْم َفُتْصِبُحوا َعَلٰى ِبَجَهاَلٍة َقْوًما

مرّوجي أمام الطريق  قطعت القرآنية اآلية  فهذه  [٦:

ذلك تبارك وتعالى- رب العزة - فقد سماه اإلشاعات

بالفاسق! الشخص
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نوافذ 

إيران 

تطلع  

بَرا 

سئل ميشيل عون ذات يوم وهو في منفاه 

بفرنسا، متى ستنتهي الحرب في لبنان؟ 

أجاب ستنتهي حين تبدأ في سوريا، كان 

عون يعي تمامًا لما يقول، ليس ألنه كان 

بل ألنه  الرئيسية فحسب  ادواتها  إحدى 

مراٍم  من  الحرب  لهذه  ما  كغيره  أدرك 

الواسع  الولوج  بعد  والسيما  وتعقيدات 

لجهات دولية وإقليمية في أتونها.

لعل أخطر حلقات التعقيد تلك التي جرت 

من جانب نظام البعث في سوريا الذي 

في  الطائفي  الجانب  استغالل  استطاع 

الصراع الدائر في لبنان منذ البداية، حيث 

الميليشيات  جانب  الى  بداية  بقوة  وقف 

المارونية ضد منظمة التحرير الفلسطينية 

ومجمل القوى اليسارية اللبنانية بعد عام 

من اندالع الحرب عام ١٩٧٦، وهذا ما 

جهات  استقواء  في  بعيد  حد  الى  ساهم 

أدى  أخرى  جهات  حساب  على  طائفية 

كما هو معروف إلى ضرب مرتكزات 

التوازن الذي كان قائمًا،  ليقوم في وقت 

تغيير موقفه وقيامه في دعم  الى  الحقًا 

استمرارها  مع  الشيعية،  أمل  حركة 

الفلسطينية  الميليشيات  بعض  دعم  في 

الخميني  ثورة  نجاح  وبعد  والمارونية، 

الطائفة  دعم  سياق  وفي   ١٩٧٩ عام 

تواجده  تعزيز  في  النظام  نجح  الشيعية 

ودخوله في صراع مصطنع مع إسرائيل 

في السيطرة على لبنان، وساهم ذلك في 

والدة حزب اهللا اللبناني عام ١٩٨٥ بدعم 

من خط طهران دمشق الطائفي، وحصل 

من  كبير  وتنظيمي  عسكري  دعم  على 

في  اإليراني  الثوري  الحرس  عناصر 

سهل البقاع، ليقوم الحقًا باحتالل أجزاء 

بذلك  وأصبح  بيروت،   من  واسعة 

تأثيرا  واألكثر  األكبر  الشيعية  الميليشيا 

في لبنان.

 ،١٩٨٩ عام  الطائف  اتفاق  توقيع  بعد 

في  األهلية  للحرب  نهاية  وضع  الذي 

عن  السالح  بنزع  طالب  والذي  لبنان، 

الميليشيات، اّتجه حزب اهللا إلعادة تقديم 

"مقاومة  قوة  أنه  على  العسكري  جناحه 

االحتالل  إنهاء  إلى  تهدف  إسالمية" 

باإلبقاء  له  سمح  ما  للبالد،  اإلسرائيلي 

على تسليحه.

زيادة  في  بعيد  حد  الى  ساهم  ما  هذا 

لبنان،  في  السياسية  الحياة  في  نفوذه 

الى  األمر  به  وصل   ٢٠١١ عام  وفي 

إسقاط حكومة الوحدة الوطنية بقيادة سعد 

بيد  طائفية  أداة  الى  ليتحول  الحريري، 

نظام والية الفقيه.

لهذا لمح ميشيل عون الى حتمية اندالع 

حّد  لوضع  كمقدمة  سوريا  في  الحرب 

ذراعها  ذلك  في  بما  اإليراني  للنفوذ 

العسكرية والسياسية المتمثلة بحزب اهللا 

مكونات  لباقي  المجال  ليفسح  الطائفي، 

على  جديد  من  يدها  وضع  في  لبنان 

مقدمة  ذلك  وليكون  مقدراتها،  مجمل 

إلعادة التوازن ليس في سورية فحسب 

بل في مجمل المحيط اإلقليمي.  
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علي مسلم

عماد كركص

 

 ١٧ في  الفعلي  التنفيذ  حيز  قيصر"  "قانون  يدخل 

المتحدة في  الواليات  الحالي، إذ ستبدأ  من الشهر 

العقوبات  أول حزمة من  باإلعالن عن  اليوم  هذا 

االقتصادية ضد النظام السوري وحلفائه والشركات 

واألفراد المرتبطين به، فيما ستتبعها على مراحل 

تفعيل  القانون.  يتضّمنها  أخرى  عقابية  إجراءات 

هذا القانون ُيتوقع أن يؤدي إلى شّل مفاصل اقتصاد 

النظام السوري باستهدافه البنية المالية له (مصرف 

سورية المركزي) والشبكات المرتبطة به في بادئ 

األمر، باإلضافة إلى وضع قيود على حركة التبادل 

االقتصادي بين النظام وحلفائه لجهة إمداده بالمواد 

حربه  استمرار  على  يساعده  ما  وكل  واألموال 

ضد السوريين التي بدأت منذ اندالع االحتجاجات، 

ربيع عام ٢٠١١. لكن كيف بدأت قصة "قيصر" أو 

"سيزر"، وكيف تحّول هذا االسم إلى قانون أميركي 

يهدد نظام بشار األسد بعد حوالي تسعة أعوام من 

حرب اإلبادة التي يخوضها ضد السوريين؟

لعسكري  الحركي  االسم  هو  "سيزر"،  أو  "قيصر" 

الشرطة  جهاز  في  الشرعية  الطبابة  في  ومصور 

كانت  دمشق،  العاصمة  ومقره  للنظام،  العسكرية 

الحوادث  تصوير  على  تقتصر  الثورة  قبل  مهمته 

العسكرية  والمؤسسة  بالجيش  المرتبطة  الجنائية 

مهمة  إليه  تسند  أن  قبل  وغيرها،  قتل  جرائم  من 

في  للنظام  العسكرية  المستشفيات  إلى  الذهاب 

العاصمة وتصوير جثث القتلى من المعتقلين لدى 

وتخزينها،  الصور  هذه  توثيق  من  فتمّكن  النظام، 

وجمع حوالي ٥٥ ألف صورة لـ١١ ألف معتقل 

ما هو "قانون قيصر"؟
منتصف  حتى  وذلك  التعذيب،  تحت  قضوا  سوري 

٢٠١٣، وهو الموعد الذي قرر فيه "قيصر" االنشقاق 

عن المؤسسة العسكرية بالتعاون مع منظمات سورية 

ودولية، وبحوزته هذا الكم من الصور التي تشّكل أكبر 

دليل إدانة للنظام.

التي شّكل ظهورها  بدأ تسريب الصور  "وفي ما بعد 

صدمة  اإللكترونية  والصحف  التواصل  مواقع  على 

التي  المعتقلين  بعد مشاهدة صور جثث  أجمع،  للعالم 

المعتقلين  نتيجة لتعرض  العظمية  بالهياكل  باتت أشبه 

مفارقتهم  قبل  والتعذيب  والتجويع  العنف  أنواع  ألشد 

الضحايا  ألهالي  كانت  األكبر  المأساة  أن  إال  الحياة، 

وذويهم  أبنائهم  على  تدريجيًا  بالتعرف  أخذوا  الذين 

من خالل الصور، على الرغم من تغير مالمح العديد 

من المعتقلين بعد الوفاة والظروف التي مروا بها قبل 

ذلك.

أوروبا  في  ناشطة  ودولية  سورية  منظمات  وبدأت 

والواليات المتحدة، تحريك الملف بعد عام من انشقاق 

التحقيقات  مكتب  إلى  الصور  فوصلت  "قيصر"، 

مؤكدًا  تحليالته  أجرى  الذي  األميركي  الفيدرالي 

أمام  شهادته  "قيصر"  قّدم  ذاته  الوقت  وفي  صحتها، 

أو  المسودة  صياغة  وتمت  األميركي،  الكونغرس 

"قانون قيصر"، وسط عدم تحرك  األولى من  النسخة 

الرئيس  قيادة  تحت  الوقت  ذلك  في  األميركية  اإلدارة 

الجهود  تعطيل  بذريعة  القانون  لتطبيق  أوباما  باراك 

السياسية الرامية إلنهاء الصراع السوري.

النواب  مجلس  في  القانون  ُمرر   ٢٠١٧ العام  وفي 

على  عند عرضه  يمر  لم  لكن  مرة،  ألول  األميركي 

العكس،  حدث  تاله  الذي  العام  وفي  الشيوخ،  مجلس 

عارضوا  النواب  أن  إال  القانون  الشيوخ  مرر  حين 

مشاريع  بينها  من  حزمة،  ضمن  أدرج  الذي  القرار 

وفي  إلسرائيل.  المقاطعة  الشركات  تستهدف  قوانين 

العام ذاته (٢٠١٨)، فشل المشروع أيضًا بالمرور في 

مجلس الشيوخ الذي عّطل أحد نوابه، وهو السيناتور 

داخل  السوري  اللوبي  دفع  ما  القرار،  بول،  راند 

السوري  "المجلس  مقدمتهم  وفي  المتحدة،  الواليات 

الذين  األميركي" ومنظمات سورية وأميركية مختلفة، 

عملوا بجهد في المساعدة على صياغة القانون والذهاب 

به إلى الكونغرس، وباستشارة أعضاء في الكونغرس 

بربط  حل  إيجاد  إلى  أميركيين،  وقانونيين  والشيوخ 

القانون بموازنة وزارة الدفاع، وليس التصويت عليه 

بشكل إفرادي. والتصويت على الموازنة يحتاج لموافقة 

ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ وليس كلهم، وبالتالي بات 

الجمهوريين  كون  مؤكد،  شبه  للقانون  الشيوخ  إقرار 

والديمقراطيين في مجلس الشيوخ متفقين على تمرير 

ميزانية وزارة الدفاع.

الماضي،  العام  من  األول  كانون  ديسمبر/   ١١ وفي 

مرر الكونغرس مشروع القانون ضمن ميزانية وزارة 

الدفاع، ومن ثم أقره مجلس الشيوخ في ١٧ من الشهر 

ذاته، إلى أن وّقعه الرئيس األميركي دونالد ترامب في 

السياسي  الموقف  ليتحّول  نفسه،  الشهر  من  العشرين 

يبدأ سريانه  قانون  إلى  السوري  النظام  األميركي من 

في وقت محدد من الشهر الحالي.

"وتعّرض القانون الذي جاء تحت عنوان "قانون قيصر 

من  لعدد   ،"٢٠١٩ لعام  سورية  في  المدنيين  لحماية 

الكونغرس،  قبل  من  عليه  التصويت  قبل  التعديالت 

الماضي،  العام  من  حزيران  يونيو/  في  آخرها  كان 

وينص على فرض عقوبات على األجانب المتورطين 

ببعض المعامالت المالية أو التقنية لمؤسسات الحكومة 

السورية، والمتعاقدين العسكريين والمرتزقة الذين 

يحاربون بالنيابة عن الحكومة السورية أو روسيا 

العقوبات  أو أي شخص ُفرضت عليه  إيران  أو 

الخاصة بسورية قبًال، وكل من يقّدم الدعم المالي 

أو التقني أو المعلومات التي تساعد على إصالح 

الغاز  من  لسورية  المحلي  اإلنتاج  توسعة  أو 

والنفط أو مشتقاته، ومن يقّدم الطائرات أو قطعها 

أو الخدمات المرتبطة بالطيران ألهداف عسكرية 

في سورية. كما يفرض عقوبات على المسؤولين 

أو  المدنيين  ضد  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  لجهة 

األشخاص  من  مجموعة  وحدد  عائالتهم.  أفراد 

رئيس  بينهم  العقوبات،  تشملهم  أن  المقترح 

وقادة  ونائبه،  الوزراء  ورئيس  السوري،  النظام 

القوات المسلحة البرية والبحرية واالستخبارات، 

والمسؤولين في وزارة الداخلية من إدارة األمن 

السياسي والمخابرات والشرطة، فضًال عن قادة 

الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، والمسؤولون 

عن السجون التي يسيطر عليها النظام، ورؤساء 

الفروع األمنية. ويستثني القانون المنظمات غير 

الحكومية التي تقّدم المساعدات في سورية. وعلى 

يترك  فإنه  للمشروع،  القاسية  اللهجة  من  الرغم 

الباب مفتوحًا للحل السياسي، فهو يسمح للرئيس 

األميركي برفع هذه العقوبات في حال لمس جدية 

وقف  بشرط  األسد،  نظام  قبل  من  التفاوض  في 

كما  لألسد،  واإليراني  الروسي  العسكري  الدعم 

ألسباب  العقوبات  رفع  األميركي  للرئيس  يمكن 

تتعلق باألمن القومي األميركي.

العربي الجديد 

نائب  ومعاون  جيفري  جيمس  األمريكي  السفير  التقى 

وزير الخارجية االمريكية جويل ريبورن، يوم األحد ٧ / 

حزيران ٢٠٢٠، مع الجالية السورية االمريكية،(اجتماع 

اونالين).

االجتماع،"  في  األمريكي  السفير  جيفري  جيمس  وقال 

ترامب  والرئيس  االسد،  تدعم  وايران  روسيا  مازالت 

بالقطاعين  ونعمل  الحالي،  الوقت  في  بقائنا  على  اكد 

االقتصادي والديبلوماسي للضغط على النظام السوري".

ستعقد  الدستورية  اللجنة  بان  الروس  "وعد  وأضاف، 

قريبا وهناك فارق بين موقفها وموقف نظام االسد".

وأشار جيفرى، "دائمًا نشجع اصدقاءنا بتقديم المساعدات 

لفتح  المتحدة  االمم  في  وسنعمل  سورية  في  االنسانية 

المعابر لمرور المساعدات االنسانية لكل مناطق سورية، 

مضيفًا "انهارت العملة السورية، وهذا يعني ان روسيا 

ادارة االقتصاد  النظام ماليًا والنظام يفشل في  ال تدعم 

تبييض  على  االعتماد  يستطيع  ال  النظام  ان  وكذلك 

االموال الذي كان يجري من رجاالته في لبنان".

ويحب  هامة  المعارضة  جيفري،"وحدة  وأضاف  كما 

بهيئة  االنتخاب  الجراء  اونالين  اجتماع  يعملوا  ان 

التفاوض". وفي معرض رده عن سؤال لوائل الزيات 

قال جيفري: اضافة لما كانت تراه االدارة السابقة فان 

ادارة الرئيس ترامب تسعى لتغيير دراماتيكي في سلوك 

االيرانية  للميليشيات  معبر  البلد  يعمل  ال  بحيث  النظام 

وتهديد جيرانه واعادة الالجئين واخراج القوات االيرانية 

من سورية فهذا مهم ألمن سورية وشعبها وايضا لدول 

من  كثير  في  التزاما  اكثر  الروسية  والقوات  المنطقة، 

جيفري يلتقي اجلالية السورية األمريكية
القضايا من الميليشيات التابعة اليران ".

كما و رد جيفري على سؤال لوائل الزيات حول (ماذا 

ستفعلون مع الدول العربية مثل االمارات - واالوروبية 

اوتوماتيكية  العقوبات  قيصر)،"ان  قانون  ستخالف  التي 

وعندما تطلق فانها ستطال اي مخالف بشكل اوتوماتيكي 

وعملوا  جيدون  ...االوربيون  مصلحتهم  من  وليس 

عقوبات وايضا جيدين بالمساعدات االنسانية ولكن لديهم 

االنسانية  المساعدات  عناوين  تحت  المشاريع  بعض 

تكون  ال  كي  نراقبها  اإلعمار،  إعادة  حقل  في  ولكنها 

خاضعة للعقوبات ".

وأعاد زيات السؤال حول ايران، اذا ما رفعت اميركا 

بعض العقوبات على ايران هل سيحدث هذا تاثيرا على 

سورية؟

اجاب جيفري،" سياسة ترامب تجاه ايران، ان العقوبات 

اثرت على قدرة ايران ولدينا مؤشرات دقيقة انها خففت 

بعد  ولكن  في سورية  نشاطها  على  ذلك  اثر  نشاطاتها 

االنتخابات ومن يمكن ان ينجح ال اريد ان اعلق على 

السياسة الداخلية باميركا ولكن يمكن ان اقول ...ادارة 

اوباما اخذت موقف ان توسع ايران العدواني في المنطقة 

يجب مواجهته ولكنه لم ينفذ جيدًا ".

في  النار  اطالق  وقف  ندعم  لتركيا  بالنسبة  وأضاف،" 

دعم  الناتو  من  وطلبنا  اجراءات  عدة  واخذنا  المنطقة 

تركيا ....وقف اطالق النار صمد بشكل جيد ولم نعد 

الجئ  مليون  اعادة  قضية  عن  اردوغان  من  نسمع 

معهم  ...ونعمل   PKK من معاناتهم  .....نفهم  سوري 

بقرب حول خوفهم من مشاكل مع داعش وبي كي كي 

PKK والنظام".

السؤال عن استثناء منطقة االدارة  وأشار،" بخصوص 

عنه  منصوص  النشاط  كان  اذا  جيفري  اجاب  الذاتية: 

بنص القانون واذا كان ال يخدم جهودنا للحل السياسي 

عالقة  له  فليس  للعقوبات  سيخضع  فانه  سورية  في 

بالمنطقة بل بالنشاط وعالقته بالقانون".

ومن جانبه اجاب جويل ريبورن :" قيصر يطال افراد 

كامل  قطاعات  تناول  على  القدرة  ويعطينا  والشركات 

منصوص عنه بالقانون فاذا اراد احدا ان يستثمر بقطاع 

الطاقة والبناء في مناطق االدارة الذاتية فانه لن يكون 

شرق  وشمال  ادلب  في  نشجعه  بل  اهتمامنا،  موضع 

مع  ويتعامل  يفيد  كان  اذا  للعقوبات  سيخضع  ولكنه 

مؤسسات النظام".

وقال أيضًا،"عملت مع السفير جيفري الفهام المعارضة 

انه ال حل عسكري النهم كانوا يظنون ان النظام بالتعاون 

عسكري،  حل  يحققوا  ان  يمكن  وروسيا  ايران  مع 

اقتنع  يبدو  وايضا  القناعهم  االن  حتى  ذلك  واستغرقنا 

كثيرون في مناطق النظام انه ال حل عسكري".

جويل  االمريكية  الخارجية  وزير  نائب  معاون  واختتم 

ماليين  مئات  الماضي  العام  النظام  اضاع  ريبورن،" 

حق  ومن  ادلب  على  الهجوم  اجل  من  الدوالرات 

ولم  الماليين  هذه  اضاع  لماذا  يسالوه،  ان  السوريون 

القرارات  هذه  اتخذ  من  هو  والنظام  نتائج،  اي  يحقق 

للفرقة  وتذهب  والبنزين  المازوت  ويضيع  الخاطئة 

وبعضها  النمر  وقوات  الجمهوري  والحرس  الرابعة 

الكميات  هذه  يسحب  فهو  باالسواق  ويبيعونه  يسرقونه 

امامه سوى قرار مجلس  المدنيين، ال حل  الكبيرة من 

االمن ٢٢٥٤".

يبدو أن روسيا سوف ترد دينها على رئيس النظام السوري بشار األسد بوتيرة أسرع مما كانت عليه من 

قبل، فقد أفادت وكالة إنترفاكس، بأن الرئيس الروسي فالديمير بوتين أمر وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء 

محادثات مع سوريا لتسلم منشآت إضافية منها بحرية.

أصدر الرئيس الروسي فالديمير بوتين تكليفا إلى وزارة الدفاع ووزارة الخارجية بالتفاوض مع سلطات 

النظام السوري بشأن نقل المزيد من العقارات والمياه، وذلك في إطار االتفاق المتعلق بنشر مجموعة جوية 

روسية.

وينص المرسوم ،على ضرورة قبول اقتراح الحكومة بتوقيع البروتوكول رقم ١ لالتفاق بين البلدين بشأن 

نشر مجموعة طيران تابعة للقوات المسلحة لالتحاد الروسي في سوريا في ٢٦ / آب ٢٠١٥.، ويشمل أيضا 

نقل عقار إضافي ومساحة مائية. يأتي ذلك في إطار توسيع قاعدة حميميم الروسية في الالذقية.

وكاالت
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هوى سعر صرف الليرة السورية، بصورة كبيرة، خالل تعامالت. وكان تراجعه في إدلب، بنسبة تتجاوز 

ضعف نسبة تراجعه في العاصمة دمشق.

وخسرت الليرة السورية ٢٤,٧٪ من قيمتها، في إدلب، حتى إغالق تعامالت يوم االثنين. فيما خسرت في 

دمشق، حوالي ١١٪ من قيمتها.

ففي إدلب، ارتفع الدوالر، حتى إغالق تعامالت االثنين، ٥٨٥ ليرة، ليصبح ما بين ٢٨٥٠ ليرة شراء، 

و٢٩٥٠ ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب، ارتفع الدوالر، ٣٠٠ ليرة، ليصبح ما بين (٢٣٠٠ – ٢٣٥٠) ليرة شراء، و(٢٤٠٠ 

– ٢٤٥٠) ليرة مبيع.

و( ٢٣٥٠  ليرة شراء،  بين (٢٣٠٠ – ٢٣٢٥)  ما  ليصبح  ليرة،  الدوالر، ٣٢٥  فارتفع  درعا،  في  أما 

- ٢٣٧٥) ليرة مبيع.

وارتفعت التركية في دمشق، ٣٠ ليرة سورية، 

شراء،  ليرة   (٣٤٥  –  ٣٣٥) بين  ما  لتصبح 

و(٣٥٠ – ٣٦٠) ليرة مبيع.

فارتفع  الشرقية،  بالمنطقة  أبيض،  تل  في  أما 

الدوالر، ٢٥٠ ليرة، ليصبح ما بين ٢٣٥٠ ليرة 

شراء، و٢٤٠٠ ليرة مبيع. وسجلت التركية ما 

بين ٣٥٠ ليرة شراء، و٣٦٠ ليرة مبيع.

سعر  المركزي،  سورية  مصرف  ويحدد  هذا 

٧٠٠ ليرة للدوالر الواحد، بوصفه سعرًا رسميًا 

تسليم  فيها،  بما  التعامالت،  معظم  في  معتمدًا 

الحواالت الخارجية.

وكاالت

@NNk€Üg
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إليها يعهد أهم المؤسسات التربوية التي تعتبر األسرة

وضبط سلوكيات أفراده هويته المجتمع بالحفاظ على

المؤسسات من العديد األسرة ويشارك استقراره، لتأمين

ومتكاملة متساندة بصورة تعمل أن يتوقع التي التربوية

للمجتمع. والتوازن االستمرار لتحقيق

وظهر التربية، مؤسسات تعددت الراهن عصرنا وفي

بل بينها، والتساند فيما التكامل من مالمح عدم العديد

المؤسسات وما هذه تنقله ما بين هناك تباينًا أن اتضح

التنشئة عملية خالل من نقله لألبناء على األسرة تعمل

االجتماعية.

األفراد وتجاوز تثقيف هام في دور اإلعالم ولوسائل

كما إليها، ينتمون التي الفرعية الثقافات اختالف تأثير

بؤرة في توفير ومفاهيم أفكار من ما تتيحه بعض يسهم

سلوكيات ضبط في تساهم أن يمكنها مشتركة ثقافية

التنموية المجتمع أهداف تحقيق نحو وتوجيهها األفراد

معًا. واالقتصادي االجتماعي في المجالين

اإلعالم وسائل أصبحت الراهن العصر في ولكن

ضبطها الممكن غير من  التي التربية  مؤسسات من

ثقافات تنقل الوسائل  هذه غالبية ألن ذلك وتوجيهها

منها لتحقيق كبير عدد يسعى كما خارج المجتمع، من

تعير ال  ومؤسسات ألفراد تجارية ومصالح أهداف

تميز التي األخالقية والقيم المعايير لمختلف اهتمامًا 

أديان في مشتركة عناصر بل المجتمع ثقافة فقط ليس

أن يتوقع فبينما اإلنسانية. المجتمعات مختلف وثقافات

يجتمع ثقافية بؤرة تشكيل في اإلعالم وسائل  تساهم

نجدها أهدافه، تحقيق على تساعد المجتمع أفراد حولها

شأنه من ما تتيح القنوات الفضائية من العديد خالل من

التي القيم وفي بل والسلوكيات األفكار االختالفات في

الصراع عوامل ومصادر أهم من يعتبر االختالف فيها

وسائل تبثه فيما االختالفات  إن بل التكامل. وعدم 

الالمعيارية من قدرًا ومفاهيم يوجد من أفكار اإلعالم

المحلي فقط ليس المجتمع قيم نسق انتشارها يهدد التي

ككل. اإلنساني بل

في اإلعالم  وسائل  تحدثها التي التأثيرات أنواع  ومن

إيجابية: وأخرى سلبية جوانب وتتضمن األفراد

على ذلك يقتصر  وال االتجاه أو الموقف تغيير أ- 

وأنماط القيم  بعض يشمل بل والقضايا األشخاص 

حالة المودة من االتجاه أو الموقف حيث يتغير السلوك،

القبول أو إلى االستهجان حالة ومن العداء، حالة إلى

التقدير.

تغيير من تأثيرًا أكبر ويكون المعرفي التغيير ب-

من للحياة األشخاص إدراك طبيعة يغير حيث االتجاه

مع تتفق قد ال للنجاح مختلفة أساليب وقد يطرح حولهم،

السائدة. والمفاهيم الواقع

الرسائل جميع تسعى حيث االجتماعية التنشئة ج-

ترسيخ أو أخرى،  وتثبيت قيمة إزالة إلى اإلعالمية 

ما خالل  من ذلك ويحدث  آخر، ومنع  قائم، وضع

الحياة متطلبات مع تتعارض قد نماذج من تطرحه

لجعل األسرة تسعى التي واالقتصادية االجتماعية 

تضبط أساليب التي ولألحكام لمطالبها يتكيفون األوالد

االحتياجات. تحقيق

استثارة اإلعالم وسائل تتعمد العاطفية االستثارة د-

خالل من والوالء والكراهية والتمرد السخط مشاعر

وذلك الغرائز، وإثارة العنف مشاهد على تركيزها

وأفعال بأفكار التحكم تتيح التي الوجهة توجيهها ليسهل

األفراد.

تشكيل خالل من ذلك ويحدث االجتماعي الضبط هـ

أو قيمة  أو موقف نحو  موحدة واتجاهات  عام رأي 

تشكل التي المجتمع ثقافة من جزءا تصبح بحيث سلوك

ضوابطه. مصدر

إبراز إلى اإلعالم وسائل تعمد حيث صياغة الواقع و-

ما أن يبدو بحيث أخرى، وإغفال  الواقع من جوانب

والمجتمع، الحياة وواقع الحقيقة عن فيها معبرًا يظهر

واألشخاص، للمواقف النمطية الصورة تحدد كما

فيها أو واقعية غير مثالية الصورة تكون وقد واألدوار،

شأنها. من تقليل أو تضخيم ألحداث،

وتمجيد تزكية خالل من ويحدث الواقع تكريس ز-

وشخصيات نماذج أو  سائدة، أفكار أو  قائمة أوضاع

معينة.

تشكيل في األسرة  أثر  عن البحث أهمية  تظهر وهنا

صياغتها ويمكن اإلعالم،  وسائل مع الواعي التفاعل

التفاعل خصائص أهم هي ما -١ التاليين: التساؤلين في

الواعي التفاعل تشكيل في األسرة دور ما -٢ الواعي؟

اإلعالم؟ وسائل مع

وسائل تأثير إلى أهمية التحليالت من العديد أشار لقد

أكدت كما مختلفة، مجاالت في األفراد على اإلعالم 

تمارسه الذي الدور  أهمية الدراسات من  عدد نتائج

اإلدراك. وتشكيل السلوك، توجيه في اإلعالم وسائل

إلى تميل والدراسات التحليالت هذه غالبية أن إال 

من التأثير خالله يتم الذي االجتماعي المحيط تجاهل

النظرية فكما تؤكد لها، المتعرضين اإلعالم على وسائل

مجرد األفراد ليست سلوكيات فإن النفسية االجتماعية

إدراك ناتج لقدرتهم على هي أفعال للمواقف بل ردود

ال تبرز كما المواقف، أو الواقع وتفسير الرموز معاني

الواعي اإليجابي التفاعل وأساليب أنماط الدراسات هذه

تتيحه أن  يمكن مما  وذلك اإلعالمية الوسائل هذه مع

بين وقامعًا ومؤثرًا صاقًال وسيطًا باعتبارها  األسرة

والثقافي. االجتماعي ومحيطه الفرد

استعراض يلي فيما يجري السابقة: الدراسات أهم بعض

وسائل تأثير طبيعة  حول الدراسات من  محدود عدد

في المتوفرة الدراسات من  للعديد  كنماذج اإلعالم

الميدان.

العادات تغيير  في اإلعالم دور بعنوان: دراسة في

عينة على أجريت  السعودي المجتمع في  والقيم

خليص قرية في يقيمون فردًا (٢٤٨) مقدارها عشوائية

أن النتائج أظهرت االجتماعي المسح منهج واستخدمت

في ما حٍد إلى ساهمت المسموعة السعودية اإلذاعة

بالتطور ربطته أنها حيث من البحث، مجتمع تطوير

الشاملة التنمية خطط إطار في االجتماعيين والنمو

واجتماعية دينية بوظائف تقوم أنها كما للمجتمع،

األعمار مختلف تناسب وترويحية وتثقيفية وتعليمية

الدينية اإلسالمية والمواد البرامج أن تبين والفئات، وقد

لتغيير مناسبًا إطارًا تشكل السعودية اإلذاعة التي تقدمها

المفيدة. والقيم العادات وتدعيم الضارة العادات

القيمي، البناء وتغير التلفزيون بعنوان: دراسة وفي

مخصصة برامج من مختارة عينة على أجريت

للبرامج المالحظة المباشرة أسلوب لألطفال وباستخدام

مع المقابلة المقننة وأجنبية) وأسلوب التلفزيونية (محلية

أربع على موزعة مفردة (٢٠٠) بلغت الطلبة من عينة

الوصف منهج خالل ومن وأهلية، حكومية مدارس 

البحث نتائج أظهرت أهم وتحليل المضمون، التحليلي،

ينمي أنه في تمثلت  إيجابية تأثيرات له التلفزيون  أن

وأنه المشكالت  حل على ويساعد الطفل، شخصية

زيادة سليمة، ويؤدي إلى قيمًا اجتماعية الطفل يكسب

الحوار أسلوب األطفال ويعلم للوطن، باالنتماء الشعور

مفيدة. معلومات خيالهم ويكسبهم ويوسع والمناقشة

لتعرض سلبية تأثيرات هناك  أن  النتائج أظهرت كما

القراءة عادة وتدني تدهور في تمثلت للتلفزيون األطفال

والعدوانية. العنف وتعلمهم لديهم

األسرية، والتنشئة التلفزيون  بعنوان:  دراسة وفي

الوصف ومنهج المضمون تحليل  منهج وباستخدام

مدينة في األسر من عشوائية  عينة  على التحليلي 

اآلباء من ٪٧٨,٦ نسبة أن النتائج أوضحت الرياض

التلفزيون، مشاهدة في فراغهم أوقات معظم يقضون

٪٨٨,٤ بنسبة واألوالد ،٪٨٧,٤ بنسبة وكذلك األمهات

فراغهم أوقات معظم يقضون األسرة أفراد جميع أن أي

البرامج أن النتائج أظهرت كما التلفزيون. مشاهدة في

اآلباء من لكل  األولى المرتبة في تأتي الترفيهية

واألمهات.

حماية وسائل اإلعالم والوالدين: بعنوان: دراسة وفي

بمراجعة بحث مع فريق الباحث األذى، قام األوالد من

السلوك على العنف مشاهد تأثير عن الدراسات مئات

في وسائل العنف لمشاهد ضارة تأثيرات ثالثة ووجدوا

وسلوكيات اتجاهات تبني تتيح وهي:١- االتصال

تجعل حيث المشاعر تبلد إلى تؤدي -٢ عدوانية.

من تزيد -٣ العنف. ضحايا  مع تعاطفًا أقل األطفال

األطفال. عند الخوف ومشاعر مخاوف

وهو األخير التأثير باختبار مدى صحة الباحث وقد قام

قام مخاوف األطفال، حيث من اإلعالم تزيد وسائل أن

الجامعية الدراسة من األولى السنة  في طلبة بسؤال

مشاهدة بعد طويلة لمدة بالخوف شعورهم مدى عن

أوال، بنعم اإلجابة لهم وأتاح تلفزيوني، مشهد فيلم أو

أظهرت وقد ذلك. حدث كيف يفسر بنعم يجيب ومن

بنعم والعديد طالبًا أجابوا (٩٦) من (١٠٣) أن النتائج

متكررة لكوابيس لتعرضهم مفصل وصف كتبوا منهم

المشاهد لهذه ذهنية صور واستمرار فكرية وهالوس

المرعبة.

السابقة الدراسات مراجعة

وسائل تأثير حول الدراسات من لعدد مراجعة من

هذه من كنماذج  عرضه تم ما إلى باإلضافة اإلعالم

إليها تنبه ما رغم أهميتها وأهمية أنه يظهر الدراسات

أن تكاد التربية، إال أنها في وظائف تكامل  من عدم

وسائل بين التفاعل أن هما:١- هامين أمرين تتجاهل

كمي أحدهما بعدين واألفراد يحدث من خالل اإلعالم

ومواقف ظروف ضمن  يحدث  كما  كيفي،  واآلخر

التفاعل، هذا ونوعية كمية تحديد في األثر أكبر  لها

التنشئة مؤسسات أهم تعتبر األسرة أن -٢ وتبعاته.

وصاقل وقامع ناقل  كوسيط دورها خالل  من وذلك

وبأفرادها. بها المحيطة والظروف للثقافة

ذلك أن  إال وظائفها،  من للعديد األسرة فقدان فرغم

من لها تبقى فيما األهم  التأثير تمارس أن  لها أتاح

والدعم االجتماعية، التنشئة أهمها: ومن وظائف، 

التأثير من هناك قدرًا أن يبدو لألعضاء، حيث العاطفي

طبيعة في مجمله يشكل الوظيفتين بين هاتين المتبادل

للمؤثرات وقامع وصاقل  مؤثر كوسيط  األسرة  دور

أي أعضاؤها، لها يتعرض التي واالجتماعية الثقافية

وطبيعة المؤثرات، هذه أفرادها مع تفاعل طبيعة يشكل

لها. إدراكهم

بين يحدث موجه غير  سلبيًا تفاعًال يعتبر ما فهناك

بعدم تتسم ظروف وفي اإلعالم ووسائل األفراد

بدون على اآلخر الطرفين أحد فيه كما يسيطر الوضوح

واالستجابة. التأثير في تكافؤ

بين وموجهًا مضبوطًا موجبًا تفاعًال يعتبر ما  ويوجد

واضحة ظروف في يحدث  اإلعالم ووسائل األفراد

المنفعة يحقق بما اآلخر على طرف  كل  فيه ويؤثر

التفاعل. هذا وجود من المرجوة

واستقالل الوالدين وانشغال األسري، الدور تغير بنية إن

التي األوقات من قد يحد األقارب عن السكنى في األسرة

التفاعل نوعية على يؤثر كما األوالد، األهل مع يقضيها

ويوجد تربيتهم، في المستخدمة  الوسائل  وكذلك معهم

على اإلعالم وسائل في منافسة األسرة تواجهها عقبات

مختلفة بصور الوسائل هذه توفر مع األبناء، تنشئة

تمارسها. التي التأثير وطرق أساليب وتطور

الوعي أهمية النفسية االجتماعية النظريات لنا تؤكد

ما كل بها نفّسر التي الوسيلة باعتباره واإلدراك،

طبيعة يشكل تفسيرًا محيطنا في ونواجهه نتعرض له

له. واستجابتنا به تأثرنا

قادر اإلنسان أن اعتبارها في النظريات هذه انتقدت وقد

ذلك المنفعة، يحقق له منطقيًا تفسيرًا األمور تفسير على

جماعة أهميتها من تختلف واإلدراك الفعل موجهات أن

تختلف أن نتوقع  ولذلك آلخر، شخص ومن ألخرى 

وسائل من يتوفر لما األسر وتفسير  إدراك طبيعة 

تمنح أسر ال توجد أن ذلك ويتيح لالتصال الجماهيري،

إلتقان ال تهتم وبذلك االجتماعية للقيم واألعراف أهمية

بما تهتم عليها فال والمحافظة القيم في نقل هذه دورها

لكافة أن يتعرضوا لهم وتتيح األوالد تربية يؤثر على

وفي مجتمعاتهم، خارج حتى أو محيطهم في المؤثرات

وللتقاليد للقيم  كبيرًا وزنًا تمنح أسر توجد قد المقابل

لألوالد نقلها على وتحرص االجتماعية واألعراف

القيم هذه إضعاف ترى أن من شأنه ما كل لتجنب فتعمد

ذلك في تبالغ  وقد السلوك، على تأثيرها الحد من أو

نطاق خارج والثقافي االجتماعي عن محيطهم بعزلهم

التنشئة لعملية صورًا متباينة النموذجين األسرة، ويمثل

خصائص من والتحاشي التجنب كان وإن األسرية.

، معها للتفاعل تضطر التي األمور مع العالقات

وسائل مع بالعالقة يختص فيما متعذرًا فإنه قد يكون

لها األوالد وتعرض أشكالها وتعدد النتشارها اإلعالم

بما مباشر غير طريق عن أو التعليم، مؤسسات في

أكثر في صورة تصلهم أحداث من من أقرانهم يسمعونه

الذي الواعي التفاعل مفهوم إلى واستنادًا وإثارة. تشويقًا

وكيف يمكن لطبيعة التأثيرات المتبادلة إداركًا يتضمن

على ومرغوبة مقبولة أهداف لتحقيق وتوجيهها ضبطها

من عرض عدد يجري معًا والعام الشخصي المستوى

أهم فيها توفرت ألسر التفاعل لهذا الواقعية النماذج

بنجاح قياسًا اإلعالم وسائل مع التفاعل هذا مواصفات

لوسائل السلبية التأثيرات أوالدها تجنيب في األسر هذه

المختلفة. بأنواعها الوسائل هذه توفر رغم اإلعالم

وسائل اإلعالم مع الواعي للتفاعل نماذج واقعية

مباشرة تجري بصفة االجتماعية التنشئة أن إلى نظرًا

اإلعالم مع وسائل طبيعة التفاعل وألن مباشرة، وغير

في محورًا هامًا تشكل التي الموضوعات من أصبحت

لتفاعل النماذج من عدد عرض يجري التنشئة، عملية

خصائص أهم بعض على بالتركيز الوسائل، هذه مع واٍع

للوالدة، واالقتصادي االجتماعي والوضع األسرة، 

مع العالقات وطبيعة الوالدين، بين العالقات وطبيعة

(١ من ٢) اإلعالم مع وسائل الواعي التفاعل يف تشكيل األسرة أثر

وتفكيرنا حياتنا نمط من الكثير أحدث العلمي التطور

بشكل نستعملها التي المعيشة أدوات مع وتعاملنا

الحياة المختلفة. لتامين مستلزمات يومي

واحدنا ويستغني يوما يأتي ان يتوقع أحد يكن لم

او األرضي او التلفون ومسجلة الكاسيت عن الراديو

الحزبية. النشرات او اليومية والصحف الكتب قراءة

الكتب من ضخمة مكتبة تمتلك بانك تتفاخر كنت

نشرة توزع كنت او والمجلدات والروايات والقصص

وتخاف الليل في والمدن القرى بين تنقلها سرا حزبية

المخبرين عيون  من ومحاسبة  واعتقال  مراقبة  من

اسيادهم رضى عن الباحثين التقارير كتاب المزاودين

عملهم. مواقع في خاصة

الواجبات هذه من يتحررون الناس بدأ فشيئا شيئا

خالل توزع األحزاب ونشرات البيانات فأصبحت

جهد او خوف األرض دون اصقاع في وتنتشر ثواني

لمطالعة ينصرفون الناس وبدا قانونية، مساءلة او

العنكبوتية الشبكة على والدولية  المحلية الصحف

االن اليوم توزيعها!! او طباعتها  قبل تصلهم ألنها

حزبي بيان  او مقال  او كتاب  أي تنزل  يد بلمسة 

من أي ورق على تطبعها او وتقرأها على كمبيوترك

والي كاتب. مكتبة

الجائحة، كورونا ،١٩ كوفيد انتشار  ظل  وفي

بهذا االصابة من خوفا بالبيت البقاء الناس اضطر 

النشر الى  الصحف لجأت معظم  اذ  المخيف الوباء 

أكثر! صفحات وبعدد مادية اقل، بكلفة االلكتروني،

الورقية والكتب الصحف ظاهرة أن البعض يعتقد

مكانتها على ستحافظ هل الورقية.. الصحافة

االلكرتونية الصحافة امام

أن أمكنها كيف تصف أن لألم إتاحة المجال ثم األوالد،

اإلعالم. لوسائل السلبية التأثيرات أوالدها تجنب

من ثمانية أشخاص أوالدها أسرة تتكون األول : النموذج

الصلوات بأداء ويلتزمون  دراسيًا متفوقون جميعًا

العبادات أنواع وبعض الفرائض وكذلك أوقاتها في

مهن في الوالدان ويعمل متوسط بدخل وهي التطوعية،

ورغم وجود مستقرة، الوالدين بين العالقات عليا، تعتبر

يقدمان أنهما إال الوالدين بين المعايير الختالف مجاالت

كما عندهم، الرضا لمشاعر ويهتمان األوالد مصلحة

تربيتهم في متنوعة  أساليب ويستخدمان يستشيرانهم، 

والوعظ. والتوجيه واألمثال، والقدوة القصص، تتضمن

االنترنت استخدام إمكانات وكذلك التلفاز بأن األم أفادت

أنه ورغم المشتركة المعيشة غرفة في إال توجد ال

التحكم إال أن جهاز الفضائية القنوات من العديد يتضمن

يقرها الدين ال ظهور مشاهد القناة عند لتغيير يستخدم

أحد األبناء يد في يكون ما غالبًا الجهاز وهذا والعرف.

بصفة المخالفة القنوات ظهور  منع مع البنات، أو

ظهور وخالل المجتمع. في الثقافية لألحكام مستمرة

الثقافية لألحكام المخالفة المشاهد أو اللقطات بعض

عن رفض بما يعبر األم من والتفسير التعليق يجري

يشاهد ما معظم بأن ويذكر عرضه، يجري ما واستنكار

من نسيج أو شاذة لحاالت عرض وأنه الواقع يخالف

لوحظ وقد االنتباه واستقطاب المشاهدين. لجذب الخيال

أن إال كثيرة، فضائية قنوات دخول مانعت أن الوالدة

وتعتبر لرغبات األوالد، استجابة على ذلك أصر الوالد

يختص بالمعايير االجتماعية، حيث حزمًا فيما أكثر األم

الثقافية على استنكار ما يتعارض مع األحكام تحرص

من والقصص لألوالد األمثال من وتقدم العديد والدينية،

والمجتمع، الدين بأحكام االلتزام بأهمية تذكيرهم أجل

التلفاز، لمشاهدة لألوالد المتاح الوالد الوقت يحدد كما

كما الثقافية. والبرامج  األخبار بمتابعة  الوالدان ويهتم

التحاقهم بعد إال االنترنت خدمة لألوالد يوفرا أنهما لم

المطلوبة. الواجبات أداء أجل ومن بالجامعة

نشأ أشخاص، سبعة من تتكون أسرة الثاني: النموذج

متفوقون األوالد  جميع محافظة، بيئة في الوالدان

وكذلك المساجد، في الصلوات بأداء ويلتزمون دراسيًا،

بدخل وهي التطوعية، العبادات من وأنواع الفرائض

الوالدين بين العالقات متوسطة، تعتبر ومهن متوسط

الوالدان يمارس غالبية المجاالت، ويتفقان في مستقرة

األم أفادت وقد األوالد. تربية في متنوعة أساليب

المشتركة، المعيشة غرفة في  فقط يوضع التلفاز بأن

أن إال النوم قبل المساء فترة طوال مفتوح أنه ورغم

منع تم وقد التحكم، بأداة غالبًا المتحكمان هما الوالدان

والمخالفة الشاذة  األمور في المتخصصة القنوات بث

المخالفة المشاهد بعض وعند ظهور  الدينية، لألحكام

إلى الوالدان يميل كما  القناة، تغيير  يجري للشريعة

وقت دائمًا ويخصص والثقافية، الدينية، البرامج مشاهدة

ال حيث المنزل، أعمال في األوالد يساهم كما للحوار،

بضبط الوالدان استقدام خادمة، ويهتم في ترغب األم

يوفرا لم أنهما كما التلفاز، ومشاهدة النوم، أوقات

ومن بالجامعة التحاقهم بعد االنترنت إال خدمة لألوالد

انفصال مسموحًا وليس المطلوبة. الواجبات أداء أجل

الزمالء، ليقضيه مع الترفيه وقت أخيه األوالد عن أحد

األسبوع مع آخر في الترفيه أوقات الولدان يقضي كما

تربيتها ظروف كبير حد إلى تتماثل التي الخالة أوالد

لهما. والدتهما تربية ظروف مع ألوالدها

جميع في االنترنت لتوفر نتيجة المستقبل في ستنتهي

أنه يرون حيث األعمار، مختلف بين العالم  أنحاء

على الوصول  سرعة الوقت من الكثير لهم يوفر 

او أسبوعية يومية صحيفة الى تحتاج وال المعلومة

أكثر تقرأ ان وبإمكانك تقرأها. ال وقد تدفع ثمنها،

تخزين لك االنترنيت، ويوفر على صحيفة باليوم من

من وتتمكن وقت المعلومة وتعود اليها باي او المقال

دون مباشرة الصفحة محرر او الكاتب مع التفاعل

الصحف بعض هيمنة وتحرر من وسيط او روتين

اعمال رجل او نظام او لسلطة  تابعة تكون التي

ومواقفه مصلحته حسب باألفكار والمقاالت يتصرف

وسياسته.

جيد، بشكل  توزع الصحف تزال ال ذلك  كل مع

المتعة والسبب هي ووجودها على مكانتها، وتحافظ

ويجدون الكثير متعة اعتاد عليها وهي توفرها التي

وقيمة الجريدة مصدر لمعرفتهم نفسية راحة فيها

الموثوقة المعلومة توفير في الجاد الصحافة واإلعالم

المهنية، والمعايير الصحافة قيم على والحفاظ

في سنا األكبر العمرية الفئات تستمر أن المرجح 

مطالعتها اعتادت التي الورقية للصحافة والئها

مع الجديد الجيل ”لكن الصباح فترة في خصوصا

والمواقع االجتماعية للمنصات األساسي توجهه

يدفع فلماذا مجانا، صحف توفر التي اإللكترونية

الصحافة؟“. ثمن

أغلقت مطبوعة مؤسسات وجود البعض وينفي

يدل وهذا سنوّيًا في الطباعة زيادة هناك بل أبوابها

بالصحافة ومهتمين جدد مشتركين هناك أن على

األمكنة، كل في قراءتها  سهولة نظرا  المطبوعة.

جهاز شراء الى وعدم الحاجة األوقات، وفي كل

السؤال يبقى  لألنترنت، االنتشار هذا ومع

مطروحا:

ويحل المستقبل في  اليومية الصحف  ستغيب هل

االلكترونية؟ الصحافة شبكات مكانها

وأكشاك الصحف تبيع التي  المكتبات  ستختفي هل

للبطالة والبحث وموظفيها عمالها الجرائد ويتعرض

المستخدم الورق ان ناهيك اخر؟ رزق مصدر عن

مليارات العالم  يكلف اليومية الصحف طباعة  في

على مساهمته بالتأثير سلبا باإلضافة الى الدوالرات

البيئة.

بهلوي خالد
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كوردستان

الحزب  لتأسيس  والستين  الثالثة  الذكرى  بمناسبة 

الديمقراطي الكوردستاني- سوريا PDK-S ، قام وفد 

الكوردستاني-  الديمقراطي  للحزب  دوميز  منظمة  من 

اللجنة  عضو  عباس  امين  محمد  برئاسة  سوريا 

المركزية ومسؤول تنظيم دوميز يوم االحد ١٤. ٠٦. 

القدامى  الحزب  كوادر  من  مجموعة  بتكريم   ،٢٠٢٠

تضم ٢٧ عضوا، الذين ناضلوا في صفوف الحزب منذ 

الحياتية  اربعون عاما دون كلل اوملل رغم الظروف 

واالقتصادية الصعبة والقاسية والمالحقات والضغوطات 

االمنية الشديدة وظروف النضال المكلفة انذاك اال ان 

مواصلة  على  واصرارهم  عزيمتهم  من  يثني  لم  ذلك 

مسيرتهم النضالية في صفوف الحزب ضد ممارسات 

بحق  والشوفيني  العنصري  السوري  البعث  نظام حكم 

الشعب الكوردي وقضيته العادلة .

ونظرا للظروف المستجدة التي اوجدتها مرض كورونا 

Ûflaá‘€a@lç®a@äÜaÏ◊@Âfl@Ú«Ï‡™@‚ãÿm@PDKMSÄ€@çÓflÎÜ@Ú‡ƒ‰fl

وضرورة االلتزام بالتعليمات الصادرة من حكومة اقليم 

الصحية  القواعد  واتباع  التجمعات  بمنع  كوردستان 

للوقاية من هذا الوباء الخطير فقد جرى تكريم الرفاق 

الرفيق  المنظمة  مسؤول  قبل  من  منازلهم  في  القدامى 

محمد امين عباس والرفاق اعضاء الوفد .

تقدير تحوي صورة االب  تم تكريمهم بشهادات  حيث 

وشعار  البارزاني  مصطفى  الكوردية  لالمة  الروحي 

لنضالهم  واحتراما  تقديرا  كوردستان  وعلم  الحزب 

المباركة  الحزب  مسيرة  خدمة  في  والمستمر  الدؤوب 

على نهج الكوردايتي نهج البارزاني الخالد.

اإليطالية غير  البشر"  إنقاذ  "ميديتيرانيه  منظمة  أعلنت 

لعمليات  المخصصة  سفينتها  عودة  عن  الحكومية، 

بعد  مهماتها،  لمزاولة  المتوسط  في  واإلنقاذ  البحث 

دام نحو شهرين بسبب جائحة كورونا.  توقف قسري 

وهكذا يرتفع عدد سفن اإلنقاذ التي باتت متواجدة قبالة 

الشواطئ الليبية إلى اثنتين، بعد أن عاودت "سي ووتش 

٣" اإلثنين أنشطتها.

عادت سفينتان مخصصتان لإلنقاذ إلى البحر المتوسط، 

نحو  دام  المهاجرين  إنقاذ  لعمليات  قسري  توقف  بعد 

شهرين، ووسط مخاوف المنظمات اإلنسانية من موجة 

مهاجرين وافدين جديدة.

المنظمة غير الحكومية اإليطالية "ميديتيرانيا إنقاذ البشر" 

قالت مساء الثالثاء ٩ حزيران\يونيو إن سفينتها، "ماري 

يونيو"، غادرت ميناء تراباني في صقلية لتنفيذ مهمتها 

الثامنة، باتجاه وسط المتوسط. وفي تغريدة نشرتها على 

حسابها على تويتر ، قالت المنظمة "ميديتيرانيا عادت 

إلى البحر أخيرا لمراقبة وإدانة خروقات حقوق اإلنسان 

المتوسط".  للبحر  الوسطى  المنطقة  في  تحصل  التي 

حيث  تنتمي،  حيث  إلى  عائدة  يونيو  "ماري  وأضافت 

وستنضم  اإلنساني".  وللعمل  للمساعدة  حاجة  هناك 

"ماري يونيو" إلى سفينة "سي ووتش ٣" التابعة للمنظمة 

غادرت  والتي  ووتش،  سي  األلمانية  الحكومية  غير 

ميناء ميسينا في صقلية اإلثنين ٨ حزيران\يونيو.

منذ  السفينة  فيها  ستبحر  التي  األولى  المرة  وهذه هي 

٢٠ آذار\مارس الماضي، حين تم تعليق أنشطتها نتيجة 

جائحة كورونا.

سواحل  إلى  المهاجرين  من  اآلالف  مئات  ووصل 

قامت مديرية الصحة في دهوك يوم األربعاء ٣ حزيران/يونيو ٢٠٢٠ بتقديم محاضرة تحت عنوان "الوقاية 

من فيروس كورونا"، في مركز سويدو بمخيم بردرش لالجئين الكورد السوريين في إقليم كوردستان، وذلك 

برعاية مؤسسة بارزاني الخيرية وبالتنسيقم مع مجلس مخيم بردرش.

حضرها مجموعة من نشطاء المجتمع المدني في مخيم بردرش.

حيث ركزت المحاضرة على أهمية الوقاية من الجائحة كورونا COVID-١٩ ، باستخدام الكمامات والقفازات، 

وكذلك ممارسة نظافة اليدين والجهاز التنفسي ،والحفاظ على البعد االجتماعي.

في ختام المحاضرة تم توزيع بروشورات للوقاية من فايروس كورونا.

@ÊaÏ‰«@o•@ïäÜãi@·Ó¨@¿@Òãöb´@·Ó‘m@⁄ÏÁÜ@Úzñ
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باعتبارها  الماضية،  القليلة  السنوات  خالل  إيطاليا 

المدخل الرئيسي لهؤالء الساعين للوصول إلى أوروبا، 

الهاربين من الفقر والحروب في بلدانهم.

سفن  بوجه  موانئهما  أغلقتا  قد  ومالطا  إيطاليا  وكانت 

انتشار  لمكافحة  المتبعة  اإلجراءات  إطار  في  اإلنقاذ، 

جائحة كورونا.

واتهمت المنظمات اإلنسانية ومجموعات اإلنقاذ كال من 

المهاجرين  لمنع  الجائحة  أزمة  باستخدام  وفاليتا  روما 

من الوصول إلى شواطئهما.

ارتفاع بأعداد المهاجرين المغادرين للسواحل الليبية

سيرا"  ديال  "كورييرا  جريدة  أفادت  ناحيتها،  من 

أكثر من  أن هناك  أمنية،  نقال عن مصادر  اإليطالية، 

٢٠ ألف شخص يتحضرون اآلن لمغادرة ليبيا باتجاه 

إيطاليا.

أعداد  ارتفعت  فقد  المتحدة،  األمم  ألرقام  ووفقا 

الثاني\يناير  كانون  بين  لليبيا  المغادرين  المهاجرين 

مقارنة  بنسبة ٣٠٠٪،  الحالي  العام  ونيسان\أبريل من 

بالفترة نفسها من العام الماضي. كما دقت مالطا نفير 

النذار من جهتها، معبرة عن إدانتها لعدم التضامن بين 

المهاجرين  من  أعدادا  استقبلت  ولكونها  االتحاد  دول 

إلى  الوافدين  المهاجرين  قضية  وكانت  طاقتها.  تفوق 

الماضي، حين  الصيف  البالد  في  أثارت جدال  إيطاليا 

قرر ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني، والذي 

من  اإلنقاذ  سفن  منع  حينه،  في  للداخلية  وزيرا  كان 

وإسبانيا  إيطاليا  من  كل  وتقدمت  بالده.  موانئ  دخول 

واليونان ومالطا وقبرص باقتراح للمفوضية األوروبية، 

الهجرة  قضية  تجاه  جديدة  مشتركة  استراتيجية  "لتبني 

واللجوء"، حسب وزارة الداخلية اإليطالية.

ويتضمن المقترح "إعادة توزيع إلزامية" للمهاجرين بين 

كافة دول االتحاد، كما يسعى لتخفيف العبء "عن الدول 

التي تعتبر المدخل الرئيسي للمهاجرين إلى أوروبا".

مهاجر نيوز  

b„ÎäÏ◊@Úzˆbu@kjèi@ãè”@—”Ïm@á»i@¡éÏnæa@∂g@àb‘„�a@Â–é@ÒÜÏ«

كوردستان

صرح مكتب العالقات الوطنية للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا ، لتنظيم عملية عودة الزائرين من 

إقليم كوردستان إلى كوردستان سوريا ، تم تحديد يومين اسبوعيا لعودة كورد كوردستان سوريا الذين زاروا 

إقليم كوردستان وبسبب منع التجول اضطروا للبقاء في اإلقليم.

وأكد مكتب العالقات الوطنية للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا بعد التنيسيق والتواصل مع مسؤولي 

وزارة الداخلية في إقليم كوردستان تم فتح معبر بيشابور-سيمالكا أمام عودة الكورد الذين يحملون بطاقة 

الزيارة الرسمية إلقليم كوردستان ، ولتنظيم عملية عودة الزائرين من إقليم كوردستان إلى كوردستان سوريا، 

قررت وزارة الداخلية لحكومة إقليم كوردستان تحديد يومي " األحد واألربعاء " اسبوعيا ، لعودة الزائرين 

في اإلقليم إلى كوردستان سوريا .

وأضاف مكتب العالقات الوطنية للـ PDK-S بأن كافة الذين يريدون العودة إلى كوردستان سوريا من 

محافظتي هولير والسليمانية " حاملي بطاقة الزيارة الرسمية " سيجتمعون على جسر "جه می" الواقع بعد 

مخيم دارشكران على طريق هولير-دهوك ، ومن هناك سيتم مرافقة العائدين إلى كوردستان سوريا من قبل 

األسايش إلى معبر بيشابور-سيمالكا .

@ÂÌãˆaç€a@ÒÜÏ«@fiÏy@ÒáÌáu@pb‡Ó‹»m
bÌäÏé@ÊbnéÜäÏ◊@∂g@ÊbnéÜäÏ◊@·Ó‹”g@Âfl

أعلنت مديرية صحة خبات يوم، الثالثاء ٩ حزيران ٢٠٢٠، سالمة جميع العينات الـ (٥٠) التي أخذت من 

سكان مخيم داره شكران بعد ظهور إصابة بين أحد اإلخوة الالجئين في المخيم.

وجاء في بيان مديرية صحة خبات نشر على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك": بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٨، 

قامت فرق مديرية صحة خبات بأخذ (٥٠)عينة كورونا لسكان مخيم داره شكران، الالجئين الكورد من روج 

آفا في منطقة زرارتي، وذلك بعد ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا ألحد سكنة المخيم، وبفض وشكر اهللا، 

فقد ظهر نتائج الفحوصات، وكانت سلبية، أي عدم وجود فيروس كورونا.

وبهذه المناسبة، دعا السيد الدكتور هيرش سعيد ترجاني مدير صحة خبات، المواطنين األعزاء في مخيم داره 

شكران، وحدود مديرياتنا، االستمرار بتطبيق تعليمات، متمنين لجميع الصحة والسالمة.

بدورنا، نتمنى الصحة والسالمة لجميع أهلنا في مخيم داره شكران، ونتمنى عليهم االستمرار بتطبيق تعليمات 

الجهات المعنية في المخيم، وأخذ جميع االحتياطات الالزمة لحماية أنفسهم وأطفالهم، خاصة ارتداء الكفوف 

والكمامات، وعدم االختالط واالبتعاد عن التجمعات، وعدم الخروج من المخيم إال للضرورة.

Êaãÿí@ÍäaÜ@·Ó¨@¿@b„ÎäÏ◊@ëÎ7–€@ÜÏuÎ@¸@ZpbjÇ@Úzñ

 ١ االثنين  يوم  سوريا  بكوردستان  قامشلو  مدينة  أهالي  من  الجئ  فقد 

حزيران ٢٠٢٠، حياته غرقًا في بحر فالس بمدينة سان كالين بسويسرا. 

وقالت المصادر المحلية: إن الشاب منار محمد فاروق الخزنوي فقد حياته 

إثرغرقه في بحر فالس بمدينة سان كالين بسويسرا. وتابعت المصادر إن 

الشاب منار محمد ينحدر من بلدة تل معروف التابعة لمدينة قامشلو و يبلغ 

من العمر ٢٧ عامًا، وهو من عائلة الخزنوي في تل معروف. من جانبها 

قالت جريدة سويسرية، إن فرق اإلنقاذ وجدت جثته في عمق البحر بـ 

٣٨ مترًا. مضيفة إن الشاب منار كان قد التقط صورة له قبل غرقه بدقائق 

وأرسلها إلى أصدقائه. الشاب الالجئ منار فاروق الخزنوي كان قد لجأ 

إلى سويسرا قبل أربعة أعوام، وكان خاطبا ومقدما على الزواج. ومن 

المقرر أن يدفن في سويسرا بعد االنتهاء من اإلجراءات الرسمية.

aãèÌÏé@¿@b�”ãÀ@ÈmbÓy@á‘–Ì@ÊbnéÜäÏ◊@lãÀ@Âfl@ıÔu¸

عندما تسأل عن إمكانية حصولك على الجنسية الفرنسية، 

وأنت الجئ سياسي حصلت على إقامٍة لعشر سنوات، 

تأتيك اإلجابة فاتحة أمامك باب األحالم الوردية بسهولة 

الحصول عيلها.

على  للحصول  فرنسا  في  السوريون  الالجئون  يسعى 

سوريا  إلى  العودة  حلم  بات  أن  بعد  الفرنسية  الجنسية 

مشروع  وكحق  للبعض،  بالنسبة  المستحيل  إلى  أقرب 

منحه القانون والدستور الفرنسي هذا الحق ألي الجئ 

سياسي.

إقامة  الحاصل على  الالجئ  فإن  القانونية  اللوائح  وفق 

الفرنسية  الجنسية  على  التقديم  له  يحق  سنوات  العشر 

على  وحصوله  الفرنسة  للغة  المتوسط  اتقانه  بمجرد 

 ،Bشهادة مستوى تثبت أنه نجح في امتحان المستوى ١

بدون أي شروط إضافية تتعلق بالعمل، أو الضرائب، 

أو المدى التي قضاها على األراضي الفرنسة، وتكون 

الجنسية الفرنسية وفق هذه الشروط أسهل جنسية أوروبية 

في بالد اللجوء، ولكن هل فعًال هذا ما يحصل؟

*عقبات أم حظ؟

يتقدم  ما،  نوعًا  الميسرة  الشروط  هذه  على  بناء 

اللغة  لمستوى  إن يصلوا  ما  الجنسية  السوريون بطلب 

المطلوب، وتكون المفاجأة بالنسبة لهم جواب الرفض، 

بعد إجرائهم للمقابلة بوقت قصير نسبيًا ال يتجاوز الستة 

أشهر...وعند االستفسار عن أسباب الرفض يتضح أن 

السبب الرئيسي أنهم بال عمل من جهة، وبأنهم ما زالوا 

@µÌäÏè€a@µ˜u˝€@ÚÓè„ã–€a@ÚÓè‰ßa
’Ój�n€a@á‰«@Úfläbñ@¬ÎãíÎ@ÚÌãƒ„@p˝ÓËèm

وعلى   ،RSA االجتماعية  المساعدات  على  يعيشون 

 ،APL وعلى مساعدة السكن ،CAF المساعدة العائلية

يشاع عن شروط  ما  أن  الالجئ  عند  الصورة  لتصبح 

الجنسية المعلنة أو المتداولة بين السوريين ما هي إال فخ 

يقع فيه السوري، ليعود إلى الدائرة األولى وهي البحث 

عن أي عقد عمل مهما كان كي يستطيع الحصول على 

الجنسية الفرنسية.

فبالرغم من عدم بند العمل صراحًة كشرط، وهنا يعتبر 

الالجئون المرفوضة طلباتهم بأنهم وقعوا ضحية ظلم، 

من  ولخديعة  تارًة  عنصرية  ألسباب  رفضهم  ويعزون 

غير  تبقى  الموضوع  حقيقة  لكن  أخرى،  تارة  الدولة 

معروفة بالنسبة للكثيرين.

المحامي السوري والمستشار القانوني في فرنسا "باسم 

سالم" وفي تصريح خاص لـ"زمان الوصل" يعتبر أن ما 

يقع فيه الالجئون السوريون من مطب، ناتج عن فهمهم 

التقدم  قبل  المختصين  للشروط وعدم استشارة  الخاطئ 

بطلباتهم. ويوضح أن شروط الجنسية الفرنسية ال تنص 

صراحًة على شرط العمل ضمن بنودها، ولكنها تعبتره 

أمرًا بديهيًا أن يكون المتقدم للجنسية قادرًا على كفاية 

نفسه ومستقرًا ماديًا، وال تعتبر المساعدات االجتماعية 

تحقيقًا لالستقرار.

وعليه فإن المتقدم يجب أن يكون مستغنيًا عن كل أنواع 

المساعدات التي تقدمها الحكومة الفرنسية لالجئ بشكل 

كلي.

واعتبر "سالم" أن القانون الفرنسي منح الالجئين بشكل 

إذ  الجنسية،  على  الحصول  في  كبيرة  تسهيالت  عام، 

ثالث  منذ  المستمر  العمل  شرط  من  الالجئين  استثنى 

على  الالجئ  يكون  بأن  واكتفى  انقطاع،  دون  سنوات 

تثبت حصوله على وعد  يقدم  أن  أو  فقط،  رأس عمله 

بالعمل من أي صاحب عمل أو مؤسسة... كما أسقطت 

سنوات  لخمس  فرنسا  في  اإلقامة  شرط  الالجئ  عن 

متواصلة قبل التقدم بطلب الجنسية أسوة بباقي المقيمين، 

المطلوب  اللغة  مستوى  في  الالجئ  يكون  أن  واكتفت 

B١، وأن يكون على رأس عمله حتى لو لم يكمل العام 

الواحد على إقامته في فرنسا.

*لجوء األسرة

الفرنسي  الجنسية  قانون  مرونة  مبينًا  "سالم"  ويضيف 

الجنسية  ملف  يكتفي  لألسرة حيث  ميسر، ومريح  بأنه 

بعمل واحد فقط من الزوجين، دون اشتراط عمل اآلخر، 

ويثبت  للغة،  يعمل  ال  الذي  الطرف  يتقن  بأن  مكتفيًا 

اندماجه بالمجتمع الفرنسي، إن كان عبر عضوية إحدى 

تطوعي  عمل  بأي  المشاركة  أو  الفرنسية،  الجمعيات 

كان، وفي حال كان دخل األسرة كافيًا فال يشترط على 

الطرف اآلخر سوى اللغة، خاصة بوجود طفل أو أكثر 

للعناية بهم،  العائلة يتوجب بقاء الزوجة أو الزوج  في 

على أن يتقدم الملف بشكل مشترك لألسرة كاملة، عدا 

حاالت لّم الشمل فلها إجراءات أخرى يمكن تفنيدها في 

مواد قادمة.

ونوه "سالم" إلى أن الالجئ المسن – فوق السبعين عاما- 

يستثنى من العمل ومن شرط اللغة وُيمنح الجنسية بشرط 

أن يكون مقيمًا في فرنسا كالجئ لمدة عشر سنوات.

خمس  الفرنسية  المدارس  في  قضوا  الذين  واألطفال 

ذووهم  يخاطب  أن  فيحق  السن  دون  وهم  سنوات 

الفرنسية  الجنسية  لمنحهم  األولى  الفرنسية  المحكمة 

منفردين ودون أي شروط.

مرن  قانون  الفرنسي  الجنسية  قانون  بأن  "سالم"  وختم 

وبعطي فرصة كبيرة للسوريين بحصولهم على الجنسية 

ولكن إذا تعاملوا معه وفق الشروط المطلوبة.

وكاالت
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بل المرئ، او بسرطان الفم االصابة من خطر هذا يزيد فقد ساخن، اي شراب او القهوة تشرب ال تبرد: القهوة دع

قليال. يبرد الفنجان بترك ينصح

تطلقها الخضراوات التي المكافحة للسرطان الكيماوية المواد نسبة من يزيد الطعام جيدا مضغ ان الخضار جيدا: مضغ

والقرنبيط. والملفوف البروكلي مثل

 ٪ ١٨ بنسبة السرطان بمرض االصابة من امكانية او ساعة يقلل نصف ساعة لمدة اليومي المشي  المشي يوميا:

الجسم. قوام على في السنة ويحافظ تقريبا غرامات كيلو ٣ من على التخلص ويساعد

المغذية بالعناصر غنية فهي بالجوع وعند الشعور اليومية الوجبات اللوز بين تناول يفضل اللوز: تناول من االكثار

الغذائي اليومي. النظام الها قد يفتقر التي

خفض في يسهم اليومي حيث  القهوة فنجان في القرفة من  صغيرة ملعقة نصف ضع القهوة: على  القرفة  إضافة

اكثر. بفاعلية استخدام االنسولين ويساعد الجسم على في الدم الكوليسترول مستويات

الدم. ضغط الرتفاع لتفادي التعرض اليومية باالعمال القيام عند الوقت اخذ من البد للعجلة والسرعة: ال داعي

لتخفيف ساعة وذلك لمدة نصف الطعام بعد السكر من الخالية العلكة بمضغ ينصح الوجبات: ) بين ( اللبان العلكة مضغ

المعدة. حموضة اعراض من

ان  فباالمكان يومية حصص ٣ بمعدل والفواكه الخضار تناول على احرص والفواكه: الخضار من يومية حصص

.٪ ٧٠ بنسبة القلبية بالنوبة االصابة خطر من تخفف

تقوية على لقدرته وذلك السكر عن العسل باستعمال عليك الحليب او الشاي تحلية عند السكر: عن بالعسل االستعاضة

الجراثيم. ومكافحة المناعة

التي البنفسجية فوق الشمس اشعة من جيدة حماية الشمسية النظارات توفر ان يجب الشمسية: للنظارة جيد اختيار

النظارات شراء عند الحرص لذا احرص كل الشيخوخة، في بالعمى او باعتام عدسة العين لالصابة تؤدي ان يمكن

الجيدة. نوعيتها من للتاكد

تطرأ على التي التغيرات على مالحظات القدرة ان الى االبحاث تشير الجلد: على الشامة نوع متابعة على احرص

بالسرطان. االصابة يجنب مالحظتها في الحرص وان ٪١٣ بنسبة تزداد الجلد على المختلفة الشامات

الجافة الفرشاة ان حيث عليها المعجون وضع قبل بالماء االسنان ترطيب فرشاة تفادي على نظافة االسنان: احرص

.٪ ٦٧ بنسبة البالك امكانية التخلص من من تزيد

المبكرة مكافحة الشيخوخة على يساعد فالنوم عميق والنوم بشكل االرق لمكافحة تناول التفاح : افضل بشكل النوم

. شبابية ببشرة واالحتفاظ

من االلياف الغذائية اكبر نسبة يحتوي على القمح الكامل ) االسمر ( الخبز : االبيض عن بالخبز االسمر االستعاضة

في كبيرة تقلبات تسبب االبيض الخبر ان الكربوهيدرات الموجودة في كما االشباع ، على فهو اكثر قدرة ، وبالتالي

. الدم سكر مستويات

ويخفف ، الجسم خاليا في يمنع التاكسد والذي يوميا االخضر الشاي كوب من بتناول : ينصح االخضر شرب الشاي

. السرطان حدوث امكانية من

اال اسبوعيا ، السمك من بتناول حصتين االختصاصين يوصون ان من الرغم على : االسبوع في السمك مرة تناول

القلب لصحة مفيد ، والسمك الدماغية الكيميائية المواد توازن تحسين على تساعد يمكن ان واحدة حصة تناول ان

. والدماغ

اصابتها امكانية مما يزيد االسنان في دقيقة تشققات وقد تسبب يديك جمال تفسد العادة هذه : االظافر قضم التوقف عن

التقرحات وااللتهابات. تسبب وقد اللثة في صغيرة لتمزقات وقد تؤدي بالتسوس

من الجسم وتخلص الهضم على تساعد حيث الوجبات بين الطبيعية االعشاب تناول االعشاب : تناول االكثار من

. والشوائب السموم

كامل اسبوع عناء والراحة بعد لالسترخاء خاص برنامج اعداد وحاول االجازة اغتنم فرصة باالجازة : االستمتاع

. العمل من

. المزاج وتحسن الدم فقر عنك الشوكوالته تبعد ان الخبراء يؤكد حيث : الشوكوالته يوميا قطعتين من تناول

طريقة الوقوف على او الفقري تؤثر على العمود ال كي ثقيلة حقائب اي حمل عن ابتعد : الثقيلة االغراض لحمل ال

. والسير بشكل سلبي

لون الي واكتسابه لونه على احرص لذا لمشكالت صحية مؤشرا يكون ان اللسان للون يمكن اللسان : للون االنتباه

والشراب الطعام في االصفر يدل على االفراط واللون المناعة جهاز في ضعف على يدل االبيض فاللون مختلف ،

. النفسي االجهاد على مؤشرا يعتبر اللسان طرف واالحمر في

واالكتئاب التوتر عن واالبتعاد رفع المعنويات في يساعد اليومي عن الروتين والخروج التغير المنزل : خارج التنزه

. واألصدقاء االهل وزيارة المنزل خارج للتنزه برنامج اعداد يجب اذ

جراثيم باي يمنع االصابة ونظافتها بتغييرها ترى ولكن الميكروبات تحمل ما المجردة العين ال قد : المالبس نظافة

. الشمس حرارة وارتفاع الطقس حرارة مع خاصة خفيفة وميكروبات

أمل حسن

الحياة هذا األساسي للسعادة في مصدر المرأة هي

لمن أساس القوة والطاقة االيجابية المرأة هي كما أن

األمام، إلى المجتمع تدفع التي هي أنها كما حولها

يجب ِلذا ، والمحبة للحنان الرئيسي مصدر هي وأيضا

في الحياة األشياء أهم بالمرأة من االهتمام يكون ان

نعرف وجميعنا وجل، اهللا عَز من هبة ألن المرأة

بمجتمعها تمسكها مدى وما الشرقية المرأة تكون من

المعاناة ورغم تمر فيها الظروف التي رغم وعاداتها

لكنها حقوقها الكثير من ورغم حرمانها  تعيشها التي

التي الفضيلة  وأخالقها النبيلة بمشاعرها صادقة

وشمعة النتصاراتها رمزًا تعبترها ومازالت كانت 

قسوة من القوة استمدت ألنها الشامخة ِلكبريائها

للتنفيذ فقط فيه المرأة كان يعتبر مجتمع في الظلم

ذلك. سوى شيئًا لها يحق ال األوامر

وتطورت تقدمت المرأة بأن  اليوم مانراه ولكن

الرجل وأكثر مثل دورها وتلعب المجتمع كثيرًا في

وشاعرة وكاتبة ومعلمة ومهندسة طبيبة وأصبحت

كل أمام أقدامها على وتقف والخ.. ومقاتلة وناشطة

صراخها زغاريدها وأنين الحياة بصدى صعوبات

من المقيدة آمالها وتبني اإلنسانية كيان يهز الذي

أجل من بوسعها ما تعمل جاهدًة  دموعها جبروت

نحو إلى وتقدمه الشرقي المجتمع بناء تطوير

ليس بأنها وِلمجتمعها للعالم تثبت ِلكي ، األفضل

اي مثلها كمثل إنسانة إنها بل أمر او فعل جارية

بل والمساواة  التقوى مع تعيش ان حقها من بشر 

المرأة تلك إنها هي نعم بكل معانيها،  عظيمة إنها

مقولة إنها بيسارها العالم و بيمينها المهد تهز التي

بعده قال قرنين ثم منذ قالها تنسب للجنرال نابليون

هذا يومنا إلى وحتى والسياسيون، العسكريون القادة

المفكرين قبل من النساء عن الحكم واألقوال ازدادت

الحيوي المرأة دور حول  والشعراء  والفالسفة

اإلنسانية والحضارة الحياة مسيرة في والمركزي

إنها بل فقط األجيال وتنشئ  تربي  أٌم إلنها ليست

و آالف آالف حنانها من تنبع الزمان مر على قاعدة

اعددتها إذا مدرسة إنها  بل والبنات  الصبيان من

صبرها وراء ومن  األعراق  طيب  شعبًا اعددت
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خوجة يحيى الحفيظ عبد د.

التطبيقي النبوي التميز البحثي للطب ومركز كرسي نظم

األسبوع هذا بداية في بجدة، العزيز عبد الملك بجامعة

اإلنترنت  شبكة ندوة عبر أيار) مايو/ ٩ – (١٦ رمضان

رفع «كيفية بعنوان (webinar «وبينار» يسمى ما (أو

العلماء من عدد فيه قدم «١٩ - كوفيد زمن في المناعة

من مرموقة دولية بحثية مراكز ومن نفسه المركز من

الثمار من عدد حول أجريت دراسات وماليزيا أميركا

اإلنسان عند المناعة رفع في فعاليتها ثبتت التي الطبيعية

عند الحياة جودة من  ترفع أخرى تأثيرات  جانب إلى

المرضى.

والباحثين العلماء من عدد اإلنترنتية الندوة في وشارك

القرى أم وجامعة بجدة العزيز عبد الملك جامعة من

الطبية والعلوم للصيدلة ألباني وكلية المكرمة بمكة

معها تفاعل كما بماليزيا، سينز وجامعة بأميركا

أساتذة من  مشارك ألفي  حوالي ومتابعة،  تسجيال، 

وقد المجتمع. وأفراد الصحيين والعاملين الجامعات

السعودية الهيئة من تعليمية بساعات معتمدة الندوة كانت

الصحية. للتخصصات

التمور -

استشارية الجاعوني الدكتورة سعاد خليل األستاذة تحدثت

ورئيسة أطفال المشرفة وأورام وأمراض دم دم أمراض

التطبيقي النبوي للطب البحثي التميز ومركز كرسي

حقائق عن  - للندوة العليا االستشارية اللجنة ورئيسة

أن جهاز المناعة إلى وأشارت عن جهاز المناعة. مبهرة

والخوف، والقلق كالحزن النفسية بالضغوط سلبا يتأثر

واإلرهاق، الحركة، وقلة والكسل  المضطرب، والنوم

كما والمخدرات. والتدخين األدوية بعض واستعمال

المناعة، ترفع  التي األغذية  من مجموعة إلى تطرقت

من الدول لكثير الوحيد الغذاء كانت التي وأهمها التمور

عالية. جودة ذو مثالي غذاء فهي التاريخ، عبر

المهمة المعادن من كبير عدد على تحتوي التمور

السيليكون، المنجنيز،  الكبريت، النحاس، الحديد،  مثل

إضافة ومغنيسيوم كالسيوم، صوديوم، نياسين، كلورين،

حديثة لدراسة ووفقا األلياف. من  عالية كميات إلى

 Current) مجلة في ٢٠١٩ الماضي العام نشرت

.١٦ .٢٠١٩ ،drug Discovery Technologies

غذاء العالية»، خاص «عجوة وبشكل فالعجوة، ،(٢ ١٠

وللسموم ولألكسدة للسرطان مضادة وتعتبر متكامل

في مجلة نشرت أخرى لدراسة ووفقا وتزيد الخصوبة.

.١١  African Journal of Biotechnology vol)

فقد لألكسدة مضادة التمور أن إلى no ٢)، فباإلضافة

وأن الجرثومية، االلتهابات من تقلل أيضا أنها ثبت 

وهو السودوموناس  التهاب على تقضي المدينة عجوة 

بالمضادات الحيوية. للعالج قابل غير عادة

١٢ سنة، نشرت  أكثر من استمرت إكلينيكية وفي دراسة

 Integrative) موثقة علمية  مجلة  في أخيرا  نتائجها 

وحدة في أجريت  ،(٢٠١٩ ،Cancer Therapies

العزيز. عبد الملك جامعة الطب  بكلية األطفال أورام

الذين المستشفى للمرضى دخول في نسبة انخفاض ظهر

الحرارة وارتفاع وااللتهابات المناعة نقص من يعانون

السنة)  في (٥ مرات العجوة أخذت التي المجموعة لدى

في  (١٧ مرة العجوة تأخذ لم التي  بالمجموعة  مقارنة

قلت األولى المجموعة لدى االلتهابات نسبة وأن السنة)،

المائة)،  (٥,١ في الثانية المجموعة عن المائة) في ١,١)

العجوة مستخدمي بين الوفيات نسبة انخفضت وأيضا

مع الدراسة، من سنة عشرة اثنتي خالل عن غيرهم،

جودة وارتفاع العالج  لمضاعفات التعرض انخفاض

الشفاء. نسبة وزيادة الحياة

 

والمناعة العسل -

أوضحت جيدا؟ مناعيا  مقويا العسل ُيعتبر  لماذا

الدولية األكاديمية رئيسة عثمان حياتي نور البروفسورة

على والحاصلة  ماليزيا، سينز جامعة األمراض لعلم

العسل  أن – ٢٠١٩ النبوي لعام للطب زايد جائزة الشيخ

كورونا جائحة في اآلن قوي خصوصًا مناعي معزز

غنية أساسية غذائية عناصر  على  يحتوي غذاء ألنه

بروتينات سكروز)، غلوكوز، (فركتوز، السكر بالماء،

الفيتامينات ومن ومعادن. فيتامينات  أمينية، وأحماض

حمض البانتوثينيك، نياسين، رايبوفالفين، ثيامين، المهمة

ومن (سي). أسكوربيك وحمض (بي٦) بايريدوكسين

مغنيسيوم، الحديد، النحاس، الكالسيوم المعادن أهم

من العسل ويعتبر وزنك. صوديوم  فوسفور، منغنيز،

الحتوائه النشاط عالي فهو األكسدة مضادات أقوى

آيسوفالفون، أنثوسيانيدينسون فالفونول، الفينول، على

كيرسيتين، لوتولين، جاالنجين، كريسين، بينوسيمبرين،

وأبيجينين. كيمفرول

ُنشرت دراسة إلى تشير يوم، كل العسل تناول حيث ومن

فيها خضع ،(١٣٥ - ٤٠ :٦ الطبي (الغذاء مجلة في

باإلضافة إلى منظم بشكل غذائية لحمية أشخاص عشرة

يوميًا  الجسم من وزن كلغم - لكل العسل من غرام ١,٢

المأخوذة الدم عينات أظهرت  ثم  ومن أسبوعين. لمدة

المائة،  ٤٧ في بنسبة سي فيتامين زيادة يلي: ما منهم

حمض  زيادة المائة، في  ٣ بنسبة كاروتين بيتا زيادة

النحاس  مصل ارتفاع  المائة،  في  ١٢ بنسبة اليوريك

بنسبة ٢٠ في  الحديد زيادة مصل المائة، ٣٣ في بنسبة

زيادة  المائة، ١١ في بنسبة الفيريتين انخفاض المائة،

المائة، انخفاض الغلوبولين  ٥٠ في بنسبة الوحيدة الخاليا

المائة. في ٣٤ بنسبة المصل في المناعي

نور البروفسورة تجيب المناعة؟ العسل يعزز كيف

يوما انتشاره  ويزداد يتضح العلمي الدليل بأن حياتي 

وعامل مناعي طبيعي، مقٍو العسل أن مؤكدا  يوم بعد

للميكروبات حيوي ومضاد طبيعي،  لاللتهابات مضاد

كبيرة  [ملعقة  ٢٠ غراما  بمقدار تناوله تم إذا طبيعي،

يوميًا]. مرتين

العلمية الدالئل للمناعة إن مقٍو طبيعي أوال: العسل <

طبيعي: معزز مناعي العسل تثبت أن العديدة

االستجابات خالل المضادة األجسام إنتاج يحفز -

المعتمدة المستضدات ضد والثانوية األولية المناعية 

الصعترية الغدة  عن والمستقلة  الصعترية  الغدة  على

األغنام من الحمراء  الدم بخاليا المحقونة الفئران في

- كولي. ومضاد إي

الطبيعي  غرامًا يوميًا من العسل ٨٠ استهالك أظهر -

مقارنة  البروستاغالندين مستوى أن يومًا  ٢١ لمدة

اإليدز. مرضى في كان مرتفعًا العاديين باألشخاص

المضادة األجسام إنتاج زيادة في يساعد تناول العسل -

والثانوية. األولية المناعية االستجابات في

الخاليا من االلتهابي السيتوكين إنتاج العسل يحفز  -

سايتوكين. الوحيدة،

عسل «مانوكا» وعسل والمراعي والشجيرات يزيد -

عند مناعية خاليا إطالق في كبيرة زيادة الهالمية

بالعسل والمعالجة المعالجة  غير بالخاليا  مقارنتها

(P ـ ٠,٠٠١). االصطناعي

إنتاج  مانوكا عسل من أي) دي ٥,٨ (كي مكون يحفز -

الخاليا المناعية. من السيتوكين

لاللتهابات: مضاد طبيعي عامل العسل ثانيا: <

الناتج الجلد التهاب من يعانون الذين الرضع تحسن -

الموضعي االستخدام بعد ملحوظ بشكل الحفاظات عن

النحل الزيتون وشمع وزيت العسل يحتوي على لخليط

أيام. ٧ بعد

عند السعال أعراض من  كبيرة راحة  العسل يوفر -

التنفسي العلوي. بعدوى الجهاز األطفال المصابين

والصدفية الجلد التهاب إدارة في فعاليته العسل أثبت -

المكملة

بسيط هو عالج الطبيعي للعسل التطبيق الموضعي -

الغشاء سرطان عالج في التكلفة  حيث  من وفعال

المخاطي لإلشعاع.

وخمسة  الجلد بالتهاب ٨ من كل ١٠ مرضى أظهر -

أسبوعين بعد كبيرا تحسنا بالصدفية مرضى ثمانية من

المكمل. العسل مرهم على

البشرة انحالل  من يعاني كان  لمريض حالة تقرير -

عامًا ُشفي بضماد  ٢٠ لمدة الفقاعي التصحيحي المزمن

الضمادات  فشل بعد أسبوعًا ١٥ في المشرب العسل

التقليدية. والكريمات

الجروح على الخام للعسل المحلي االستخدام قلل -

الحاد. عالمات االلتهاب المصابة

االلتهابات الكيراتينية من الخاليا يحمي تواالنغ عسل -

الحمض وتلف البنفسجية  فوق األشعة تسببها التي

النووي.

آلية تعمل طبيعي. ميكروبات مضادات العسل ثالثا: <

انقسام الخاليا. آالت في االضطراب خالل من الجراثيم

وقد ظهر أن:

المخثرة المكورات العنقودية أيضًا ضد العسل فعال -

المفعول. سلبية

الوسط في أقوى للعسل للميكروبات المضاد النشاط -

القلوي. المحايد أو الوسط منه في الحمضي

الحيوية، المضادات مع العسل استخدام عند -

العنقودية المكورات مكافحة نشاط يعزز جنتامايسين،

.٪٢٢ بنسبة الذهبية

يتأخر البكتيريا، مستنبت إلى العسل يضاف عندما -

االستزراع. ألواح على الميكروبي النمو ظهور

تحتوي على أوساط استزراع الفطريات في ال تنمو -

العسل. من ١٠٪ و٢٠٪

العدوى مثل  الصلبة البكتيريا قتل في فعال العسل  -

الزنجارية. الزائفة

للفيروسات: مضادة خصائص له العسل أن تبين كما

على باألسيكلوفير العالج من العسل أفضل أن تبين -

وحالتين المتكرر. الهيربس من يعانون الذين المرضى

تم التناسلية من واحدة وحالة الشفوية الهيربس من

العالج ينجع  لم بينما العسل باستخدام تمامًا عالجها

الموضعي العسل تطبيق أعطى كما باألسيكلوفير،

األسيكلوفير  من ٪ ٣٠ - ٤٠ بنسبة نتائج أفضل للعسل

المتكرر. البسيط الهيربس آفات لعالج

بفيروس المصابة خاليا كلى القرود مزارع باستخدام -

الحصبة ضد جيد نشاط للعسل كان الحصبة األلمانية،

األلمانية.

عند األطفال. الحاد العسل للسعال -

من البشري، المناعي العوز لفيروس المضاد النشاط -

واحد نوع المنتج من اإليراني العسل من أنواع ثمانية

الزهور. من

جمة وفوائد اختراع براءات السوداء... الحبة -

الكلية زميل موسى، شاكر البروفسور تحدث <

الوطنية األكاديمية وزميل القلب ألمراض األميركية

ورئيس الصيدلة علوم السريرية أستاذ الحيوية للكيمياء

للصيدلة ألباني كلية في الصيدالنية البحوث معهد

السوداء الحبة مفعول  عن أميركا– الصحية  والعلوم

في (Thymoquinone (الثيموكينون البركة  حبة أو

على والتأثير المعدية واألمراض وااللتهابات المناعة

تعزيز البركة على تعمل حبة حيث .١٩ - كوفيد إدارة

مسكن لاللتهابات، مضاد  العصبية، الوقاية  المناعة،

واألعصاب والكبد الرئة أمراض من الوقاية لأللم،

لألكسدة ومضاد  الضغط وخفض  الهضمي والجهاز 

المحتمل البركة  حبة تأثير ويكمن والسرطان والسكر.

لاللتهابات  كمضاد عملها خالل من ١٩ - كوفيد على

للمناعة. ومعزز

حبة مركب ثايموكينون في وآخرون (٢٠١٨)، - عطا

الجرذان في القلب  عضلة اعتالل من يخفف البركة

المصابة بداء السكري.

لتكوينات الوقائية األدوار وآخرون (٢٠١٨)، الفار  -

في المحتملة النانوية المغذيات  النانوية:  الثيموكينون

البشرية. األمراض

في ثايموكينون مركب ،(٢٠١٧) وآخرون  عطا  -

مرض عن الناجم الضرر الخصوي يهزم البركة حبة

األكسدة مضادات تستهدف التي الفئران في السكري

واألروماتيز وااللتهابات.

مركب ينظم وآخرون (٢٠١٦)، شاري - موراليدهاران

المختبر أنابيب في الدم تخثر البركة حبة في ثايموكينون

ومسارات التخثر. التهابات على خالل تأثيره من

الوباء يف زمن املناعة لرفع أغذية

المجتمع عين في كبرت بالقليل ورضاها الطويل

شيء. كل تستحق وأصبحت

المجتمع او يمكن لرجل الحياة ، ال هذه أيقونة أصبحت

الحياة إدارة  في  المرأة قوة إلن ذلك حقيقة ينكر أن

الروحانية والمواهب الروحية  المكتسبات  على قائمة

جميع وتتحمل والعطاء، الخير منها ينبع مخلوقة فهي

بيتها أجل من والمثابرة بالحياة وتستمر الحياة المصاعب

جميع وتلبي غياب زوجها وتصمد وتحصد في أوالدها و

على وتحافظ أسرتها وشؤون شؤونها وتدبر اإلحتياجات

من شاغرة أو الحقل في كعاملة تعمل األسرية القيود

أوالدها. تربية أجل

في صامدة تبقى ذلك ومع والتعب المرض وتتحمل

إنها نعم السامية، بأخالقها والعواصف الرياح وجه

واألجمل والوعاء األرض ِلتكون المرأة الشرقية خلقت

أن للبذور يمكن ال الحياة على تثابر ِلكي واألقوى

ولهذا وأبقى دائمًا أقوى  األرض لكن الهواء في تنمو 

منحها الحياة  حفظ بمهمة المرأة اهللا خص حين

الرجل بعشرة يفوق ما  األلم إحتمال على القدرة

أضعاف.

المرأة أسست يومنا هذا التاريخ وإلى عصور منذ

الكثير شنت أجلها ومن وإمبراطوريات حضارات

وممالك مدن على وقضي والمعارك، الحروب من

يليق بها ال بما المرأة مع  التعامل يجوز ال إذًا

ِلتكون خلقت بأنها االتهام قفص في وحصرها 

فمن والدين، العقل  ناقصات مع وساحرة  جارية

والقراءة الفهم في النقص  فلديه  هكذا يعتبرها

بأن القوسين بين المرأة وضع لهم يحق ال وأيضًا

الذكاء يعني الكيد  كان إذا إال عظيم) (كيدهن 

ينابيع يجري  المفرط الذكاء تلك ومن المفرط 

األمل شموع الينابيع ذاك من ويثمر والعطاء الخير

من والثناء العلم آفاق مع والبهاء النور كنوز مع

الحياة. أمجاد نبني المرأة تلك وإيمان إرادة



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

11 حتليل جمتمع10 و كوردستانكوردستانصحة ك ٢٧٢٠ - ٢٠٢٠م /٦/ ١٥  (٦٣٤) كالعدد ٢٧٢٠ - ٢٠٢٠م /٦/ ١٥  (٦٣٤) العدد

بخطورته البشرية  وشعرت الكراهية خطاب  ظهر

القرن وبشكل رسمي في مطلع ستينيات مرة ألول

دولية اتفاقية أول ظهور من وبالرغم العشرين،

أشكال جميع على للقضاء الدولية "االتفاقية بـ عرفت

للتوقيع ورضت اعتمدت التي العنصري" التمييز

العامة الجمعية قرار بموجب واالنضمام والتصديق

في المؤرخ (د-٢٠) ألف ٢١٠٦ رقم المتحدة لألمم

الـ  في  بها العمل وبدأ   ١٩٦٥ األول  كانون ٢١

ضبط مدونة وكذلك ،١٩٦٩ الثاني  كانون من  ٤

عليها وافقت  التي األوربي لالتحاد التابعة السلوك

وتويتر ومايكروسوفت وغوغل فيسبوك شركات

ضوابط لمنع حيث وضعت ٣١ مايو ٢٠١٦، بتاريخ

الوباء هذا أن إال الكراهية، وألوان التمييز  أشكال

التي الخطابات معظم في ولوحظ  العالم يجتاح بدأ

وتحول العنف، على والتحريض الكره مشاعر حملت

عالمي، ووباء ظاهرة مرضية شيئًا فشيئًا إلى الوباء

شكلت األداة واسعة شرائح لتشمل وتوسعت دائرته

الخطاب. هذا أصحاب مشاريع لتنفيذ

لدى التكبر والتعالي شعور هذه الجائحة مظاهر ومن

األخرى لذات المجتمع، المكونات تجاه معين مكون

من ومنعهم بالدونية وتوصيفهم تهميشهم ومحاولة

والثقافية السياسية الحياة جوانب مختلف في المشاركة

أن شك أدنى وبدون ...إلخ. واالقتصادية واإلدارية

بجديد، ليس السوري مجتمعنا في الكراهية وباء

من وهنا  السياسية،  واألسلمة  البعث قدم قديم فهو

من الساحقة الغالبية أن إلى اإلشارة بمكان األهمية

في مجتمعين كانوا وعلوييهم وشيعتهم بسنتهم العرب

المختلفة، الدولة مؤسسات ومحتكرين الخندق، ذات

بعين األخذ مع  يفرقهم مما أكثر كان يجمعهم  وما

أهمية والعسكرية األكثر األمنية المراكز بأن االعتبار

العلوية، الطائفة من محددة شريحة بيد كانت وحساسية

من محرومين كانوا الكوردي الشعب أبناء بالمقابل

واالمتيازات. المكاسب هذه

منتصف في سوريا في االحتجاجات إنطالق وبعد 

دائرة  وتوسعت  نسبيًا المعادلة تغيرت ٢٠١١ آذار

اإلقرار علينا بداية اتجاهاتها. وتعددت الكراهية

نمتلك ولم والشفافية  بالصراحة نتسلح لم  إن بأنه

ألوانها، وتمييز الكراهية تعريف في الكافية الجرأة

والمسببن صناعها وتحديد مرتكزاتها، وتشخيص

نتمكن لن السوري مجتمعنا في ونشرها إطالقها في

ومعالجة عليها والقضاء ومحاربتها محاصرتها من

الرئيسة المسارات نحدد أن  يمكننا وهنا آثارها،

: وفق مايلي سوريا للكراهية في

إنقالب  منذ والعرب: الكورد بين الكراهية – ١

الكوردي  الشعب ٨ آذار ١٩٦٣ تعرض في البعث

بخطاب مشبعة ممنهجة إعالمية لحملة سوريا في

والتعاميم القرارات من بجملة ترافقت الكراهية

نتائج مثل العنصرية المشاريع من والعديد األمنية

منع وتم العربي، والحزام االستثنائي اإلحصاء 

كوردستان مناطق من الكثير في العقارات تسجيل

ريف في وخاصة الكورد، أصحابها بأسماء سوريا

وأدت عيسى،  وعين أبيض  تل في  الشمالي الرقة 

طبيعية سلبية فعل إلى والدة ردود التصرفات  هذه

الكوردي الشعب أبناء من واسعة شرائح قبل من

أجهزته وخاصة ومؤسساته النظام تجاه بالكره

العربي، المكون من ساعدته التي والشرائح األمنية

مراحل خالل تفاوتت والكرد العرب بين والكراهية

ولكنها واالنحسار، المد بين المختلفة الثورة السورية

التركية العمليات العسكرية ملحوظ بعد بشكل ازدادت

الفرات درع " سوريا كوردستان مناطق بعض في

مرافقة بسبب "وذلك  السالم ونبع  الزيتون وغصن

الموالية المسلحة العربية الفصائل بعض ومشاركة

في الفصائل تلك أن وخاصة العمليات هذه في لتركيا

الراديكاليين اإلسالميين، وكذلك من  الكثير صفوفها

الفصائل تلك فيها وقعت التي واألخطاء الممارسات

الرجال وخطف البيوت وسرقة الممتلكات سلب من

المحاصيل وحرق الكورد المدنيين وقتل والنساء

...إلخ. واألشجار البساتين وقطع

أيضًا المعارضين غالبية أن المحزنة المفارقات من

االعتراف على قادرين وغير الوباء بهذا مصابون

سابقًا النظام أرتكبها التي والجرائم باألخطاء

الحقًا المعارضة على المحسوبة المذكورة والفصائل

الكوردي!. شعبنا ابناء من الضحايا بحق

نفسه،  العربي المكون طوائف بين الكراهية –  ٢

السياسية: الطائفية في والدة السياسية األسلمة ودور

األساسية العناصر كانت الكراهية من النوع هذا في

بموضوع ثم أوًال، ومن والمناصب بالمكاسب تتعلق

والشيعية السنية الطائفتين أسالف بين الديني التفسير

ثانيًا.

على خطرًا يشكل بات – الكراهية – الوباء هذا 

ويكاد كورونا، جائحة  من أكثر السوري  المجتمع

الداخل في السوريين مجالس من مجلس اليخلو

في وأصبحت الظاهرة، هذه طغيان من والمهاجر

.! حلوا أينما للسوريين مالزمة األحيان الكثير من

تكاد ولكنها آخر، إلى مكان من شدتها تختلف ربما

ينطلق من الكراهية اللون هذا وبكل أسف عامة. تكون

العربي السني المكون غالبية إنضمام حقيقة أساسًا من

بينما النظام، بإسقاط  طالبت التي االحتجاجات  إلى

معروفة، ألسباب النظام مع  وقفوا  العلويين غالبية

لدى وإثارتها المخاوف إيقاظ في النظام نجح حيث

عبارة إحتجاجات  من مايجري بأن العلوي المكون 

إبادة الحكم،ومن ثم على للسيطرة محاولة سنية عن

المخاوف هذه ترسيخ في وساعده العلوية، الطائفة

خالل الشعارات من السياسي اإلسالم أجنحة بعض

العسكرية بأسماء الكتائب وتسمية  الدينية المتطرفة،

الطائفتين. بين تاريخ العالقة في إشكالية سنية

مالمح ظهور إلى اإلشارة أيضًا  األهمية من  وهنا

الجنوب في السنة العرب  بين  كراهية لخطاب

جبل في الدرزي المكون وبين ودرعا السوري

وأسلمتها الثورة وكان لعسكرة السويداء. في العرب

مخيف الكراهية بشكل منسوب إزدياد بالغ األثر في

خطاب تغذية  في  السلبي اإلقليمي الدور وكذلك

دخول وكذلك مكونات الشعب السوري، بين الكراهية

الصراع خط على السياسي  للمال المانحة  الجهات

ومن العالم أرجاء من المتطرفين الطائفي،وإدخال

المحرقة إلى والشيعية السنية الطائفتين أنصار

واإلخوان البعث بأن هنا ذكره وجدير . السورية

هذا ظهور في المسؤولية كامل يتحمالن المسلمين 

السوري المجتمع على الكارثية أثاره وإنتشار الوباء

. الخاطئة وممارساتهما سلوكهما نتيجة

الكبرى:  والمدن األرياف  ابناء بين الكراهية – ٣

أبناء بين الكراهية ألوان من آخر لون هنا ننسى وال

الكبيرة والمدن عام بشكل المدن وأبناء األرياف

يكن يشكل لم ولكنه نسبيًا قديم خاصة، وهو بصورة

هذا اعتمد وربما االحتجاجات،  إنطالق قبل خطرًا

وشكل بطبيعة  المتعلقة العوامل  بعض على النوع 

اإلنتاج، وسائل  بنوعية وكذلك اإلجتماعية العالقات

أبناء بأن الريف أبناء لدى شعور هناك كان حيث

مما يولد دونية، نظرة إليهم ينظرون الكبيرة المدن 

، االنتقاد أحيانًا في رغبة وحتى الحقد من نوع لديهم

اللون هذا مسؤولية من األكبر الجزء يتحمل والنظام

بين الخدمات في الكبير للفارق نظرًا الكراهية  من

. والمدن األرياف

بقاع  مختلف في شائع ربما آخر نوع وهناك - ٤

هذا يستخدم حيث ، السياسية الكراهية وهو العالم

على السياسية والصراع المنافسة كوسيلة في النوع

اإلنتخابية جلي خالل الحمالت بشكل ويظهر السلطة

تحكمها التي البلدان  في ولكن  فيها، الفوز  لتحقيق

من النوع هذا من الغرض فإن كسوريا استبداية انظمة

بهدف أعاله المذكورة مكمًال لألنواع يأتي الخطاب

الصرعات وخلق المجتمعي وإضعافه النسيج تمزيق

وذلك فيه الحية القوى على والقضاء مكوناته، بين

باإلرهاب والمعارضين المخالفين توصيف خالل من

إلعتقال تمهيدًا الوطن على والتآمر للخارج والعمالة

وحتى قتلهم. وتعذيبهم الخصوم وسجنهم

على (الكراهية) الجائحة  لهذه التصدي  مهمة تقع

مختلف ومن عامة  السورية الوطنية النخب  عاتق

خالل من وذلك ، والمذهبية والدينية القومية المكونات

المنظومتا بناها التي الجدران الحواجز،وإزالة كسر

خالل من وذلك واإلخوان)،  (البعث المذكورتان ن

مختلف وطرح ومركزة، ومستمرة مكثفة عمل ورشات

القضايا القومية وكذلك وشفافية، جرأة المواضيع بكل

تتسم التي واألسئلة سوريا،  في والمذهبية  والدينية

الدولة شكل سيكون كيف قبيل: من بالحساسية بعضها

المركزية إتحادية، ،مركزية،  المستقبلي  السورية

نظام الحكم سوريا؟.طبيعة تقسيم سياسية، إدارية أم

السورية؟. الدولة وية مركب؟. برلماني، رئاسي،

توافقي سوري وطني ومشروع خطاب بلورة وبعد

بمختلف السوري تطلعات الشعب عن ومعبر جامع

العمل ساحة إلى االنطالق يجب المذكورة، مكوناته

ومشاركة استنفار واستقطاب خالل  من الجماهيري

والدينية والعلمية والثقافية السياسية النخب مختلف

والفنية واالقتصادية والنسوية والشبابية واالجتماعية

بين ليس صراع الموضوع إلخ.ألن .... والرياضية

البعث، حقبة لطي محاولة عن عبارة هو بل النخب

مشروع لنمو مناسبة وبيئة جديدة لسوريا والتأسيس

قيم تسودها ودولة  جامع، وطني نهضوي  سياسي

الخصوصيات فيها ويتحقق والمساواة والعدل الحق

المشروع خيمة داخل والمذهبية والدينية القومية

عاتقها على تأخذ التي النخب .وعلى الجامع الوطني

المستنقع نفس في الوقوع تتجنب أن الكراهية محاربة

خلف تقف  التي المريضة العقول تلك أنشأته الذي 

اليمكن أن بأنه جيدًا تدرك وأن المقيت، الخطاب هذا

كراهية بلون بخطاب الكراهية خطاب نتخلص من

معمقة ودراسات علمية، برامج خالل من ، بل آخر

هذا لمكافحة تشريعات وإصدار قوانين، لسن وصوًال

المناهج في التشريعات تلك  وتدريس  القاتل، الوباء

الوباء، هذا فيروسات من خالية أجيال إلعداد التعليمية

مجتمع إلى وصوًال والتعايش والتسامح المحبة وزرع

يشعر الكراهية ألوان مختلف من تمامًا محصن خالي

وأمان. وبسالم بكرامته الجميع فيه

الكراهية جائحة حملاربة
ً
معا

أمحد شاهني

العام هذا  واعتبروا خيرا الفالحون توسم أن بعد

بعملها المعروف في الحصادات ، وبدأت عام الخير

بين أخالقي التنافس الال معها بدأ سوريا ، كوردستان

الحصول هو ههمها وكل الرحمة، يعرفان ال غولين

مقولة مطبقين الوسائل، بشتى الفالحين رزق على

وصل أن إلى ،" الوسيلة تبرر  الغاية " ميكافيلي

في عامة  الكوردي الشعب استغباء إلى الحال بهم 

خاصة. الكوردي والفالح سوريا، كوردستان

في الزراعي المحصول  على  التنافس  رحلة  فلنبدأ

سوريا. كوردستان

تسعيرة  تحديد في  السباقة  كانت  PYD الـ إدارة

البداية،  في ٢٢٥ ل.س بـ الفالح ؟ وأكرمت ، للقمح

يسمى الذي العداء الماراثوني األمريكي دخل وبعد أن

أمام الليرة وسجل يوميا أرقام قياسية الدوالر الساحة

السعر، على االعتراض أصوات تعالت السورية؛

سعر  PYD لرفع الـ إدارة اضطرار إلى أدى مما

٢٢٥ لـ ٣١٥) . ) من الواحد القمح كيلو

القمح  لكيلو ٤٠٠ ل.س السوري النظام حدد بدوره

الفالحين نفوس في التفاؤل  بعض  فزرع الواحد،

الـ وتسعيرة إدارة تسعيرته بين أن الفرق سيما ال

ولكن  الواحد. للطن سورية ليرو ألف ( ٨٥ ) PYD

الكوردي في  الفالح يفرح أن PYD الـ إدارة أبت

خالله نفثث من بفرمان فخرجت كوردستان سوريا،

الكوردي الفالح الفرحة التي ولدت لدى في جسد السم

والشعير القمح محصول إخراج منع مقررة مؤقتا،

سيتعرض للقرار والمخالف ، إدارتها مناطق من

. قوانينها وفق للمساءلة

الـ بأن الكوردي الفالح تأكد وبسبب ، بين هذا وذاك

وينفرد  للنظام السوري ، ما يشتريه منهم PYD سيبيع

األصوات  تعالت ، كمربح سوري ألف ( ٨٥ بـ (

فإن وإال ، المعضلة لهذه سريع حل إيجاد بوجوب

الزراعية، المحاصيل بيع  عن  سيضربون الفالحين

األرقام تسجيل في مستمر األمريكي هذا والعداء كل

الواحد الدوالر صرف سعر وصل بحيث القياسية

إلى المقال هذا كتابة لحظة حتى السورية الليرة مقابل

) ل. س. ٢٤٠٠ )

الموقرة " اإلدارة من بقرار الرد سريعا جاء وأخيرا

في عامة الكوردي الشعب فيه استغبى ، " !!

تحت سيطرتهم المتبقيةة المناطق " كوردستان سوريا

على الكوردي والفالح " الوقت  نفس في  والمهددة

الخصوص. وجه

مؤتمر  PYD في الـ إدارة مسؤولي أحد اليوم انبرى

المحلية الفضائية القنوات كافة حضرته صحفي

وجاء ؟ الحروف على النقاط ووضع ؟ والعالمية

: حيث قال المعضلة لهذه بالحل النهائي

متسارع بشكل العملة الوطنية السورية انهيار بسبب ـ

القمح تعديل تسعيرة ، سيتم األمريكي الدوالر مقابل

الكوردي الفالح جبهود واالستهتار كوردستان غرب

زنار حاجي

. أخرى مرة

الزراعي المحصول لشراء المخصصة الميزانية ـ

. PYDبالدوالر الـ إدارة قبل من

أمامكم للقمح الجديدة بالتسعيرة أنطق أن أستطيع ـ

. اآلن

التي للقمح التسعيرة أصدرنا اذا بأنه القول أستطيع ـ

، سوف  ( ٣١٥ ) األخيرة التسعيرة ثلث ستتجاوز

األمريكي الدوالر أمام السورية الليرة صرف يتغير

. الفواتير للفالح يوم تسليم إلى

باإلجماع التنفيذي المجلس قرر تقدم ما على بناًء ـ

سيتم وإنه ، " الجديدة التسعيرة عن اإلعالن تأجيل "

تسديد وقت للقمح  الجديدة التسعيرة عن  اإلعالن

. للفالح الفواتير

السيد المسؤول به تفضل لما بسيطة قمنا بقراءة إذا

: فإننا سنجد PYD للـ التابع التنفيذي المجلس في

كوردستان في  الكوردي للفالح  تام استغباء ١ـ

سوريا.

بالمفاجأة يرضى أن الكوردي على الفالح يجب ٢ـ

تسديد وقت التسعيرة  تحديد يتم عندما  " الصدمة "

. الفواتير

على ، ومحرم بالدوالر التعامل في الحق لهم ٣ـ

. الفالح

لتحديد ملزمين بالتقيد بالعملة السورية غير هم ٤ـ

بالليرة التسعيرة بقبول ملزم والفالح ، القمح سعر

السورية.

الواقع باألمر وارضوا ، محاصيلكم سلمونا ٥ـ

عليكم. المفروض

لمحاصيلكم المادي بالمقابل تهنؤوا لن ٦ـ

الزراعية.

حبة قمح. بيوتكم وفي البال مرتاحي لن تناموا ٧ـ

بأن نرى المسؤول، تصريح في أكثر بالغوص

الستغباء الحواجز كافة تخطى التنفيذي مجلسه

فمعروف ، سوريا كوردستان في الكوردي الشعب

: أنواع عدة للغباء بأن

العلمي الغباء - المنطقي الغباء ـ الُخْلقي الغباء ـ

الغباء - المصلحي الغباء - العاطفي الغباء -

وجدوا بأنهم فهل يعقل ، الغباء التاريخي - األخالقي

سوريا كوردســتان في الكوردي الشــعب لدى

في المســؤول فخرج الغباء من األنواع كل هذه

التصريحات  PYD بهذه للـ التابع التنفيذي المجلس

فلسـفة أي  تستطيع وال  ، وصفها يمكن ال التي

األمة فلسـفة وهي أال واحدة، فلسفة إال  تعريفها

الديمقراطية؟

من األيام من تالها وما القريب باألمس حدث ما

بحرق السورية  الجزيرة في اجرامية أعمال سلسلة 

المنظم اإلجرام يد على للكورد، القمح محاصيل 

يبيتون الكورد أعداء  بأن واضح تأكيد  والممنهج

جاءت وقد  القمح، سنبلة بحرق حتى خبيثة نوايا 

هذه في الكورد تألق نتيجة اإلجرامية األعمال هذه

الداعشي المجرم. العدوان المنطقة بدحر

المحاصيل من الدونمات آالف الحقد نيران التهمت لقد

على يخفى وال كوردستان، غربي في الزراعية 

دائرة في يلف ومن اإلرهابية، الجماعات  بأن أحد

الحقد آيدولوجية في رؤوسهم يحملون الذين الجريمة

المشين. العمل هذا على أقدموا من هم والكراهية

منه؟ ومن هم االخيرة الحلقة نختم أن األوان يئن ألم

اإلجرامية؟ األعمال تلك المسؤولون عن

التي المحاصيل تلك حماية عن المسؤولون هم ومن

المنطقة؟ في والحياة االقتصادية التنمية عصب هي

نحاول اإلجابة. برسم  مطروحة مهمة  أسئلة عدة

الحرائق مسلسل حلقات إحدى  على الضوء تسليط

آالف جديدة  حرائق التهمت فقد العام.... لهذا 

إلى وصلت التي الزراعية المحاصيل من الدونمات

(كوردستان كوردستان  غربي في الحصاد  طور

جديدا سعرًا الذاتية  اإلدارة حددت فيما سوريا)،

المزارعين. من القمح لشراء

اندلعت جديدة «حرائق أن محلية مصادر وذكرت

بريف مبروكة بلدة في الزراعية  المحاصيل في

نحو احتراق عن أسفر ما العين)، (رأس كانيه سرى

التي والشعير القمح حقول من دونم آالف عشرة 

الذاتية اإلدارة رفعت ذلك، إلى الحصاد». تنتظر

تماشيًا وذلك القمح شراء سعر سوريا وشرق لشمال

السورية الليرة صرف  سعر في الحاد  الهبوط مع

للكيلو  ليرة  ٣١٥ ليصبح األجنبية، العمالت أمام 

كامل شراء الذاتية اإلدارة فيما قررت غرام الواحد،

للكيلو  سورية ليرة  ١٥٠ وبسعر الشعير محصول

الواحد. غرام

«التسعيرة أن لالعالم االقتصاد مسؤولة وأكدت

الواحد  للكيلو سورية ليرة  ٣١٥ هي للقمح الجديدة

قد حددت اإلدارة وكانت الدرجات» لنظام وتخضع

سورية،  ٢٢٥ ليرة بـ القمح كيلو سعر سابق وقت في

الليرة صرف سعر وتقلبات المزارعين مطالبات وبعد

القمح." شراء سعر رفعت السورية أمام الدوالر،

أول اإلجرامية؟ األعمال تلك عن المسؤولون من هم

كوردستان يف غرب الزراعية احملاصيل حرائق

غزالن وضحي

معادية إرهابية جماعات توجد أنه للذهن مايتبادر

كذلك.. هو نعم المشينة.. األعمال بتلكم للكورد تقوم

الحل؟ ماهو لكن

الحاكمة العسكرية القوة تقوم أن المفروض من يكن ألم

لماذا الزراعية؟  المحاصيل بحماية المنطقة تلك  في

بواجبها تقوم أنها أم شعبها؟ تجاه بواجباتها تقوم ال

اإلمكانيات؟ وتفوق كبيرة المزروعة المساحات لكن

التكاتف يجب قوية. أو ضعيفة اإلمكانيات كانت مهما

من االنتهاء  لحين جانبا الخالفات  ندع األقل على

األزمة..

المزارعون فيهم بما التكاتف ذلك في مقصرون الكل

بأعمال القيام يجب كان أنفسهم.. الرزق أصحاب

هي فالمدة استثناء  دون الجميع قبل من  الحراسة

إمكانيات ضمن وهي تقريبا  الشهر  حوالي قصيرة

وحدة عدم لكن عليهم..  عصية وليست  الحراسة

ثم الكوارث تلك بنا الى وشعبا يؤدي احزابا الكورد

ونشجب. ونندب نجلس

فيها أيضا المحصول وشراء األسعار موضوع  أما

وبالمقابل الشراء عن أمتنع النظام أن حيث كبير لغط

أيضا الواقع األمر وسلطة للتصدير. ممرات توجد ال

تغطي ال تكاد  بأسعار إال المحاصيل تلك  تشتر لم

التكلفة.. سعر

العام طوال ينتظر الذي المسكين الفالح يفعل ماذا

هو ويعيش عليه المتراكمة الديون ويوفي ليحصد

المتبقي.... المتواضع المبلغ ببقية وأوالده

الواقع األمر سلطة  بين مايبدو على  صلة هناك

بما األسعار وتحديد الشراء بخصوص والنظام

المشتركة... المصالح مع يتناسب

كله. ذلك اليهمني  سأقول الفالح بإسم تحدثت وإن 

حقوقي اإلنصاف باألسعار لتصلني هو مايهمني بل

اجحاف. دون

كثيرا يدقق  لم لكنه الفالح.  ذلك وطنية من بالرغم

الموت جوعا... عليه عالمات بدت ألنه

العيش.. القمة المتحكمين في بالعباد أيها رأفة نقول

تجارب من الحيطة والحذر والموعظة إتخاذ نتمنى

الماضي
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الحرية  هدفها  كان  السورية،  الثورة  بدأت  عندما 

المقيتة  البعثية  النظريات  من  والتخلص  والكرامة 

تنادي  كانت  الثورة  الشعارات  ومعظم  والمستبدة، 

بإسقاط نظام البعث وتأسيس نظام ديمقراطي اتحادي 

تعددي ال مركزي يعيد للسوريين الحرية والكرامة.

بعد مرور كل هذه السنوات من قتل وتشريد وتدمير، 

ر عن أنيابه  يأتي البعض ويحنُّ إلى أيام البعث فُيَكشِّ

بالكراهية  قلبه مليء  فقط ألن  أمام من هو مخالف، 

حيث  والدينية،  القومية  األقليات  كل  تجاه  والحقد 

كانت  فما  قبل هؤالء،  من  والنوايا  الرؤى  توضحت 

التنظيرات عن إسقاط نظام األسد الشوفيني  كل تلك 

وبناء نظام برلماني تعددي سوى وهم وخداع، فيخرج 

الشعب  ضد  سمومه  ينفث  َمْن  وأخرى  فينة  بين 

الكوردي األصيل على أرضه، الذي لم يبخل في تقديم 

التضحيات إلى جانب أخيه العربي من أجل بناء دولة 

ديمقراطية يضم كافة أطياف المجتمع السوري، ولكن 

دائما كان الرد الجميل هو اإلنكار للوجود الكوردي 

ولحقيقته التاريخية.

الذين  األشخاص  هؤالء  مثل  نرى  ان  الطبيعي  من 

البعث  الشوفينية ألنهم تالميذ ذهنية  بالعقلية  يفكرون 

العنصرية الشوفينية الفاشستية، استلهم البعث كل هذه 

العنجهّية من أحقاده الدفينة وهو ترسيخ فكرة القومّية 

إقصاء كّل ما هو غير عربي،  القائمة على  العربية 

هذا الفكر الذي رّسخ ثقافة العنصرّية، ومشحون بالحقد 

والكره على اآلخر المختلف معه، هدفه األساسي نبذ 

التشاركية ونفي كّل الثقافات وإبعادها وإقصائها. 

وأن مثل هكذا عقليات لم يزد سوى تعقيدًا خالل تاريخ 

حيث  البعث،  حكم  خالل  وخاصة  الحديث،  سورية 

زاد الشقاق واالغتراب بين العناصر المختلفة المكّونة 

للمجتمع الواحد. العصبّية والتفّرد يعيقان جميع أشكال 

التطّور الطبيعي للمجتمعات التي قد توّلد نتائج كارثّية 

خطيرة مستقبًال، حيث يصبح مجتمعنا تجّمعات بشرّية 

القائد  وسيطرة  سياط  تحت  ترزح  وموحشة،  مقفرة 

الواحد والّلون الواحد، وينتشر بين المجتمع نفوٌس مثقلة 

بالضغينة تجاه األقليات. 

يتبين من خالل ما يصرح به هؤالء -ال يمكننا التعميم 

طبعًا- من تصريحات تطفو عليها العنجهّية والشوفينّية 

وإقصاء اآلخر يعتبر هذا من صلب منطلقاته ومن معين 

منّظريه الحاملين لسموم العصبّية والتشّنج الذين حكموا 

سوريا سنوات طوال، هم شخصيات مريضة مصابون 

بعقدة العروبة ووهم الفكر القومجي العروبي.

من هنا يتطلب من السوريين وخاصة إخوتنا العرب أن 

يعلموا، أن العقلية البعثية التي حكمت سوريا أكثر من 

الكورد بني العقلية الشوفينية.. 
والوجود التارخيي

عزالدين مال

إن خارطة األحداث السياسية والعسكرية واالقتصادية التي 

جرت في سوريا بمختلف مناطقها منذ عام ٢٠١١ والى 

اآلن تظهر للعيان بعض الحقائق التي باتت واضحة لكل 

خاصة.  السوري  وبالشأن  عامة  السياسية  بالشؤون  مهتم 

فالنظام السوري ومنذ األيام األولى للثورة السورية راهن 

على الحل العسكري كحل وحيد ال بديل عنه إلطفاء جذوة 

الثورة وعنفوانها معتمدًا على قوته العسكرية واألمنية من 

بعض  مع  الجديدة  القديمة  السياسية  عالقاته  وعلى  جهة، 

الدول االقليمية والعالمية كإيران وروسيا من جهة اخرى، 

امنيًا  بها  المرتبطة  المسلحة  المنظمات  بعض  قوة  وعلى 

كحزب اهللا، كما راهن النظام من جهة ثالثة على امكاناته 

والتي  الدوالرات  بمليارات  مقّدرة  كانت  التي  االقتصادية 

خيرات  من  السنين  عشرات  منذ  وجمعها  النظام  دّخرها 

انتفاضة  حدوث  إلمكانية  احتسابًا  السوري  الشعب  وقوت 

السوري  النظام  حسابات  ضمن  يكن  ولم  ضده،  شعبية 

أو  الهائلة  بإمكاناته  قياسًا  طويلة  لفترة  االزمة  استمرار 

وتحديدًا  الدولية  باإلرادة  مرهونة  انتهائها  وساعة  مدة  أن 

النظام في ما  باإلرادة االمريكية واالسرائيلية!. مما أوقع 

محاربته  مؤخرًا  بدا  فيما  المتمثلة  حساباته  يكن ضمن  لم 

بالعقوبات االقتصادية وقانون قيصر والحصار االقتصادي  

الذي قد يشكل ضربة قاصمة تؤدي الى انهاء وجوده بعد 

أن كان قد تمكن من اعادة سيطرته العسكرية على القسم 

االعظم من الساحة السورية. 

الثورة  انطالقة  بداية  ومنذ  ظهرت  كوردستان  غرب  في 

نظر  وجهتي  تسميته  يمكن  ما  في  أو  ارادتان  السورية 

التراجيدية  المسرحية  لنهايات  المستقبلية  الرؤية  حول 

الدموية السورية، تلخصت االولى برؤية المجلس الوطني 

فترة  خالل  وانهياره  النظام  سقوط  باحتمالية  الكوردي 

أشهر قليلة مثلها كمثل سقوط انظمة مصر وتونس وليبيا 

الكوردي  الشعب  ربط مصير  سياسة  اعتمد  عليه  وبناء 

بالقرارات الدولية والنشاط الدبلوماسي الدولي وقرارات 

مجلس االمن وبالحراك السلمي للثورة السورية وممثلها 

بدايًة المجلس الوطني السوري، ومن ثم االستمرار ببقاء 

هذا الربط من خالل االئتالف السوري المعارض والى 

ما بعد تحول الحراك السلمي الى صراع دموي مسلح من 

خالل فصائل المعارضة االئتالفية الميليشياوية االسالمية 

السورية  الثورة  روح  عن  البعد  كل  البعيدة  المتطرفة 

والمرهونة ارادتها بإرادة الدولة التركية العدوة التاريخية 

للشعب الكوردي، مما أوقع المجلس الوطني الكوردي في 

موقع الضعف من حيث عدم تمكنه االمساك بزمام االمور 

على االرض في المناطق الكوردية من حيث االمكانات 

العسكرية واالقتصادية قياسًا بالرؤية الثانية التي انتهجها 

الديمقراطي   الطرف الكردي اآلخر المتمثل بحزب االتحاد 

(ب ي د) واألحزاب المتحالفة معها في االدارة الذاتية التي 

الخط  سياسة  اسمتها  ما  انتهاج  البدء  منذ  رؤيتها  تلخصت 

عن  الناتجة  االقليمية  التناقضات  على  وباالعتماد  الثالث، 

االزمة السورية وواردات واقتصاد المنطقة الكوردية وعلى 

العناصر  وإشراف  بمساهمة  تشكلت  التي  العسكرية  القوة 

كوردستان،  جبال  من  القادمين  عسكريًا  المدربة  والكوادر 

ودون إعطاء االهمية الالزمة لضرورة المواءمة مع السياسة 

الكوردية  القضية  وضع  يتناسب  وبما  واإلقليمية  الدولية 

وتعقيداتها الدولية واالقليمية، هذه الرؤية المنغلقة على نفسها 

المبنية على عقلية كيفما سنكون سيطّر اآلخرون على القبول 

بنا مثلما نكون، هذه السياسة المبنية على عدم تبّصر حقيقة 

السياسة الدولية واإلقليمية وبصورة خاصة ما يتعلق بالقضية 

الكوردي  الشعب  دفع  مسدود  أفق  الى  أوصلتها  الكوردية 

بنتيجتها ثمنه باهظًا تمّثل باستشهاد وجرح اآلالف من شباب 

وبنات الكورد واحتالل تركيا ومرتزقتها لمنطقة عفرين ومن 

قانون قيصر 
وقراءة املشهد السوري

نايف جبريو

ثم منطقة كري سبي وسري كانيي الى جانب تشّرد وهجرة 

الشتات في  الى  الكوردي  الشعب  ابناء  المؤلفة من  اآلالف 

مختلف انحاء العالم.

هذه السياسة وعلى مّر تسع سنوات على المستوى السوري 

البالد  أوصلت  خاصًة  الكوردية  المنطقة  ومستوى  عامة 

العسكرية  الحرب  بانتهاء  تسميتها  يمكن  حالة  الى  برمتها 

على االرض السورية وانتهاء وفشل وعقم السياسات السابقة 

والمرافقة لها وبداية مرحلة جديدة، مرحلة الحرب االقتصادية 

اآلن  تداركها  الواجب  جديدة  دولية  سياسات  على  المبنية 

سوريًا وكورديًا وعلى وجه السرعة من قبل اطراف حلبة 

الصراع السورية مع قرب بدء تنفيذ قانون قيصر "سيزر" 

بالدرجة االولى حسب تصريحات مسؤولي  الذي يستهدف 

والقبول  النظام  سلوكيات  لتغيير  السعي  األمريكية  االدارة 

وبخاصة  االمن  مجلس  لقرارات  وفقًا  الديمقراطي  بالتغيير 

ب-  القرار "٢٢٥٤" تحت طائلة – في حالة التماُطل والتهرُّ

النظام  ضد  فقط  ليس  وصارمة  هائلة  عقوبات  مواجهة 

النظام  وأركانه بل وفي مواجهة كل من سيتعاون مع هذا 

الذي سيواجه حتمًا عزلة دولية محكمة والذي سيؤدي حتمًا 

وإجبارهم  ومواالة  معارضة  السوري  الشعب  تجويع  الى 

جميعًا على االنتفاض ضد النظام مرة اخرى في ثورة يمكن 

قانون  خالل  ومن  العقوبات  هذه  الجياع.  بثورة  تسميتها 

قيصر"سيزر" ال شك أنها ستؤثر سلبًا أو ايجابًا على الشعب 

الكوردي وبقية مكونات المنطقة الكوردية حسب مقتضيات 

وكيفية تعامل الحركة السياسية الكوردية مع هذا القانون ومع 

الكوردي  الحوار  حيث  الراهنة  السياسية  الحالة  مقتضيات 

االتحاد  وحزب  الكوردي  الوطني  المجلس  بين  الكوردي 

ان  يجب  والتي  اشهر  عدة  منذ  د)  ي  (ب  الديمقراطي 

تكون استمراريتها مبنية على اسس االستفادة من تجارب 

السنوات الماضية لكال الطرفين وعلى أسس أن كًال منهما 

كان صائبًا في قسٍم من سياساته وخاطئًا في القسم اآلخر 

ومن ثم البناء على ما كان صائبًا واستبعاد منها ما كان 

سلبيًا والخروج برؤية سليمة وواضحة ليس فقط إلمكانية 

أداريًا  الفرات  شرق  ومنطقة  الكوردية  المنطقة  ادارة 

الكوردي  الشعب  قضية  يخدم  وبما  وعسكريا  وسياسيًا 

والمعرفة  الحكمة  والمتالك  بل  المنطقة  مكونات  وبقية 

الوضع  مستجدات  مع  والتعاطي  التعامل  كيفية  في  معًا 

االسـس  ووضع  االقتصادي  الوضع  وبخاصة  السوري 

السليمة إلمكانية تجنب المنطقة الكوردية عواقب وسلبيات 

وآثار تنفيذ قانون قيصر.

حقيقي  كوردي  واتفاق  موحدة  كوردية  برؤية  الخروج 

موحد من خالل الحوار الكوردي الكوردي الجاّد والواعي 

الكوردي  الشعب  ومستقبل  لحاضر  النجاة  حبل  يمثل 

الدولي  التأييد  لكسب  واسعة  بوابة  وفتح  سورية،  في 

لقضية  وعسكريًا  اقتصاديًا  المطلوب  الدعم  واستحصال 

المتبادلة  المصالح  التقاء  من  المتأّتي  الكوردي  الشعب 

والمشتركة مع القوى الدولية الفّعالة في الشأن السوري. 

فشل  حال  في  المتبعثرة  الكوردية  القرارات  فإن  وإال 

قاتًال  تأثيراتها  ستكون  اهللا-  سمح  –ال  الكوردي  الحوار 

ومدمرًا ليس فقط في مواجهة آثار وتداعيات تنفيذ قانون 

قيصر والحالة االقتصادية والمعيشية لعموم سكان المنطقة 

الكوردية بل واإلتيان على انهاء اية بارقة أمل في كل ما 

تبقى من مناطق كوردستان سوريا أرضًا وشعبًا.  

أربعين سنة فشلت فشًال ذريعًا،  وأن بناء سوريا ذات 

عقلية  باستئصال  تحقيقه سوى  يمكن  سيادة وكرامة ال 

فبذلك  كان،  من  كائنًا  اآلخر  ُتلغي  عقلية  وكل  البعث 

والتهميش،  واإلقصاء  والعنصرية  الشوفينية  ُيسَتْئَصل 

عندها نستطيع الخروج إلى المدنية والحداثة والتأسيس 

لدولة ديمقراطية. 

عند  القومّية  ظهورالنزعة  أن  يعلموا  أن  هؤالء  على 

الفكر  إزدياد طغيان  فعٍل طبيعّيا على  كان رّد  الكورد 

دفاعّية  كحالة  ظهرت  النزعة  هذه  واستبدادهم،  البعثي 

والتعريب  الصهر  سياسات  مواجهة  في  الوجود  لحفظ 

واإلقصاء والتهميش الذي تعّرض ومازال يتعّرض 

له الشعب الكوردي.

هم يعلمون ولكن يستغبون أو يتجاهلون أن للكورد 

منذ  السورية  الدولة  في  وعظيمة  كبيرة  بصمات 

ظهورها، حيث وصلوا لمنصب رئاسة الجمهورية، 

والشخصيات  والفنانين  العلماء  كبار  من  وكانوا 

الذين بنوا سوريا، الجميع أو المعظم من دافعوا عن 

كرامة سوريا وعزتها هم شخصيات كوردية، وهم 

من وضعوا أول دستور لسوريا وأسسوا أول جيش 

سينكرون  الجميل  ناكري  كانوا  من  ولكن  سوري، 

حتى على أقرانهم، فـ ليس عليهم عتب إن نكروا 

على الكورد، ألنهم خانوا الثورة السورية والشعب 

إنشقاقاتهم  إعالن  فكان  وكذبهم،  بريائهم  السوري 

لتبييض  وسيلة  سوى  تكن  لم  السوري  النظام  عن 

وجوههم ولكن لم يستطيعوا االستمرار في التمثيل 

لشدة حقدهم وكرههم للمخالفين معهم.  

كل ذلك يؤكد على عدم إعتماد الكورد على النظرّية 

جغرافي  سياسي  كيان  دوَن  بقاؤهم  هو  القومّية 

لم  العنصرّية والعصبّية  أّن  مسـتقل، ويؤكد أيضًا 

تتسـّلال يومًا إلى ذهن الشــعب الكوردي، لذلك 

للمشـكل  الحّل  مفتاح  الكوردية  القضية  حّل  ُيعد 

واقتصاديًا  وسـياسـيًا  اجتماعيًا  السـوري 

وديمقراطيا.
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يف الشأن الكوردي ..
ما العمل؟

أمحد حسن

الكبيرة  والسياسية  واالقتصادية  التاريخية  والتغيرات  واألزمات  الكوارث  وقوع  وبعد  وأثناء  قبل 

والمنعطفات التاريخية المفصلية يتطلب من الجميع أشخاصا ومنظمات وأحزاب ومراكز أبحاث ودول 

يعني تشخيص  العمل  ما   ( ...؟  العمل  ما   ) أال وهو  والهام  السؤال االستراتيجي  البدء والعمل على 

والناجحة  الناجعة  الحلول  والبحث عن  -المرحلة  األزمة  الكارثة –   – المرض  الحالة –   – الظاهرة 

واألجوبة الشافية للخروج من عنق الزجاجة بأفضل األساليب والطرق وبأقل الخسائر.

١) كورديا:

دون أدنى شك معاناة الشعب الكوردي في كوردستان الغربية (كوردستان سوريا) هي معاناة مزدوجة 

قومية ووطنية على مر األنظمة والحكومات المتعاقبة السيما في ظل األزمة الحالية التي تعصف بسوريا 

عامة والمناطق الكوردية على وجه الخصوص حيث الفوضى والفلتان األمني وغياب القانون. فكان ال 

بد من وحدة الموقف والصف الكوردي الذي يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى كحل لحماية الكورد 

وخصوصيتهم أوال وكرافعة وسند لالرتقاء بالقضية الكوردية الى مكانتها المرموقة ثانيا وكنواة لسوريا 

الفيدرالية (االتحادية) وحماية كافة المكونات السورية ثالثا. 

ومن هنا فمن األهمية بمكان دعم ومساندة الجهود والحوارات الكوردية – الكوردية لوحدة الصف والتي 

تجري بإشراف مباشر من أمريكا ودعم واسناد من فرنسا وإقليم كوردستان العراق وغيرهم هذه الوحدة 

السورية  األزمة  كافة األصعدة وستسرع وتسهل حل  القوى كورديا – سوريا وعلى  ستقلب موازين 

ناهيك عن حماية الكورد من األطماع والتدخالت (المحلية – اإلقليمية) وسترتب البيت الكوردي (سياسيا 

– إداريا – عسكريا) ويضمن حضورهم بموقف موحد وقوي في كافة المحافل االقليمية والدولية وضمن 

المعارضة السورية.

٢) كوردستانيا:

ان تأطير القوى الكوردية ووحدة صفوفها ضمن إطار واحد في كل جزء من كوردستان (جبهة – تحالف 

– ائتالف - ........) يوحد الموقف الكوردي ويعبد ويسهل الطريق أمام وحدة كوردستان بكل أجزائها 

أي عملية تجميع المجمع من خالل عقد مؤتمر كوردستاني وبإشراف دولي (األمم المتحدة – االتحاد 

األوروبي – منظمات حقوق االنسان - ....) وكذلك أصدقاء الشعب الكوردي . 

هذا المؤتمر الذي يجب أن تحضره كافة القوى واألحزاب والمنظمات والفعاليات والشخصيات األكاديمية 

والوطنية الكوردستانية لوضع استراتيجية كوردية موحدة وانتخاب وتأسيس (هيئة – مرجعية – مجلس 

رئاسي - ....) ليمثل الكورد في كافة المحافل الدولية واإلقليمية والدفاع عن الحق الكوردي في تأسيس 

وتشكيل دولتهم كوردستان لشعب تعداده يفوق الـ ( ٥٠ ) مليون ويعيش على أرضه التاريخية وبحلها 

ستنعم المنطقة بمزيد من األمان واالستقرار والتعايش السلمي في هذه المنطقة التي عانت كثيرا من 

التوترات والحروب والويالت وطي هذه الصفحة القاتمة من تاريخ المنطقة.

يتناول ابناء الشعب الكردي عموما، وكذلك وكاالت 

المحادثات  أنباء  والعالمية  والعربية  الكردية  االنباء 

الكردية بضغط وغطاء دولي وخاصة من  الكردية، 

الكرد  يتناولها  وفرنســا،  أمريكا  من  كل  جانب 

اإلقليمية  الدول  وكذلك  والترقب  الحذر  يشوبه  بفرح 

تخوفها  و  معارضتها  ابدت  تركيا  رأســها  وعلى 

يتجاوز  لم  الذي  التقارب  هذا  التقارب،  هذا  من 

وصفحات  االخبار  نشــرات  عناوين  االن  الى 

االجتماعي  التواصـل  صفحات  على  الناشــطين 

و تمنيات الكرد.

في ١٨,٠٥,٢٠٢٠ أعلن في بيان مقتضب عن تشكيل 

اسم  تحت  الذاتية  االدارة  مناطق  في  سياسية  مظلة 

الى  العبور  بهدف  الكردية،  الوطنية  الوحدة  أحزاب 

الكردي  الصف  و  الموقف  وحدة  من  جديدة  مرحلة 

حسب البيان.

وحسب البيان ايضا فإن هذه الخطوة هي دعم لمبادرة 

ٌ(قسد) مظلوم  الديمقراطية  لقوات سوريا  العام  القائد 

لردم  منه  محاولة  في  فترة  منذ  اطلقها  التي  عبدي 

في  الكردية  السياسية  في  المعادلة  بين طرفي  الهوة 

غرب كردستان كل من المجلس الوطني الكردي في 

سوريا، قومي التوجه والهدف. وبين حركة المجتمع 

الديمقراطي، أممية التوجه حسب فلسفة زعيم حزب 

العمال، عبد اهللا اوجالن المسجون في جزيرة امرالي 

حزب  بقيادة  سنة،  عشرين  من  اكثر  منذ  تركيا  في 

االتحاد الديمقراطي ب ي د. 

من جانبه و حسب المعلومات المتوفرة، فإن المجلس 

االحزاب  من  عدد  ضم  الى  سعى  الكردي  الوطني 

الجديدة، في سبيل توسيع دائرته بين االحزاب الموجودة 

الكردية وتحضيرا لما قد ينجم  على الساحة السياسية 

عنه المحادثات الجارية من نتائج.

االتفاقيات  ببنود  ومنظومته  د  ي  ب  يلتزم  لم  مرارا 

بأسباب يرفضها  المجلس، متحججا  بيه وبين  الموقعة 

المجلس جملة و تفصيال.

يتذكر الكردي بمرارة تخلي العالم عنه ابان الحروب 

العالمية الماضية، وكذلك يتذكر الكردي بمرارة بالغة 

ذاته  تحقيق  اجل  الفرص من  للكثير من  قادته  ضياع 

ذاتي  ذات حكم  أقاليم  في  ولو  بالده  استقالل  وتحقيق 

أو اقاليم فيدرالية، راجعا ذلك الى عدم اتفاق قادة بني 

جلده، لكنه ايضا الكردي الذي ال يكل وال يمل ماضيا 

الطريق  هذا  كلفه  مهما  امانيه  تحقيق  الى  طريقه  في 

الشائك من قرابين.

لم  اذا  النور  يرى  ان  الكردي  للتوافق  يمكن  ال  اليوم 

السوري  الصراع  في  الفاعلة  الدولية  القوى  تلعب 

دوره في صون حقوق الكرد، وعلى راس تلك القوى 

االمريكان وغيرهم، الى جانب ان يضغط هؤالء على 

المؤثرين االخرين في سوريا على ضمان حقوق الكرد 

ال  التي  الكرد  حقوق  الحرب،  بعد  ما  سوريا  في 

تتجاوز حدود سقفها الجغرافية السورية فهم يريدون 

ضمانات لحمايتهم وحماية وطنهم الملحق بسوريا و 

حماية مكونات غرب كردستان وفق مواد دستورية 

واتفاقات تضمن تنفيذها القوى العظمى و على رأسها 

أمريكا.

عن  الكردية  االطراف  تخلى  ضرورة  جانب  الى 

على  واالتفاق  المسبقة  وايديولوجياتها  برامجها 

لهم  تحقق  استراتيجية  وفق  الكرد  حقوق  يحفظ  ما 

اخرى  مرة  تعرضهم  عدم  وتضمن  المستدام  االمن 

شرف  وعهد  رؤية  وفق  والتهميش،  االقصاء  الى 

يلتزم به جميع االطراف ويعتبر الخروج عنه بمثابة 

الخيانة للشعب الكردي و لمكونات كردستان الدينية 

و القومية.

راس  على  القضاء  في  محوريا  دورا  الكرد  لعب 

االالف  بحياة  داعش، ضحوا  في  المتمثل  االرهاب 

القيم  وعن  وطنهم  عن  دفاعا  شبابهم  خيرة  من 

الكردية  المرأة  أجمع، ولعبت  العالم  االنسانية وعن 

دورا رئيسيا في هذه الحرب، حتى صارت مضربا 

للمثل في البطولة واإلنسانية، لذلك يجب أن يحترم 

العالم الحر تضحيات الكرد هذه المرة، و لكن ليس 

على الكرد سوى تقبل بعضهم على اختالف مشاربهم 

السياسية وايديولوجياتهم المختلفة.

الكورد..
جوالت جديدة من أجل وحدة مل تتحقق بعد

ادريس حسو
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األقلّية 
واألكثرّية

العميد املهندس حممد رجب رشيد 

التنّوع بجميع أشكاله - العرقية والقومية والدينية- من الظواهر اإليجابية في المجتمعات، يعود عليها 

والهند  المتحدة  والمملكة  وكندا  أمريكا  مثل  دول  في  الحال  هو  كما  معه،  التعامل  ُأحِسَن  إن  بالخير 

وأستراليا، تحكمها أنظمة ديمقراطية َتعتِبر التنّوع مصدر قوتها وفخرها، ِمّما يؤكد أّن السياسة الحكيمة 

ق بين مكونات الشعب، أكثرّية أكانت أم أقلّية وذلك حفاظًا على  هي جوهر الدولة ألنها َتجمع وال ُتفرِّ

احترام مبدأ المواطنة. 

بينما في الدول التي تحكمها األنظمة الشمولية والتي ال تؤمن أصًال بوجود شعب يستحق الحياة الكريمة، 

م الشعب إلى فئة متسلِّطة قد تكون من األكثرّية أو من األقلّية  تختفي فيها الحياة السياسية تمامًا، وُيقسَّ

ُتمنح بعض المكتسبات خارج إطار القانون، وأخرى ُمهّمشة مّما يؤّدي إلى زيادة مؤشر الكراهية بين 

أبناء الشعب، وفرط العقد االجتماعي وصوًال إلى استحالة العيش المشترك، وما ينتج عن ذلك من إحباط 

للِقوى الوطنية والكوادر العلمية واإلدارية والمهنية المختلفة وهجرتهم إلى خارج البالد، وهذا بالضبط ما 

حصل ومازال يحصل في كل من العراق وسوريا والسودان وليبيا واليمن وإيران منذ عقود.

وال نستغرب إذا كانت جميع تلك الدول على الئحة وزارة الخارجية األمريكية للدول الداعمة والراعية 

لإلرهاب. أّما في جنوب افريقيا وعلى مدى ثالثة قرون فقد عانى أكثرّية السكان األصلّيين من ذوي 

البشرة السوداء  من سياسة التمييز العنصري التي مارست بحقها أقلّية من ذوي البشرة البيضاء قادمة 

من القارة األوربية بحثًا عن الذهب والماس، واضطرت في بداية تسعينيات القرن الماضي إلى إلغاء 

نظام التمييز العنصري وإقامة نظام ديمقراطي على انقاضه كثمرة من ثمار نضال األكثرية السوداء 

بقيادة الزعيم نيلسون مانديال، والعقوبات المفروضة عليها من  قبل المجتمع الدولي منذ النصف الثاني 

من القرن العشرين، وفي بعض الحاالت يمكن أْن تنتمي جماعة من البشر إلى األقلّية واألكثرّية بنفس 

الوقت، كأْن تكون منتمية إلى أقلّية دينية وأكثرّية قومية أو العكس. ِمّما يعني أّن التسلُّط والتهميش ال 

يتعلقان بالتعداد أكثر أو أقل بقدر ما يتعلق بنظام الحكم. 

ومن  سياسي،  مغزى  أي  دون  فقط  عددية  كمية  إلى  لغويًا  يرمزان  مفهومان  واألكثرّية  األقلّية  إّن 

المفروض والصواب أّن تكون األكثرّية هي فقط األكثرّية الفائزة باالنتخابات التي شاركت بها األقليات 

أّن استالم  الوحيد هو  الثابت  يبقى  القادمة، ولكن  االنتخابات  بينهما في  األدوار  تبادل  يتم  أيضًا، وقد 

األكثرّية الفائزة ِلدفة قيادة الدولة مرتبط بمبدأ حكم الشعب والتعددية، من حيث أّن المجتمع مؤلف من 

مجموعات وأفراد لها آراء مختلفة، وتعيش في اطار الدولة الواحدة.  

حّتى اآلن ال يوجد تعريف جامع وشامل لألقلّية، هناك أربع تعريفات متقاربة في تحديدها ومتشابهة في 

ف األقلّية بأنها جماعة من البشر  صياغتها وهي كما يلي:  _ الموسوعة الدولية للعلوم االجتماعية ُتعرِّ

يتميزون عن بقية أفراد المجتمع عرقيًا أو قوميًا أو دينيًا أو لغويًا، ويعانون من نقص نسبي في القوة، 

ومن ثم يخضعون لبعض أنواع االستعباد واالضطهاد والمعاملة الَتْمِيزّية.

وضع  من  أقل  المجتمع  داخل  إجتماعي  وضع  لها  جماعات  بأّنها  األميركية  الموسوعة  فها  وُتعرِّ  -

مقارنة  بالحقوق  والتمتع  والنفوذ  القوة  من  أقل  قدرًا  وتمتلك  نفسه،  المجتمع  في  المسيطرة  الجماعات 

بالجماعات المسيطرة في المجتمع، وغالبًا ما ُيحرم أفرادها من امتيازات مواطني الدرجة األولى. 

الدولة،  بقية سكان  أقل عددًا من  بأنها جماعة  األقلّيات  لحماية  االتفاقية األوروبية  - وتِصفها مسودة 

ويتميز أبناؤها عرقيًا أو لغويًا أو دينيًا عن بقية أفراد المجتمع، ويحرصون على استمرار ثقافتهم أو 

تقاليدهم أو ديانتهم أو لغتهم. 

ف األقلّيات بأنها جماعات مندمجة مع  - أّما اللجنة الفرعية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة فُتعرِّ

المجتمع تتمتع بتقاليد خاصة وخصائص اثنية أو دينية أو لغوية معينة تختلف بشكل واضح عن تلك 

الموجودة لدى بقية السكان في مجتمع ما وترغب في دوام المحافظة عليها. 

الديموغرافي،  البعد  أي  العددي  كالمعيار  األقلّية  لتحديد  المعايير  من  بعدد  تشترك  السابقة  التعريفات 

والمعيار الموضوعي أي التميُّز بلون البشرة أو اللغة أو العقيدة، ومعيار الهيمنة أي الحكم والسياسة، 

ومعيار الذات أي الشعور بالتهميش واالضطهاد والحاجة إلى الحماية.

إّن المعايير السابقة لتحديد األقلّية ال تنطبق على واقع الشعب الكوردي في الدول التي تضم كوردستان 

في أيِّ حاٍل من األحوال ألّنه شعب أصيل يعيش على أرضه منذ آالف السنين، لم يأتها محتالًّ أو الجئًا، 

أضف إلى ذلك أّنه يشكِّل أغلبية سكانية شبه مطلقة في مناطقه، أّما معيار الذات (الشعور بالتهميش 

واالضطهاد والحاجة إلى الحماية) وإْن كان مطابقًا للواقع الكوردي إال أّنه ال يعني أبدًا أّن الكورد أقلّية، 

بل هو نتيجٌة لتعامل السلطات الحاكمة في تلك الدول مع الشعب الكوردي كأقلّية مهّمشة، ناهيك عن 

اتهامه بمحاولة االنفصال عند المطالبة بحقوقه المشروعة في العيش بكرامة على أرض أجداده كغيره 

من الشعوب! وينطبق ذلك على الشعب األمازيغي في دول المغرب العربي أيضًا. 

هناك مفارقة يجب الوقوف عندها وهي أّن األقلّية األرمنية التي ال يزيد عمر وفودها إلى سوريا عن 

س باللغة األرمنية،  قرن واحد تتمتع بكافة حقوقها الثقافية والدينية، فلها جمعّيات وكنائس ومدارس ُتدرِّ

وبالتأكيد لسنا ضد حقوق األقلّية األرمنية أو غيرها من األقلّيات، ولكن نجد أنفسنا أمام تساءل كبير: 

كيف ولماذا ُيحرم الشعب األصيل وُتمنح األقلّية الواِفدة ؟ !

المسلحة  والعصابات  التركية  القوات  دخول  منذ 

إثر  الكوردية  عفرين  لمنطقة  واحتاللها  المرتزقة، 

مقايضاٍت وبازاراٍت قذرة بين إقليمية وأطراٍف دولية 

مؤثرة في الشأن السوري في ٢٠١٨/٣/١٨ تصرفت 

وأبدت  الفوضى،  مرحلة  مع  التعامل  بمنطق  تركيا 

عداءها التاريخي تجاه كل ما هو كوردي بالتنسيق مع 

النظام الدموي في دمشق وتنفيذ اتفاقية أضنة ١٩٩٨ 

السيئة الصيت، وجعلت أرض منطقة عفرين الكوردية- 

الكوردستانية أرض مستباحة تمارس أبشع االنتهاكات 

وأرذلها، وال غرابة من المرتزقة القادمين من أعماق 

النساء  من  الحرائر  على  التعدي  والصحاري  الرمال 

تّم  الكورديات  النساء  من  المئات  فهناك  الكورديات، 

التعامل الال أخالقي وبوحشية بكل معنى الكلمة، وتحت 

أنظار االحتالل  التركي، ولعّل األحداث األخيرة بين 

المرتزقة والكشف عن هول الممارسات الشنيعة التي 

بدت داخل الزنزانات السرية، وبّينت مدى الممارسات 

الفّظة التي تمارس بحّق شعبنا الكوردي رجاًال ونساًء، 

العصابات  قيادات  فمعظم  دون رحمة  وكبارًا  صغارًا 

هم رجال االستخبارات السورية والتركية وحزب اهللا 

المجرمين المجردين من الضمير والوجدان. 

لقد تّم الكشف عن ١١ من النساء الكورديات مختطفات 

منذ أكثر من سنتين تم نقلهّن بعد حرق مقّر األسايش 

سابقًا إلى سجٍن آخر، ولم يتم اإلفراج عنهم.

هي  عفرين؛  منطقة  في  تجري  التي  اإلنتهاكات  إن 

وأي  سبی،  وگری  كانييه  سري  في  ترتكب  نفسها 

من  والدمار،  الخراب  يحّل  االحتالل  يطؤها  منطقٍة 

الخّير  الدولي  المجتمع  نناشد  اآلتي  من  بّد  ال  هنا 

والكوردية  السورية  باألزمة  المعنية  الكبرى  والدول 

في كوردستان- سوريا.

- أن تبادر في االعالن عن انتهاء مرحلة الفوضى 

وصيًة  نفسها  واعالن  عجل،  وعلى  سوريا  في 

سوريا  وكوردستان-  سوريا  وضع  سوريا(  على 

باالنتقال  والبدء  الدولية)،  والحماية  الوصاية  تحت 

السياسي.

بشكل  أدواتها  وإنهاء  اإلقليمية  القوى  إخراج   -

فوري.

- إعطاء وضع استثنائي لكوردستان- سوريا بكامل 

جغرافيتها (الشمال الكوردي السوري)

وكوردستان-  باشور-  كوردستان/  مع  التعامل   -

 ٢٠١٧ التاريخي  االستفتاء  وفق  روچآفا)   ) سوريا 

في باشور  واستفتاء التواقيع في كوردستان- سوريا 

الكوردي  الوطني  المجلس  أجراه  الذي  عام ٢٠١٦ 

في سوريا.

مرحلة  في  والمرتزقة  القيادات  معظم  محاسبة   -

الفوضى من ٢٠١٢ وحتى ٢٠٢٠ الذين أذوا الشعب 

القومية  المكونات  وسائر  وعربه  السوري(بكورده 

لها  تندى  التي  الجرائم  أبشع  وأرتكبوا  األخرى) 

جبين البشرية، وسرقوا عنوًة الثورة المجيدة بما فيهم 

النظام، فأرض سوريا  منذ ٢٠١٣ وكذلك رجاالت 

ال  المسّلحة،  العصابات  تحكمها  أصبحت  بالكامل 

وجود لدولة، وأصبحت العدالة في طور االحتضار، 

جزاءهم  لينالوا  الدولية  للعدالة  تقديمهم  من  بّد  ال 

منذ سنين خلت  أصبحت  السورية  فالقضية  العادل، 

قضية دولية بامتياز. والحل برسم الدول الكبرى.

تحت  والسورية  الكوردية  المناطق  كافة  وضع   -

من  سنة  لمدة  اداريًا  الدولية   والحماية  الوصاية 

تاريخه كبداية وآلية لفرض العدالة والقانون...والبدء 

عن  والكشف  والنازحين،  الالجئين  ماليين  بعودة 

المختطفين والمغيبين...تمهيدًا لمرحلة جديدة لسوريا 

المستقبل.

غرب كوردستان 
والوصاية الدولية 

عبدالرمحن آپو

فشلت اجتماعات سوتشي وآستانا الدورية واتفاقاتها المؤقتة 

تحقيق  حول  تمحورت  التي  وايران  وتركيا  روسيا  بين 

والجماعات  السوري  النظام  وكالئها  طريق  مصالحهاعن 

كورد  حرمان  مرتكزاتها  أهم  أحد  كان  والتي  المسلحة 

المشروعة (سياسيا  القومية  غرب كوردستان من حقوقهم 

والمفاوضات  المباحثات  في  تهميشهم  أو  ابعادهم  عبر 

والمؤتمرات الدولية التي تبحث في الشأن السوري إليجاد 

الحلول السياسة ألزمتها البنيوية العميقة وما نجم عنها من 

واقتصادية،  واجتماعية  وعسكرية  وأمنية  سياسية  أزمات 

عسكريا عبر تدخل تركيا مع أدواتها الجماعات الجهادية 

سبي  وكري  كانييه  وسري  عفرين  باحتالل  المسلحة 

وجرابلس والباب واعزاز وادلب وارتكاب تلك الجماعات 

كل أشكال االنتهاكات والجرائم في عفرين وباقي المناطق 

واعتقالهم  وإهانتهم  وضربهم  المدنيين  قتل   " الكوردية 

وتعذيبهم وسجنهم وكيل االتهامات الجزافية لهم واختطافهم 

منع  وممتلكاتهم،  بيوتهم  على  واالستيالء  الفديات،  مقابل 

المهجرين الكورد من العودة الى مناطق اقامتهم األصلية، 

السكان  اتجاه  والسرقة  والنهب  السلب  عمليات  تفشي 

الحراجية  غاباتهم  واقتطاع  محاصيلهم  حرق  األصليين، 

وجرف  اآلثار  عن  الجائر  التنقيب  زيتونهم،  وأشجار 

من  العرب  المستوطنين  جلب  األثرية،  المناطق  وتخريب 

الكوردية  المناطق  في  وتوطينهم  سوريا  انحاء  مختلف 

لتغيير بنيتها الديمغرافية نهائيا) 

نتيجة  التاريخية  ومناطقهم  سوريا  كورد  استهداف  تم  لقد 

بين  مشتركة  ومشاريع  ومصالح  ومخططات  اتفاقيات 

األساسية  غايتها  كانت  التي  وآستانة  دول محور سوتشي 

تحقيق مصالح دول ذلك الحلف عن طريق استخدام وتعويم 

النظام السوري والفصائل والجماعات المسلحة الذين كان 

التي  والمآسي  الصراع  حاالت  استفحال  في  رئيسيا  سببا 

الشلل  حالة  الى  ووصولها  السورية  الدولة  له  تعرضت 

والفشل التام .

حلف  مشروع  عقم  وفرنسا  وبريطانيا  أميركا  أدركت 

تلك  مراهنة  جدوى  عدم  وأيقنت  وآستانة،  سوتشي 

خصومها  على  التام  العسكري  االنتصار  على  الدول 

التي أغرقت البالد في مستنقعات الدم والفساد المسدودة 

النظام  على  دوليا  االعتماد  امكانية  عدم  وبالتالي  األفق 

الحلول  لتطبيق  المسلحة  االرهابية  والجماعات  السوري 

لوقف  السوري  بالشأن  الصلة  ذات  الدولية  والقرارات 

الدولة  مؤسسات  وانهيار  الداخلي  االحتراب  حالة 

السورية، لذلك اتفقت اميركا وروسيا بعد تشخيص دقيق 

للواقع السوري والتدخالت االقليمية والدولية السافرة فيه، 

عبر سياسة تدوير الزوايا باستبعاد االعتماد على القوى 

الميراث  تبني  في  المدّوي  وفشلها  الذكرالفالسها  اآلنفة 

الديمقراطي والقانوني والعلماني والمدني للدولة الوطنية 

العصرية الحديثة.

تيقنت قوى التحالف الغربي أن السير في عملية االنتقال 

الصاعدة  الكوردية  بالقوى  جوهريا  ترتبط  السياسي 

التي  القوى  العرب والمسيحيين، هذه  الوطنيين  وحلفائها 

سدا  والوقوف  االرهابي  داعش  تنظيم  هزيمة  استطاعت 

منيعا أمام ابتالع المنطقة من قبل تركيا وايران واستطاعت 

التي  القوى  هذه  الطبيعية،  المنطقة  وثروات  موارد  حماية 

حالت دون استكمال بسط سيطرة ديكتاتورية النظام السوري 

والمعارضة المسلحة وتطييف الصراع السوري واستغراقه 

للبالد كافة.

السورية  الدولة  هيكلة  وإعادة  السياسي  االنتقال  عملية  ان 

فيها  االجتماعي  واالستقرار  والسلم  األمن  والمحافظة على 

وحماية مكوناتها االثنية والدينية والتعايش المشترك وإعادة 

باألمانة  يتمتعون  فاعلين  شركاء  الى  تحتاج  البالد  اعمار 

والشفافية والمصداقية بتبنيهم هذا االرث الحضاري عمليا ، 

تحتاج الى قوى تتبنى تلك المثل والقيم والمفاهيم فعليا وتعمل 

على نشرها وتطبيقها لتصبح جزءا اليتجزأ من ثقافة وطابع 

الدولة السورية الحديثة .

لذلك قامت أميركا وبريطانيا وفرنسا وبدعم مباشر من قيادة 

اقليم كوردستان برعاية مبادرة وحدة الصف الكوردي وحل 

العقد والخالفات البينية وركزت على ضرورة االتفاق على 

كافة  على  وسوريا  كورديا  واحد  جامع  وخطاب  مشروع 

السورية  األزمة  عن  الناجمة  التحديات  لمواجهة  الصعد 

الكورد يف غرب كوردستان.. 
واستحقاقات املرحلة القادمة

عبدو حبش

البنيوية العميقة واتساع دوائر آثارها الكارثية يوما بعد يوم، 

حيث قوبلت هذه المبادرة الدولية بترحيب ومباركة الشارع 

الكردية  والتنظيمات  واألحزاب  القوى  ومعظم  الكوردي 

والمعارضة الوطنية السورية والترويكا العربية ألنها تحمل 

في طياتها مفاتيح األمن واألمان والسلم واالستقرار السياسي 

للمنطقة  واالقتصادي  واالجتماعي  والعسكري  واألمني 

حقوق  نيل  عنها  وسينجم  عامة  ولسوريا  خاصة  الكوردية 

واجراء  وتثبيتها  التاريخية  أرضه  على  الكوردي  الشعب 

الدولي  القرار  وتطبيق  في سوريا  السياسي  االنتقال  عملية 

عبر  سواء  المقبلة  والمفاوضات  المباحثات  عبر   ٢٢٥٤

بالشأن  المعنية  واألطراف  الجهات  أومع  الوطني  الفضاء 

السوري . 

حيث  الخاطئة،  بسياساتها  النظر  اعادة  تركيا  على  يجب 

عبئا  االرهابية  والجماعات  المسلحة  الفصائل  أصبحت 

ثقيال عليها، بتحويلهم مناطق سيطرتهم الى مناطق يسودها 

الفوضى وشريعة الغاب، لقد أضحت هذه الجماعات الغارقة 

باالنتهاكات والجرائم عائقا أمام الخروج من عنق الزجاجة 

القرارات  وفق  السياسية  الحلول  تطبيق  الى  واالنعطاف 

الصلة  ذات  المتحدة  واألمم  األمن  مجلس  عن  الصادرة 

بالملف السوري.

من  التثّبت  تم  مسلحة  جماعات  على  االعتماد  يتم  كيف 

غلوها وتطرفها وجرميتها وفسادها وفشلها االداري واألمني 

والعسكري والقانوني واالقتصادي في مناطق حكمها ؟ كيف 

مصالحها  لحماية  تكفيرية  جهادية  قوى  على  تركيا  تراهن 

واستقرار مناطق خفض التصعيد التي تتمتع بضمانة تركيا 

؟ .

نتيجة  والدولي  الشعبي  رصيدها  من  كثيرا  تركيا  خسرت 

دعمها وتبنيها لهذه القوى الفاشلة ، خسرت تركيا أكثر عندما 

على  القومية  سوريا  كورد  بحقوق  لإلضرار  استخدمتها 

طابع  وتغيير  نهائيا  انكارها  ومحاولة  التاريخية  أرضهم 

المناطق الكوردية المحتلة ديموغرافيا لتحطيم الطموحات 

الكوردية بالعيش بحرية وكرامة في مناطقهم التاريخية .

عندما تبنت تركيا أوهام اليمين التركي الفاشي ودوغمائية 

االسالم السياسي " االخوان المسلمين العالمي"  لم تستطع 

والديبلوماسية  السياسية  ومحاوالتها  تحالفاتها  كل  رغم 

اخماد  من  واالقتصادية  والقانونية  والعسكرية  واألمنية 

جذوة الحقوق الكوردية السورية، لذلك من مصلحة تركيا 

السوري  الكوردي  الملف  بحل  الغربية  المبادرة  تبني 

األزمة  بحل  طليعيا  رياديا  قياديا  دورا  الكورد  وتحميل 

السورية واالنتقال السياسي واعادة هيكلية الدولة واعادة 

االعمار واعادة النازحين والالجئين السوريين الى مناطقهم 

وخلق بيئة األمن واالستقرار الوطني واالنتخابات وتداول 

والشخصيات  المعارضة  مع  بالتعاون  السلمي  السلطة 

االنتقال  ألن  السوري،  بالشأن  المعنية  والدول  الوطنية 

من دولة يسودها الفوضى واالحتراب الى دولة يسودها 

والسلم  واألمان  األمن  تحقيق  في  سيساهم  القانون  حكم 

الوطني في االقليم وترسيخ مبادئ وقيم العلمانية والمدنية 

والديمقراطية واالنتخابات وتداول السلطة وحقوق االنسان 

والمواطنة في البالد دون أي تمييز ديني أو اثني.

حاالت  من  بالحّد  سيساهم  السورية  الدولة  استقرار  ان 

الهجرة وسيسّد الفراغات األمنية التي تنشط فيها الجماعات 

السلم  على  تؤثر  والتي  االرهابية  الجهادية  والتنظيمات 

اعادة  الى  السوريين  بالتفات  والدولي وسيساهم  االقليمي 

اعمار البالد والتنمية االقتصادية المتوازنة وااللتفات الى 

المجاورة فتتحول سوريا من  الدول  التجاري مع  التبادل 

دولة أصبحت عبئا ثقيال على تركيا ولبنان واألردن واقليم 

كوردستان العراق سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا الى 

دولة منتجة فاعلة وازنة مؤثرة في االقليم.

االقليمية  القوى  ان  الكوردي يرى  الوجود  لتطور  المتتبع 

كانت تعمل على الدوام إللغاء وجود الكورد كقومية كبيرة 

العدد، لها لغتها وتاريخها ونضالها الدائم من اجل الحفاظ 

في  وجودهم   عن  والدفاع  الكوردية  الخصوصية  على 

مناطق انتشارهم. 

وارمينيا  وروسيا  ايران  حدودها  تالمس  التي  كوردستان 

وتركيا والعراق وسوريا.  كوردستان التي تمتاز بجغرافية 

وموقها  الزراعية  وأراضيها  ومياهها  بثرواتها  جدًا  مهمة 

إستطاع   ذلك  رغم  والغرب  الشرق  بين  االستراتيجي 

العثماني  السلطان  مع  إتفاقية  بعقد  الكورد  امراء   ١٥١٥

تضمن اعتراف الدولة العثمانية بسيادة تلك اإلمارات على 

كوردستان، ويكون الحكم فيها وراثيا.

هذا االعتراف هو اعتراف واضح بوجود القضية الكوردية 

. ثم توالت اإلتفاقيات بين الفرس والترك بتقسيم كوردستان 

بين الترك والفرس، وكل هذه المعاهدات كرست تقسيم 

كوردستان فتعقدت مشكلة الشعب الكوردي وقضيته 

وخاصة بعد انتشار االفكار القومية في الشرق.

في  الصراع  وظهور  العشرين  القرن  إطاللة  مع 

الدولة  وضعف  الصناعية    الثورة  بسبب  اوروبا 

على  للحصول  الشرق  الى  اوربا  توجهت  العثمانية 

لمصنوعاتها  تصريف  أسواق  وإيجاد  االولية  المواد 

...في الحرب العالمية االولى تحالف الشريف حسين 

وعود  مقابل  العثمانية  الدولة  التحالف سرا ضد  مع 

بريطانيا له باستقالل البالد العربية....توالت االحداث  

تجتمعان  وفرنسا  بريطانيا  كانت  الوقت  نفس  في 

إتفاقية   المريض...فكانت  الرجل  تركة  لتقسيم  سرا 

سايكس وبيكو السيئة الصيت عام ١٩١٦ وتم تقسيم 

السيطرة  تحت  اكبرها  أجزاء  اربعة  الى  كوردستان 

تعقيد  من  فزاد  وسوريا  فالعراق  ايران  ثم  التركية 

القضية الكوردية وأخرجها من طابعها اإلقليمي الى 

الطابع الدولي كقضية شعب وهي اول معاهدة دولية 

المشروع  تحقيق حقهم  في  الكوردية  اآلمال  حطمت 

في تقرير المصير.

تحرك الشعب الكوردي بعد الحرب العالمية االولى 

وهزيمة العثمانيين لنيل حقوقهم المشروعة واالستفادة 

حق  في  ال١٤  ولسن  االمريكي  الرئيس  مبادئ  من 

كيان  للكورد  يكن  لم  مصيرها،  تقرير  في  الشعوب 

باقي  مثل  الصلح ١٩١٩  مؤتمر  في  للمشاركة  مستقل 

بصفته  حضر  باشا  شريف  لكن  المضطهدة  الشعوب 

ممثال للكورد، قرر الحلفاء في المؤتمر نزع كوردستان 

العثمانية فطلب شريف تشكيل لجنة  من اإلمبراطورية 

دولية تتولى تخطيط الحدود بموجب مبدأ القوميات وفي 

الكوردية، وأيضًا جاء في  الغالبية  التي تسكن  المنطقة 

مذكرة المؤتمر ان تجزئة كوردستان ال تخدم السلم في 

الشرق  تعاطف الدول االوربية مع الشعب الكوردي.

نجح شريف باشا في إدخال بنود تتعلق بالقضية الكوردية 

في معاهدة سيفر ١٩٢٠ كرست تدويل القضية الكوردية 

رسميا رغم ان تركيا كانت تقول ان القضية الكوردية 

قضية داخلية وتستطيع حلها، معاهدة سيفر نصت على 

الكورد  وطالب  بمراحل  الكوردية  المشكلة  حل  تحقيق 

معاهدة  بان  اتاتورك  ووصف  واقع،  كأمر  باإلستقالل 

بكل  وحاولت  تركيا)  على  االعدام  حكم  بمثابة  سيفر 

على  حبرا  سيفر  معاهدة  فبقيت  تطبيقها  عدم  الوسائل 

ورق.

سيفر  معاهدة  في  للكورد   وعوده  عن  الغرب  تراجع 

لتحقيق  الكورد  ونسوا  وفرنسا  بريطانيا  رأسهم  وعلى 

 ١٩٢٣ لوزان  معاهدة  وعقدوا  تركيا  مع  مصالحهم 

في  الشيوعية  من  الحلفاء  وخوف  االتراك  لصالح 

الصراع  كمال  مصطفى  فاستغل  السوفييتي  االتحاد 

لآلمال  ضربة  فكانت  سيفر،  معاهدة  وألغيت  الدولي 

القومية الكوردية. نستطيع ان نقول ان بريطانيا لعبت 

حقوقهم  بنيل  للكورد  الفرصة  ضياع  في  كبيرًا  دورًا 

االخالقية،  المسؤولية  تتحمل  أن  وعليها  المشروعة، 

وإنها السبب في عدم حصول الكورد على حق تقرير 

الصيت  السيئة  بيكو  سايكس  إتفاقية  وخاصة  المصير 

بالنسـبة للشعب الكوردي.

الكورد .. 
وسايكس بيكو

نصر رمو 
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15 فن و ثقافة كوردستانكوردستانمقاالت14 ك ٢٧٢٠ - ٢٠٢٠م /٦/ ١٥  (٦٣٤) كالعدد ٢٧٢٠ - ٢٠٢٠م /٦/ ١٥  (٦٣٤) العدد

عن  تدافع سياسية حركة ١٩٥٧ وظهور سوريا كوردي في سياسي تنظيم والدة اول منذ

دخالء، اال الكرد ترى ال فاشية دولة عنصرية في  القومية هويته الكردي الشعب حقوق 

التاريخية، بل حاولت ارضه على يعيش شعب انه اساس على ال الجوار، دول من هاربين

حسب ارضه من وتهجيره الديموغرافي والتغيير الكردية الهوية طمس المتعاقبة االنظمة

هالل. طلب المجرم  محمد توصيات

في دمشق  للكرد مظاهرة وقمع نوروز القومي بالعيد منع االحتفال أثر وعلى ١٩٨٦ عام في

اسم  تحت البالد رسميا في عيدًا آذار ٢١ تثبيت تم آدي سليمان الكردي المواطن واستشهاد

الغوغائية و االستعالئية النظرة ونتيجة السابق العراقي بالنظام االطاحة بعد و األم،  عيد

االنتفاضة اندلعت حسين صدام المقبور المجرم لسيدهم وانتقامهم الشوفينيين العرب قبل من

من  العشرات استشهد اثرها وعلى الكردية المدن كل ٢٠٠٤ وعمت عام قامشلو في الكردية

Ò7Ç¸a Úñã–€aNNÊbnéÜäÏ◊ lãÀ

مرياني مريان

الكردي. الشعب ابناء

القومية  حقوقه الستعادة فرصة الكردي الشعب امام ظهرت عام ٢٠١١ ١٨ آذار بعد

الحراك وعسكرة التدخل الدولي بعد لكن االنهيار، وشك على دموي نظام من المغتصبة

وتم ومعارضًة، نظامًا السوريين، يد من السياسي الحل اخرج والجماهيري، الشعبي

وهنا فاكثر، اكثر تتعقد المشكلة بدأت وامريكا، والترك الروس واإليرانيين الى تسليمه

(محور النظام صف في قسم فأصبح ،٢٠٠٤ عام في قسمين خالفًا تحولت الحركة الى

الكرد و الشابات دماء الشباب حساب على وحلفائه مصالح النظام ليدافع عن ( قنديل

القضية وتحولت غرب كوردستان، في الكردي القومية للشعب الحقوق حساب وعلى

الطلب. تحت جنود الى الكردية

وتحول االئتالف، باسم المعارضة  موجة  ركب فقد االنكسة)  ) الثاني المحور اما 

سوريا في مآربه لتحقيق ومرتزقة اردوغان بيد اداة مجرد الى بعد فيما االئتالف

او قتله. الكردي الشعب وتهجير سبي وكري كانيه وسري باحتالل عفرين

 ١١ من تقديم اكثر رغم النظام من القومية الحقوق ابسط انتزاع قنديل يستطع محور لم

طلب محمد لتوصيات المجرم التنفيذية اللجنة اصبحت بالعكس وشهيدة، بل شهيد الف

الفلسفة و الكردية اللغة تدريسها بحجة كليا بإغالقها منه تسلم وحتى المدارس لم هالل

منها. الحاصلة المعترف بالشهادات غير االيكولوجية

الذي االئتالف مع سياسيًا اي تقدم (االنكسة ) احراز الثاني يستطع المحور لم كذلك

... بعد فيما وتهرب تشكيليه بداية في الكردي للشعب القومية الحقوق ببعض اعترف

الفرصة االخيرة وهذه هي الكفاية، فيه بما واالنكسة دم تف بشقيه الكرد خسر النتيجة

السياسي الخطاب توحيد على االتفاق بوسعهما سيكون فهل ابدا، تتكرر لن  ربما

المجرم االسدي النظام انقاذه وخاصة وما يمكن تبقى وانقاذ ما والعسكري واالجتماعي

كسابقاتها االتفاقية (ان حصلت) ستكون سيزر، ام قانون تطبيق بعد االنهيار وشك على

بهويته  ويعيش نفسه وسيد يكون حرا الكردي بان الحلم ضياع مع ٢ ودهوك ،١ هولير

وثقافته القومية؟

الوند أميرة

في الرئيسيتين القوتين بين والتفاهم  التقارب مبادرة حول قائمًا  الكوردي الفرح مازال

األميركية المتحدة الواليات برعاية الكردي، الوطني والمجلس دم» «تف كوردستان سوريا

الكردي، الّصف توحيد األخرى القوى تحاول التي األولى المرة ليست فرنسي؛ وهذه وبدعم

وملحقاتهما، ودهوك هولير بين الطرفين، سابقة هناك اتفاقيات أن كما غيرها، أو ُكردية سواء

الوقت، من الكثير علينا لوفرت أعاله المذكورة االتفاقيات بنود طبقت  لو أنه المؤكد من

والتهجير. والدماء

مصالح مع مصالحها تتقاطع الكوردية التي القوى تحقيق وحدة في جادة واشنطن كانت إذا

كقوة سياسية الُكرد توحيد المرحلية، ومنها االستحقاقات من ألحدهما التنصل يمكن فال الُكرد،

هذه استغالل عن بديل ال واآلن  المستقبل. سوريا  في وكلمة وزن لهم  ليكون وعسكرية

امريكية. وبضمانات الكورد صفوف لتوحيد الفرصة

يكون سوى لن الذي المسعى هذا في أمريكا جدية مدى عن الُكرد تراود كثيرة ثّمة شكوٌك

للعرب العدائي الموقف مقابل األميركية المصالح من للُكرد الموضوعي الموقف من االستفادة

اإلسرائيلي. العربي الصراع خلفية على لها

إرضاء لها لتركيا كانيه وسري عفرين قّدمت قد المتحدة الواليات أّن يعرفون الكرد أن ورغم

بدفء عالقاتها مع مازالت تحتفظ أنها القول يمكن أنه الكرد إال مع تحالفها تخسر ان دون

منها. االستفادة األخيرين وعلى الُكرد،

لهجتها من ستخفف الُكردي الجوار الدول  فإن  حثيثة  بخطا  المتحدة الواليات سارت  وإذا

لتجاوز والتقارب التفاهم الطرفين  لذلك فمن مصلحة الوحدة الكردية. مشروع من العدائية
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الُكردي، أنهك المجتمع الصراع الذي ومن نتائج السلبيات واألخطاء المتراكمة السابقة،

مصيرية تهّم أهداٍف على يتوّحدوا أن للكرد وحان فيه. العاملة والقوى االقتصاد وأهدر

والحياة والتوترات الصراعات الشعب من سئم هذا فقد وشعب، أرض كقضية الُكرد

التقشفية.

صفحة جانبا ونفتح خالفاتنا ترك المسؤولية من عالية وبروح الكرد نحن منا المطلوب

المشروعة. وحقوقنا شعبنا آمال تحقيق من لنتمكن جديدة

تحديدًا، الدولي وامريكا التحالف بوجود تقدير اقل على الفرصة الذهبية اضاعة عدم

ننسى المكونات وال واسعة، صالحيات وتمتلك مرجعية، وتشكيل واحدة يدا ولنكن

جميعًا نساهم حتى واألشوريين واألرمن والسريان كاإلخوة العرب سوريا في الموجودة

حقوقه. على يحصل والكل تعددية ديمقراطية فيدرالية سوريا بناء في

العظمى تعطي الفرصة القوى من بضغط بفعل الكرديين وحدة الصف والخطاب إن

فيدرالية خالل من المشروعة القومية الحقوق تثبيت في كبيرة خطوات لتحقيق للطرفين

وأي أبنائها، تشاركية لكل اتحادية صيغة في السورية الدولة وسياسية، ضمن جغرافية،

ثمنه الُكرد الشعب سيدفع السياسي، الجنون من ضربًا سيكون هذه للفرصة استهتاٍر

المسؤولية كاملة. يتحّمل االستحقاق هذا من ل يتنصَّ الذي والطرف غاليًا،

الشؤون في القرارات ستّتخذ  التي الوحيدة الجهة تكون كردية  مرجعية بتأسيس

مشروع مستقلة في ككتلة او المعارضة، واالشتراك مع النظام كالتفاوض المصيرية،

قد الُكرد يكون سوريا، حكومة مستقبلية تحكم في أي والمشاركة الدستور، صياغة

آخرين هناك  أّن ننسى أن ودون الُكردي،  الحق تثبيت  في جريئة تجاوزا خطواٍت

الديانات. أو من القوميات كانوا الوطن، سواء في معهم نتعايش

عمل السنين المئات خالل من

وشعر وادب  واكتشافات ونضال 

الغير، لصالح هدرت وسياسة

وعملي مجتهد شعب فالكورد

طاقات التاريخ عبر ظهرت

ذهبت لألسف  ولكن لديهم، كبيرة

لشعوب مكاسب وحققت لغيرهم،

من القريبة وخاصة  األرض

وجيرانا، دينا الكوردي الشعب

جميع في وكثيرة  كبيرة واألسماء 

سياسية، ،ادببة، فنية الحياة، مناحي

بالد شأن من رفعت عسكرية،

نعيش ألننا  بسيط والسبب الغير

سياسية حدود لها دولة بدون

مع وطنهم، تحتل التي  البالد  بأسماء كانت  حققوها التي  المكاسب جميع عالميا، ومعترفة

خلف من الظن وخاب العثمانية الدولة انهيار بعد دولتنا إقامة في مهمة فرص لنا سنحت العلم

لها وليست يذكر، نضال دون دول بالصدفة ومن تم تشكيل واإلقليمية، علما المؤامرات الدولية

واالشوريين واالمازيغ الكورد أراضي إلى امتدوا وهم العربية، الدول كأغلب تاريخيا وجود

الكورد إن ام دولتنا، من حرمنا حتى األغبياء ونحن أذكياء القوميات، هل ألنهم من وغيرهم

الظلم، أنواع أبشع إلى تعرضنا ونتيجتها لغيرهم، طاقاتهم هدر في وعملوا لهم عونا كانوا

الكورد؟ لماذا

البدليسي ادريس من بدءا وسياسيا لغيرنا دينيا فواتير عملنا ام اجدادنا فواتير ندفع إننا هل

والقضاء القدس الدين محرر صالح وبعدها والعثمانيين الفرس بين ما كوردستان تقسيم عراب

المسيحي؟ الغرب هزيمة في وتسبب الفاطمية الدولة على

كنا فإذا ليس لنا اصدقاء، بأن عن دفاتر نبحث وال عنها أن نجاوب نحن علينا األسئلة هذه

فيه مرغوب غير الكوردي سيكون لذلك أنفسنا، اصدقاء ولسنا انفسنا مع صادقين لسنا نحن

الدولية واإلقليمية الصراعات ميدان في استعماله في جوكر كورقة فيه ولكن مرغوب كدولة

محتلة الوطنية لدول مازلنا نتغنى بالوحدة في عصرنا الحالي، وخاصة تحت الطلب، جنود اي

 / ٢٥ بتاربخ كوردستان  من جزء استقالل استفتاء االخيرة االونة في وأكبر مثال لوطننا،

العراقية الدولة أراضي وحدة لصالح االستفتاء هذا ضد  الكورد بعض ووقوف .٢٠١٧/٩

مستوى الحدث، على نكون لم الكورد نحن فينا والعذر العّلة دائمًا اذًا لكوردستان، المحتلة

الدين خدموا فهم  الكورد إال خدمتهم في الدين جعلت اإلسالمية والدول الشعوب فجميع

عرفوا اخرى مجاالت في وحتى أتراك او فرس او عرب أنهم عرفوا علماء وهناك اإلسالمي،

ماذا؟ محنتهم أم من الكورد الكوردية سينقذ فهل الوحدة لكوردستان، القوميات المحتلة

التاريخ مراجعة عليهم األعمال ورجال والمثقفين الساسة ورجال احزابا الكورد على اليوم

من شيء كل وينادون المحتل ثقافة من يتحرروا وان الحروف، على النقاط ووضع وتصحيحها

ويحققوا بارزاني، مصطفى والراحل بارزاني مسعود البيشمركة خطى على كوردستان أجل

كفى شعبهم لخدمة المجاالت جميع طاقاتهم في واالستقالل وجمع التحرر في شعبهم رغبات

تبحثوا الكوردايتي ال وفنانين عودوا إلى وأدباء من سياسة وعلماء المحتلة إلى دول خدمات

من اهم الشعب حرية أسمائكم ألن لم يلمع ولو أجل وطنكم من المحتل ابقوا باسم عن الشهرة

من الجميع. اهم كوردستان شيء، ودولة كل
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أوسو حممود

عمومًا المصيرية الكورد قضايا تتميز

الشعوب قياسًا بقضايا باقي تعقيدها بشدة

وتعدد الكردية الجغرافية تجزئة بسبب

األمم تلك  واتفاق لها  المستعِمرة  األمم 

الكورد استرقاق على بينهم) فيما (المختلفة

من التحرر بينهم على اختالفهم فيما مقابل

القضية التميز هذا عن ويتميز العبودية،

إذ بسوريا الملحق  الجزء في  الكردية

االخرى األجزاء مع به يشترك إضافة لما

التضاريس تلك يفتقد فهو وتعقيد، غبن من

من االوقات كثير في للكرد لم يكن التي

غياب ذلك إلى أضف  سواها،  أصدقاء

المتصفة الجامعة الفذة  القيادية  الشخصية

ظهرت مثلما معًا والشجاعة بالحكمة

الكردي. من الوطن االخرى األجزاء في ولعدة مرات

بغرب كوردستان الخاصة الجغرافية إلى القائدة الشخصية تلك بروز عدم يعزو البعض ولئن

 ٢٠١٢ عام منذ كوردستان غرب الرسمية عن السلطة فإنه وبانحسار الدكتاتوريات زمن في

سياسة تترك أن في السياسية الكردية الحركة لمجمل الظروف مناسبة أضحت تقدير أقل على

او هيكل حتى حزب او وتقدم شخصية تحصل، فتئت ما المتغيرات التي النأي بالنفس عن

. الخط طول على ال منفعال ليكون فاعال سياسي

الديمقراطي واإلتحاد الكردي الوطني هما المجلس كرديان طرفان (الموجود) الحال ان واقع

جماهيري وهو مطلب يمكن، ما بأسرع الكوردي الموقف وحدة تحقيق هو  و(المطلوب)

لكن بأبنائه،  الوطن لم شمل إلى المؤدية الطريق سيعبد دولية إرادة  لكونه إضافًة كردي 

الموجود بين البون واتساع المسافة طول وتبرز العكس، تظهر الواقع مرارة الحقيقة في

والمطلوب.

سنينه التسع. في (الفرصة) الحدث مع التعامل في فشل الطرفان لقد

قوى ناشئة على التظلل حتى او قوة عسكرية امتالك فوبيا الوطني الكردي كان لديه المجلس

في ميادين السياسية القرارات كان العكس، وتناسى ان بل ظهرانيه بين قد ظهرت كانت

احتياطية الستراتيجيته التي استراتيجية ينتهج لم وهو تذر، تجدي وال ال السالح فيها يقرقع

كما يقع اآلن يحصل لم ما وهو السورية الثورة بدء منذ للنظام المبكر بنيت على السقوط

المهملة ال٥٪ نسبة وان السياسة في ضمانات ال أن يضع بالحسبان أن الخطأ دون بنفس

غالبًا. تتحقق التي اإلستراتيجية هي من الحسابات والساقطة

١٩٨٩ «كنا  عام صدرت (gel) جريدة مع له في مقابلة عبد الرحمن سامي الشهيد يقول

مجمل التنازالت العراقي النظام يقدم استحالة ان استراتيجيتنا على بنينا الثورة الكوردية في

المستحيل»  ذلك تحقق وقد للكرد الشاه غدر مقابل ' ١٩٧٥ العام' إيران في قدمها لشاه التي

استحالة قائمة على استراتيجية اعتمدنا الماضي القرن ثمانينات نفسه يقول:�في وبالصدد

لقيادة واقعا�لكن كان أصبح المستحيل لكن العراق مع الحرب وقف اإليراني النظام قبول

البديلة الكردي الوطني المجلس هي استراتيجية البديلة، فما استراتيجياتها الدوام على الثورة

كما هو متوقع؟. السوري النظام لو لم يسقط فيما

واولى الكوردية، المنطقة إدارة في فشل قد  الديمقراطي  اإلتحاد حزب فإن المقابل في

ان أممية دون ايديولوجية واعتماد الكردية القومية من براءته بشرى زف تخرصاته كان

بالمرحلة المرور دون األممية تبّني هو أممي، وأن ما طريق في خطوة قومي هو ما ان يعوا

لها. بل تعويم فحسب فهم نظرية تأميم القومية في قصور هو ليس القومية

األرض على قوة إلى دون االستناد السياسي الحل اعتمد الكردي الذي الوطني بعكس المجلس

تصدير واستراتيجية أو دون رؤية سياسية العسكري الحل  الديمقراطي  االتحاد اعتمد فقد

(منطق المنطق) مع (قوة جغرافية الوطن على تضادت وبذا فقد الفاعلة إلى القوى قبوله

واجتمعت باإلرادة واقترنت النية توفرت لو يتكامالن أنهما حين في االثنان ففشل القوة)

تتوسع أن بد ال والتي الديمقراطي االتحاد  قوة  مع الكردي الوطني المجلس ديبلوماسية 

المطلوب لمستوى الموجود سيرتقي بذلك  و روج بيشمركة  لتستوعب جديد من وتتأطر

الزمنية اآلمنة. المنطقة في لآلن ومازلنا بعد يستنفذ لم والوقت
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كاباري سليمان حممد

حسين نبيهة

... اسميها أنا أما تسميتها، كيفما شئتم الحروب االنتفاضة، الثورة، االحتجاجات، اندالع منذ

عام ربيع مناطقنا بداية وعلى الجائرة، التي فرضت علينا، الخالقة، المصطنعة، الفوضى

واختلطت األمور.  األحداث، تسارعت اآلن وإلى ، ٢٠١١

العنصري النظام قبل من أصًال المضطهد شعبي بحق الجرائم واإلنتهاكات، وتتابعت كثرت

كم الوحشي، من بالقمع  مرورًا الثقافية، هضم حقوقه  من بدءًا ، المستبد الشمولي الفاشي

الدول وتدخل كوردستان، ولكل مناطق عرب لألسماء، تعريب تعذيب، واعتقاالت، األفواه،

لدماء المتعطش الماللي وإيران ، المجرم التركي من األخرى كوردستان ألجزاء المغتصبة

ما الديموغرافي والتغيير هذا ، قضيتهم ونسف وجودهم على والقضاء ، طمسهم بغية الكورد

العالم. من أخضر هذا بضوء كل اللحظة .. إلى قائمًا زال

الدول تدخل  كما  معقول،  والال اإلستغراب يثير لحد صارخًا، صمته بات الذي العالم

الكورد تواجد مناطق خالل مقايضات على من الطامعتين وروسيا  أمريكا خاصة الرأسمالية،

الويالت عانى شعب ومصير حياة الحائط بعرض ضاربين النفوذ وفرض الكعكة، تقاسم بغية

كل أنواع تجرعوا الخالقة، الفوضوية المعمعة هذه ظل في الكورد أن التاريخ، غير مر على
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التركية تحت المظلة المنضوية المجرمة المسلحة الميليشيات قبل واإلجحاف من الظلم

دون تشليح، ، عليها اليد وبسط الممتلكات  الهوية، سلب على قتل قسري، تهجير من

محاسب وال رقيب

كما ، الطفولة  يقدروا لم النساء ، الشيوخ  ، األطفال  يستثنوا ولم الكورد  اهانوا

بحق جرائم لمستوى ترتقي الكورد بحق الشنيعة الجرائم وإهانتهم، األحرار النسوة

اإلنسانية،

إلى ومازال دين، به يقبل وال ال يصدقه عقل سافرة لها الجباه، انتهاكات تندى جرائم

ال  الطرق بأبشع تنتهك لها تابعة قرية و٣٦٦ ، المدينة عفرين بمنطقة استفرادهم اآلن

عنها ، و بغياب اإلعالم التكهن بها يمكن

المتداولة في العملة الكبير لقيمة اإلنخفاض ، المعاناة من زاد  ما األخيرة اآلونة وفي

وما  هذا ، سورية ٢٠٠٠ ليرة من أكثر يساوي أصبح الدوالر حيث غرب كوردستان

وكل ، للعمل فرص ال الفوضى هذه بظل هذا ولألسف، كل كل ساعة، بارتفاع زال

للجوع به والذهاب ، الشعب بمصير التحكم المحسوبيات، الفساد، محتكرة، المجاالت

ال تصدق. ، لدرجة األوضاع مزرية ، المدقع والفقر

متى؟ إلى المصير ، أين السؤال إلى يبقى

معي رشوان

برعاية الكردي الكردي  الحوار  نجاح وجدية  ماهية  برمته الكردي  الشــارع  يترقب

من تبقى  ما بحمـاية  تفيد بنتائج جدية الخروج أمل على  للـحوار داعمة أوروبية  دول 

مناطقنـا.

أمال خيبات ستجلب المنبع غير واضحة بنية وذات ولدت ميتة أشياء على اآلمال تعليق إن

ومرأى أعين وأمام ببعيدة ليست بتجارب التذكير في الغوص عن النظر بغض مستقبلية

الجميع.

الوطني للمجلس كان بسوريا، الملحق الجزء كوردستان من مناطق على سيطر الذي الطرف

أجندات البعض ال ينفذ من أن أضعف كان الطرف اآلخر ولكن معه، عديدة تجارب الكردي

وانتهاًء بعفرين ابتداء الكردية المناطق في بداية تشكيالتة في تريد ما لها كان بواسطتهم الذي

أي لذلك ماضية، سنوات لتسع الحدود خارج من أوامر تطبيق الى باإلضافة بسيمالكا!

نستطيع بمعنى النجاح، لها يكتب لن السياسية المفاوضات حقوق أبسط يفتقد سياسي تفاوض

فلن عسكرة إجبارية، سياسة واقع وذا أمر قوة االقوى الطرف الذي يكون التفاوض القول

الثمن. كلفها مهما البقعة تلك ادارة مشاركة ألحد تسمح

بمفاهيم وتعلقها الواقع األمر تعنت سلطة بسبب لها النجاح يكتب لم متتالية اتفاقيات ثالث

ما من وايعازات بأوامر وإدارة المنطقة والكانتونات اخوة الشعوب واإلدارة الذاتية بالية مثل

›ì–€a Òá‘«Î ÚÓébÓè€a pböÎb–æa
لزاًما على بات لذلك اليوم، الحال وصل اليه ما في السبب كانت كلها وراء الحدود،

بروتوكوالت تعود مجرد هي السلطة، لتلك بالنسبة التفاوض أن معرفة الكردي الشعب

قليلة. مدة بعد خرقها ومن ثم عقدها على الحزب هذا

على كانت تدل والتي لقادته االخيرة التصريحات ذلك الحزب جدية على عدم خير دليل

وإطالق كوردستان غرب مستقبل ألجل السياسي التفاوض على الموافقة ندمهم في

اخرى دول بأن القول أخرى، وكذلك أحزاب يقبل بمشاركة ال المجلس أن تصريحات

التقارب! بهذا تسمح ال

الكردي المشاهد يستطيع معينة سياسية مدلوالت التصريحات له هذا التغيير في كل

االجتماعات. عن هذه ستصدر النتائج التي اليها وتخيل االستناد

المنظومة عن تلك يجب تخلي المفاوضات أوال ايجابية لتلك بنتائج التأمل حال وفي

جغرافية ضمن "السوري" الكردي الشعب بمستقبل والتفكير الحدود وراء ما إيعازات

حلها وبات السورية المشكلة من يعتبر جزءا والذي الكردي الشعب حقوق تضمن

قوة وأمريكا" والتخلي عن "روسيا ومن بينها المنطقة في قوة عسكرية دول لها بيد

المناطق وسرى كانيه الى كوارث عفرين عودة التي ستعيد سيناريوهات تسهل العسكرة

االخرى. الكردية

أن شعبها حقوق ألجل تناضل التي وال بد للشعوب زائلة الدكتاتوريات كل النهاية في

مواطنيها. ومصير في تقرير مصيرها الفصل كلمة لها تكون
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حاسة الشم تبقى

وأصّم  جلس ضرير  متجاورة  مقاعَد  وعلى  معًا   "

واألصم  األصّم  بعين  يرى  الضرير  كان   .. وأبكم 

شفاه  حركات  من  يفهم  واألبكُم  األبكِم  بأذن  يسمع 

االثنين، وكان الثالثة وفي وقٍت واحٍد يشمون رائحة 

الزهور معًا " 

شيركوه بيكس. 

اعتدنا كثيرًا أن نسمع بيت الشعر "األذن تعشق قبل 

الشم  حاسة  أّن  أحدنا  ُيدرك  لم  ولكن  أحيانًا"  العين 

مفقودة في هذا البيت على الرغم أن اإلنسان يألف 

رائحة شريكه قبل مظهره.

وهذا ما أكده العلم بأّن أكثر حاسة يتجاهلها اإلنسان 

العلم أنها أكثرهم إدراكًا، ألّن األنف  هي الشم مع 

األخرى،  الحواس  قدرة  يفوق  ما  الذكاء  من  لديه 

تمّيز  ال  واألذن  المالمح  تنسى  أعوام  بعد  فالعين 

األصوات لكّن الرائحة ال ُتنتسى، ولهذا نرى ممن 

فقدوا حبيبًا إذا مّروا بمكاٍن كان قد جمعهم ذات يوم 

يقولون الشعوريًا "أشم رائحة حبيبي من هنا" !

والعالقات  والزواج  الحب  في  بوابتنا  الرائحة 

االجتماعية !

كّنا  أينما  مهامنا  وتشاركنا  يومياتنا  في  ُتدخل  فهي 

حيث أنها من أهم االسباب التي قد تجذب أو تنفر 

بشكلنا  فيه  نهتم  الذي  الوقت  ففي  الشكل  من  أكثر 

الخارجي وطريقة تحدثنا ولياقتنا نتجاهل أهم شيء 

ُكّل  "رائحتنا"  وهو  إلينا  اآلخر  الطرف  يجذب  قد 

شخص يحمل في جسده رائحة خاصة به، حتى تلك 

السترة التي نضعها على أكتافنا لها رائحة ال نشعر 

عن  مختلفة  رائحة  وللشعر  اعتدناها،  قد  ألننا  بها 

رائحة الجسد ، ومهما كانت البيوت متواضعة أيضًا 

لها رائحة ربما تنبعث من أجسادنا إلى غرفنا، أو 

من ثيابنا أو أنها آلفت أرواحنا، لكّن الشيء الجميل 

أّن لكل عائلة رائحة واحدة تجمعهم تمامًا كالكنية، 

كالمالمح وكلون البشرة.

هل الحظتم أنكم حين ُتقابلون أحدًا ألول مّرة يكون 

الرائحة  وهذه  رائحته؟  هو  لديكم  األول  االنطباع 

ليست محصورة في منطقة معينة بل في كل أجزاء 

الجسد، فأحيانًا كثيرة قد نشّم أصابعنا الشعوريًا بعد 

رائحة  على  المحافظة  دومًا  علينا  لذا  المصافحة، 

أكثر من  نقابلهم  لمن  انطباعًا عنا  ُتنقل  فهي  أيدينا 

أي شيء آخر.

جميعنا نستطيع أّن نكون ذوي رائحة جميلة، وهي 

ال تتجلى فقط في استخدام عطور باهظة الثمن بل 

في كيفية حفاظنا على رائحتنا الطبيعية فمهما بالغ 

رائحته،  إلى  سيعود  العطور  استخدام  في  اإلنسان 

الذي  الوحيد  الشخص  ذلك   ، الزوج/ة  سيدركه  أو 

دون  الطبيعية  بالصورة  شريكه  معرفة  باستطاعته 

َسالَمًا ِمن َقلبٍ  َصفا ِبالُحبِّ َيُجوُد

ِألََسِد الكوردِ واَألَسُد َمسعوُد

َعَقدنا َعليَك آَماَلنا اليوَم َبعَد اهللاِ 

وَأَمُل الكوردِ  عليَك اليوَم َمعقوُد

اُنها ُأسوُد ِجَباُلنا َشَمٌم َسكَّ

إْن َزَأروا َزئيُرُهْم َبرٌق وَرعوُد

ُيرِعدوَن َأوَصاَل اَألعداءِ  ِإْن َهَجموا

َترى الَعدوَّ  كالَفأرِ  ِللُجحرِ  َيعوُد

َماَطاَب َلَنا الَوْهُن يوَمًا َوال ُقعوُد

وِبَأرواِحَنا َعْن كورِدْسَتاَن َنذوُد

ِسْر ِبَنا َسليَل َبيّْت  الِعزِّ َوالَكَرمِ 

ِغَماَر الُحروبِ  َفَنحُن َلَك ُجنوُد

ُكلُّ ُكورِديٍّ ِمنَّا َصخرٌة وُجلموُد

ً
ســالما

َوُبنُدِقيٍَّة ِإْن ِشئَت أو َباروُد

َفِإضِرْب ِبَنا َأعَداَءَك َوال ُتَبالي

َوِإْن َجاَءْتَك َأفواُجُهْم َوالُحشوُد

َفَأْنَت َخيُّْر َمْن َجاَء الَيوَم َيُقوُد

ُهوُد َتْنَحني َلَك َبرزاُن َوَنحُن الشُّ

َرَويُّْتْم ُكرِدسَتاَن الَعْطَشى ِبِدماِءُكْم

ِطبُتْم َمنِزًال في َجنَّاتٍ  فيها الُخلوُد

جاُء والَمقُصوُد َمْسُعوُد َأنَت الَيوَم الرَّ

ًة َأْنَت فيها الَمْنُشوُد ال َتْخِزْل ُأمَّ

ُقْم ّأيُّها اَألَسُد وإْبِن  َلَنا َوَطنًا

ِلَيرَتاح اَألَباُء في الَقبرِ  َوالُجدوُد

ُسِلَب ِمنَّا الَكَياُن َيوَمًا َوالُوجوُد

َفَما ُعْدَنا الَيوَم ِنَياَمًا َوال ُرُقوُد

َفُخْذ ِمْن ِدَماِءَنا ِلَألْقالمِ  ِمَداَدًا

ِسْم ِبَها َخَراِئَطَنا َوالُحُدوُد َوأرّْ

َوال َتِعْر َباًال إْن َعوى َكْلٌب َجُحوُد

وال ِلَحاِقدٍ  َفالِحاِقُد ال َيُسوُد

َوَماَضاَع َحقَّ َقومٍ  َوّأْنَت الَقاِئُد

َوال ِخاَب ِفيَك الَعهُد وال الُوعوُد

َتْنَحني َلَك الِجَباُل َترُقُض الُوروُد

َأْنَت ِللورودِ  َرحيٌق َوِللِعطرِ  ُعوُد

َأْنَت ِللَوَفاءِ  ِعنواٌن  َوِجَباُهَك

َماَعَرَفْت ِلَغيرِ  اهللاِ  َيوَمًا ُسُجوُد

ِسْر في َمِعيَّةِ  اهللاِ  َيْحميَك الَوُدوُد

َوإْصَنْع َلَنا َمْجَدًا َفَنْحُن َلَك الُزُنوُد

َفَما َخاَب َأَسٌد َوَحوَلُه َأْشَباُلُه

ْهُد َوال الَمْجُهوُد َوَماَضاَع ِمْنُه الجُّ

مجال محي

الرا أيوب

المستحضرات التجميلية. ُكّل المشاعر مألوفة لدينا 

الطفل  به  يشعر  الذي  بها، كاألمان  برائحة خاصة 

عندما يشم رائحة ثياب والديه، 

الشتاء  ليال  في  المحبوب  به  يشعر  الذي  كالحنين 

إلى  األشخاص  يجذب  الذي  كالخوف  والمطر، 

رائحة  يضعون  الوالدين  ألّن  ليس  وذلك  صاحبه، 

بإسم األمان، وليس ألّن المطر يبعث رائحة الحب، 

وال ألّن الخوف وليد رائحة، بل ألّن ثمة أشياء ال 

ُتدركها عقولنا ولكنها فطرية ومكتسبة لدينا،

أما الرائحة المرتبطة بالحب فهي التي تطغى على 

الجسد  رائحة  أهمية  أحدنا  عرف  ولو  شيء،  ُكّل 

بعد  بشيء  يبالي  لن  أنه  ربما  الحب  في  وتأثيرها 

العلماء  أثبت  فقد  رائحته،  على  الحفاظ  غير  اآلن 

بأّن الحب يتسلل إلى قلب الرجل والمرأة عن طريق 

األنف وأّن المرأة التي تحب شريكها بقوة ال تستطيع 

أن تشم سوى رائحته بل أنها تتنهد في حضوره، وال 

تجد له وصفًا فُتعّبر عن ذلك بنظرة مليئة بالحب.

وحين تغدو هذه الرائحة كريهة تتحول إلى مشكلة 

بين الشريكين، ويمكن أيضًا أن ُتنهي العالقة الزوجية 

فهناك الكثيرون ممن يتحدثون سّرًا أنهم ينفرون من 

أن  دون  الرائحة  بسبب  زوجاتهم/أزواجهن  رائحة 

يصارحوهم. 

إذًا:

على  تساعدنا  التي  هي  منا  المنبعثة  الروائح  فإن 

تكوين عالقاتنا االجتماعية والعاطفية وتكوين األسرة 

مع الشريك، ويجب الحفاظ عليها، وإن كّنا نميُل إلى 

استنشاق رائحة طيبة من الطرف اآلخر علينا أوًال 

السلوك  ثم نطلبه، وإن كان  الشيء  بهذا  نقتدي  أن 

رائحتنا  على  فالحفاظ  لنا،  الناس  احترام  يمنحنا 

ستمنحنا الثقة بالنفس وتهبنا حق الحركة واالقتراب 

من الناس دون خجل وأيضًا ستكون هويتنا وبصمتنا 

من  تعد  الشخصية  فالنظافة  حولنا  من  للمجتمع 

أساسيات الحياة والعمل والعالقات.

مثال سليمان

وأربع  قلبين  بين  بالنميمة  مشى  من  قط  اهللا  وّفق  ال   )

عيون ) استهّل الكاتب دراسته بالّدعاء الكردي الّسابق ، 

ربما ألّن القصص الكردية كللت معظمها بالفراق ..

باعتبار أّن الفلكلور يشّكل كنزًا ثقافيًا متكامًال لألحداث 

التاريخية واالجتماعية والثقافية ألي مجتمع كان ، ويعدُّ 

مقياسًا لتطور لغته . فقد اعتمد الكاتب في دراسته هذه 

على دراسات عّدة ، ومدى إيمانه لغنى الفلكلور الكردي 

،ومرآة  بذاتها  الحياة  هو  الفلكلور  أّن  معتبًرا  وتنّوعه 

المجتمعات التي بأمكانك أن تتعّرف على مكامنها عن 

كثب . يؤكد الكاتب في دراسته من المختصين والكّتاب 

خاصة ومن الكرد عامة على تدوين كل نماذج الفلكلور 

في  األنصهار  من  الكردي  الفلكلور  على  منه  ،حرًصا 

أّن  سيما  وال  كردستان  فيها  تتجزأ  التي  الدول  بوتقة 

معالم  طمس  على  جاهدة  تسعى  الدول  تلك  حكومات 

الهوية الكردية بشكٍل تعسفي. عّرف الفلكلور أّنه األدب 

الجمعي الذي يجمع بين األدب الشفاهي واألدب الغنائي 

،متناوًال في دراسته على مادة واحدة منه فقط والمحدود 

للسعي عن مكانة المرأة والمواضيع المتعلقة بها ، ولم 

يتطرق إلى النماذج األخرى ليقّدم للقارئ مادة مستساغة 

معّرفًا أّياه على موضوعين أساسيين( المرأة و الفلكلور) 

المالحم  األولين،  حكم  القصص،  األربعة:  بأقسامه 

،واألغاني.حتى أّنه وجد المرأة قد تربعت على عرش 

الفلكلور وهي صاحبة السلطة.

تناول في الجزء األول من دراسته في القصة الكردية: 

ولّبت  الكردي  الفلكلور  َأْثَرت  قد  القصص  أّن  يرى  إذ 

الميادين  شتى  في  المجتمع  وتناولت  الفنية  حاجاتنا 

 ، مبدعون  وأبطالها  تعليمي  توجيهي  طابٍع  ذات  ،فهي 

المرأة  ، وكانت  المجتمع ومشاكله  لعلل  كما هي مرآة 

القدم  منذ  القصص  معظم  في  الرئيس  المحور  دائمًا 

من  الزوجية  حياتها  تجاه  ومسؤليتها  مكانتها  ،وإبراز 

منظور  ..واعتمد على  أخرى  وأمورها من جهة  جهة 

المرتبطين  والفساد  الصالح  تحديد معايير  المجتمع في 

بتمييز المرأة في القصة ، الصالحة التي يمدحها المجتمع 

ويهنىء  حبيبها  مع  لتتوحد  القصة  نهاية  في  وتتحرر 

فُتقَتل  العادل  تلقى جزاءها  التي  السيئة  بالها ، والمرأة 

(الصفحة ٩)  لكن وجب هنا التنويه أّنه ليست كل بطلة 

ُتقَتل في القصة تكون سيئة ، واألمثلة تتعدد حول القتل 

ظلمًا وافتراءًا في بعض القصص ، أو حتى باالنتحار 

يأًسا كما في قصص العشق ..

المرأة في القصص الكردية ذات حسن وجمال رباني، 

آلهة الجمال يلقى العاشق البطل ألجلها صعوبات جّمى، 

يخوض  والجبال  البحار  قاطعا  بعيدة  بالٍد  إلى  يسافر 

صراعًا مع الجان والشياطين ليظفر في النهاية بحبيبته، 

(هرزمى  قصة  المثال  سبيل  على  منها  الكاتب  وذكر 

قوالن) الذي ينطلق ليحرر أخته وأخوانه الثالثة، ويعود 

بهم ويتزوج أخيرا بأجمل نساء األرض.

زواج بنات الملوك واألمراء من الفقراء ورعاة األغنام 

-أبناء  (إّنهم  الكردية  القصة  في  واسًعا  حّيزًا  يأخذ 

طريقا  األثرياء  بنات  من  الزواج  في  يرون  الفقراء- 

يعيشونه،  الذي  والعوز  الفقر  من  السريع  للخالص 

معظم  في  أّننا  ١٢..إّال  الصفحة  شوكتهم)  ولتقوى 

القصص المتداولة شفهًيا أو لربما كتابًيا أّن بنات األمراء 

والملوك هّن من يقعن في غرام الشبان اللذين يعملون 

كخدم أو كرعاة لدى الحاكم أو األمير أو شيخ القبيلة ، ال 

كما ذكر الكاتب ، وتغنين بعشقهّن لهم  كقصة ( زمبيل 

فروش) وقصة ( درويشي عقدي)...

األمراء  على  الضوء  الكاتب  يلقي  الجزء  تتمة  وفي 

بزوجات  االقتران  أرادوا  اللذين  والماللي  والحكام 

أمام  يفلح ومنهم يخسر خسارًة شنيعة  فمنهم   ، غيرهم 

حكمة المرأة واحترامها لعالقتها الشرعية مع زوجها ، 

المرأة واألمير)  أمثلة عّدة عن ذلك ..كقصة (  ويبرز 

يتعلق قلب األمير بحب امراة متزوجة ، يؤدي زوجها 

الخدمة العسكرية ،وعندما تبوء محاوالته باستحالة قلب 

المرأة بالحيلة حينًا وبالمراوغة أحياًنا وعدم استجابتها 

لمراودته عن نفسها ، فإّنه يقدم على قتل المرأة وزوجها 

معًا ....

الزوجة  نموذج  على  الكردية  القصة  وتزخر  كما 

الصالحة ومدى فاعليتها في التاثير على الرجال الذين 

دومًا  انتقاٍد  موضع   ، أسرهم  هدم  في  سبًبا  يكونون 

وكانت تلك القصص ال تخلو من بعض الفكاهة كقصة 

(بطل الليل)فثمة رجل متقاعس وكسول ، تدوس زوجته 

على وريد رجولته يومًا، وهي تحّثه على القتال : هيا 

إنهض ، وقد برز القتال مالي أراك قاعدًا..!يستل الرجل 

ساحة  إلى  ينزل  ثم   ، درعه  ويلبس  مضطرًا  حسامه 

إلى  الرجل  يعود   ! غيره  وال  قتال  ال  لكن   ، القرية 

بيته، فتصّده الزوجة عند الباب متغابية : إن زوجي في 

الفكاهي حتى  الشكل  بهذا  القصة  القتال وتستمر  ساحة 

النهاية ....

بحكمتها  الرجال  تفوق  التي  الحكيمة  الفتاة  برزت 

ومعرفتها كركٍن أساسي في الكثير من القصص الكردية، 

حتى أّنها بحكمتها ودهائها كانت تحتل مناصب عليا في 

اإلمارة ،كقصة (عروس الحكمة ) ...

ذات  القاسية  الشريرة  األب  زوجة  دور  وتستحوذ 

الشخصية السيئة على قصص عديدة والتي تنتهي غاليًا 

القصة بقتلها كقصة ( علو وفاطمي) .....

النموذجين  لهذين  الحماية والكّنة ، والضرتان كانا  أما 

نصيبًا وافرًا في القصص الكردية ذات الطابع االجتماعي 

كقصة ( كلشن )...

بحيث ال تخلو هي أيضًا من روح الدعابة والفكاهة ...

لم يغفل الكاتب إيضًا عن ذكر المرأة الخائنة بين طيات 

املرأة يف الفلكلور الكوردي 

القصة الكردية التي تتخذ عشيقا في غياب زوجها كقصة 

المسألة  القصة  هذه  تعالج  خالت)  وتفاحة  الحياة  (ماء 

من  المتمارضة  الزوجة  تطلب  إذ  بشكل الفت  الواردة 

خالت،  وتفاحة  الحياة  ماء  من  شربة  إحضار  زوجها 

فيتأهب الزوج للرحلة تاركًا وراءه كل شيء، يمّر على 

وجود  ال  أن  األخت  تخبره  أخته،  تقطنها  التي  القرية 

دارك  إلى  إرجع  عشيقًا  لزوجتك  أّن   ، له  وُتِسّر  لهما 

..إنها تخدعك!! يتنكر األخ واألخت بزي باعة جوالين، 

يعودان للقرية ويتحقق صدق كالم أخته، يتشارك اإلثنان 

في قتل العشيقين.

(الوقود)  القصص  لبعض  دسمة  مادة  البليدة  المرأة 

وبناتها  (العجوز  قصة  أطرفها  من  ولعل  (الطريق) 

القصص  بعض  كانت  حتى   ،  ٢٥ الصفحة  والقطة) 

أن  يؤكد  هذا  إّنما   : الكاتب  فيقول  أحداثها  في  تتشابه 

بهذا  واشتهرت  انتشرت  حتى   ، أهمية  أولى  المجتمع 

الشكل ...

والقبيلة  العشيرة  بطابع  يتسم  الكردي  المجتمع  وألن 

فقد برزت القصة الواقعية التي عكست واقع الكرد في 

بين  القائمة  والصراعات  التاريخية  المراحل  من  كثير 

تلك القبائل والعشائر كقصة ( سوتو وتاتو) التي جرت 

أحداثها في منطقة بادينان، وقصة (خطف غجرية) التي 

أسفرت عن قتل أربعين رجًال من قبيلة خاطفها ..

وبإمكان القارىء العودة إلى كتاب ( الكسندر جابا) الذي 

جمع العديد من القصص الواقعية في كتاب واحد ..أما 

الشخصية  لسان  على  برزت  فقد  القصة  في  النصيحة 

الحيوان  بين  التشابه  أوجه  وأثارت  أحيانًا  الحيوانية 

واإلنسان بحيث هذا النوع من القصة لم يخل من العبر 

الصفحة   ( والحمامة  الغراب  (زواج  كقصة  والمواعظ 

 ٢٩

وقصة ( البوم والشحرورة) القصص التي تعالج مشاكل 

النساء ليغلب عليها سرد قصة ضمن قصة على لسان 

اآلدمي ...

كما ويبرز أحيانًا خبث اإلنسان الذي يتحول في نهاية 

القصة إلى حيوان (مسخ) نتيجة أفعاله الذميمة ...فكانت 

مباشر  غير  بأسلوب  توضح  القصص  من  النوع  تلك 

حال المرأة ، مشاكلها، معاناتها واألضطهاد الذي تعانيه 

بأسلوب فني متميز....

وتتصدر ميثولوجيا قصة (أميرة األفاعي)هذا النوع من 

القصص ..

التي  األسطورية  المرأة  أيضًا  الكردية  القصة  في  ورد 

تكون  حواء)فهي  (بنت  اإلنسان  المرأة  على  تتغلب 

قصص قوية من حيث التكنيك ،فبرز فيها الخير والشر، 

القصص حيث  من  وغيرها  الزندي)  سليمان   ) كقصة 

تكون األم قاسية القلب وتمثل الشر ...

كما وتقف القصة على دور المرأة المكافحة التي بوسعها 

فعل المستحيل للحفاظ على وجودها بعزة وإباء وتحرز 

الصفحة  (قرخساجليه)  ..كقصة  اآلخر  تلو  انتصارا 

...٣٦

وبقوة:  سؤاًال  الكاتب  يطرح  ذكره،  ماسلف  كل  وبعد 

تابع  الرجل  أم   ، للرجل  تابعة  القصة  في  المرأة  هل 

للمرأة ؟؟؟

الجزء األول ( القصة)

دراسة للكاتب روهات آالكوم . 

ترجمة للعربية : قادر عكيد 

٥٠٠ نسخة مطبوعة عن مديرية مطبعة الثقافة -أربيل 
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ما يقوم البعض به من فبركات وتشويه لسمعة البيشمركة 

اعمالهم  لتغطية  فاشلة   كيدية  محاوالت  إال  هي  ما 

اإلجرامية القذرة، مستخدمة ظالًال دنيئة أشباه رجال ال 

قيمة لهم بين البشر، ُأناسا فقدوا الضمير وباعوا أنفسهم 

وضحوا  ابناؤها  جاهد  أمة  بقضية  وتاجروا  للشيطان، 

بكل غاٍل ونفيس ليحققوا ألمثال هؤالء النكرات إرادة، 

كثرة  ويا  بالعبيد  تليق  ال  الحرية  قال  من  ولكن صدق 

هؤالء العبيد وما اكثر دناءة أنفسهم.

تذللك العدائك لن تصنع لك هيبة ولن ترقيك، والمال 

يشحذ  مكسورًا  عبدا  ستبقى  بل  وطن  لك  يشتري  لن 

العطف والرأفة من مغتصبه ولن ينالها، لم يسبق للتاريخ 

الرجال، بل كانت  للخائن ترقى ووصل لمصافي  ذكر 

نهايتهم وخيمة ذليلة، وانتهت بهم للمزابل وفي التاريخ 

الشكاكي  سمكو  بثورة  تســمعوا  ألم  وعبر،  دروس 

وشيخ سـعيد بيران وكيف كانت نهاية من خانوا ابناء 

جلدتهم. 

محاوالتكم تشويه سمعة البيشمركة ال ُتفيدكم، فاالبرار ال 

يخشون وسوسة الشياطين، والشمس ال تحجب بغربال، 

البيشمركة أشهر من نار على علم، تضحياتهم ومآثرهم 

تسبق سمعتهم والميادين تشهد لهم، واجهوا بشرف كل 

عدو متربص، لم يغدروا، ولم يخونوا األمانة، لم يقتلوا 

ممتلكات  على  يعتدوا  ولم  امرأة،  وال  شيخا  وال  طفال 

أنفسهم  يسّمون  كانوا  ممن  سواهم  فعل  كما  المدنيين، 

منطقة  تطأ  أقدامهم  كانت  أن  ما  الذين  الضعفاء  بحماة 

البيشمركة  والدمار،  والتنكيل  بالتعفيش  يباشروا  حتى 

لها  نفسها واتخذت  الذي قطعته على  للعهد  ظلت وفية 

قاعدة (من ظلم ال يظلم). 

محاوالتكم تشويه سمعة ابطال الوغى بخلق االفتراءات 

وما  يفيد،  ال  المأجور  األصفر  بإعالمكم  والتضليل 

تقومون به ال ينم إال عن خيبتكم وفشلكم الذريع كونكم 

على  البيشمركة  قوات  اليه  وصلت  ما  إلى  تصلوا  لم 

كافة األصعدة، وما حظيت به من احترام وتقدير ومن 

كافة الدول. 

غدا  عليك  ستنعكس  لعدوك  خدمات  من  تقدمه  ما  ان 

وان غدا لناظره لقريب، سوف ستدفع الثمن اكثر مما 

تدفعه اآلن، وستندم وحينها ال ينفع الندم، ال يزال طريق 

اإلنابة مفتوحة أمامكم عودوا إلى رشدكم فال عزة لكم 

إال بأبناء أمتكم، فهم أخوتكم وال جاه وال ستر لكم سوى 

ظل الوطن. 

 دعوة لإلنابة (اخلائن ال يســود) 

عبداحلميد مجو
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العدسة

الكوردستاني-  الديمقراطي  الحزب  ظهر 

في  السياسي  الحدث  مسرح  على  سوريا 

غربي كوردستان قبل ثالثة وستين عامًا، هذا 

التاريخ بمفّكرات الدول والشعوب ال يعدُّ عريقًا 

وموغًال  في القدم، لكّن الكرَد والمثقفين الكرد 

الحياة  كانوا منخرطين في  قلتهم وقتذاك  على 

السياسية والعمل الثقافي والفكري لخدمة قضية 

الرابع عشر  الرسمي في  قبل اإلعالن  شعبهم 

الديمقراطي  الحزب  ميالد  عن  حزيران  من 

الكوردستاني- سوريا، وفي فترتي الثالثينيات 

واالربعينيات كان نشاط الشباب الكردي ملحوظًا 

وفاعال في العديد من األحزاب السورية، وعلى 

وجه التخصيص الحزب الشيوعي السوري.

أقرب  وقتذاك  المرفوعة  الشعارات  كانت 

الواقع والحقيقة  للعاطفية، وأبعد ما تكون عن 

وكان  العربي،  القومي  الفكر  نهوض  في ظل 

يفوز بدعم كبير من قطاعات شعبية واسعة من 

المجتمع السوري.

وتوحيد  "تحرير  شعار  حمل  عسيرًا  كان  لقد 

كوردستان" في تلك الفترة العصيبة من تاريخ 

ذلك  تحقيق  متطلبات  أن  خصوصًا  سوريا، 

حيث  من  للبتة  متوفرة  تكن  لم  الكبير  الشعار 

والتباعد  والموضوعية،  الذاتية  الشروط  توفر 

الجغرافي، واحتياج الكرد الى بيئة ثورية للقتال 

سرعان  التي  السورية  الحكومات  ضد  فيها 

تجاه  والسيئة  المبيتة  نياتها  عن  كشفت  ما 

الكردي في غرب كوردستان وكجزء  الشعب 

كوردستاني ملحق بالدولة السورية.  

ومسلحًا  مثقفًا،  كان  والذي  المؤسس،  الرعيل 

السياسي  والتمكُّن  القومي  الفكر  بأسباب 

والمشروع النهضوي بدأ بوضع حجر األساس 

في  مدني  كردي  سياسي  تنظيم  أول  لتأسيس 

غرب كوردستان، ليقوم بدوره بتوعية الشعب 

الكردي وتنظيمه وبلورة الفكر القومي والثقافة 

للنضال  مستعدا  ليكون  لديه  السياسي  والعمل 

من أجل حقوقه لكن الظروف العصيبة وإرهاب 

اجهزة المخابرات والسلطة والقمع الشديد ضد 

النشطاء السياسيين والتدخل األمني الكبير حال 

دون تطور العمل الحزبي الديمقراطي المنفتح، 

وبدًال من االستفادة من المخزون المعرفي للقادة 

بعد  فيما  عارمة  فوضى  انتشرت  المؤسسين، 

بالتناسل غير المبرر بالمطلق لعدد األحزاب.

والسياسي  الحزبي  العمل  سطح  على  طفا 

الكردي الكثير من العقول التي كانت متحّجرة 

إلى  وصلت  حيث  وواعية،  منفتحة  وغير 

المريبة  االنشطارات  عبر  القيادة  مراكز 

تعمل  وأصبحت  األحزاب،  هذه  طالت  التي 

والكثير  الضيقة،  األنانية  مصالحها  أجل  من 

نجح  وقد  السياسة،  علوم  في  يتفقهوا  لم  منهم 

الى  الراقية  الحزبية  الحالة  تحويل  في  هؤالء 

الحزب  عن  والدفاع  التحزب،  لحالة  التأسيس 

الى  األحزاب  في  المنضوون  فتحول  "الوليد" 

ما يشبه التشكل العشائري ال السياسي، وإبعاد 

القرار  المهمة عن مراكز  والخبرات  الطاقات 

التأثير  له  ماكان  هذا  منها.  واالنتقام  وعزلها 

المساهمة  وعدم  القواعد  تململ  على  الكبير 

عن  فشيئا  شيئا  واالبتعاد  أحزابها  تطوير  في 

السياسية  مهامها  أداء  في  المطلوب  دورها 

والفكرية، وبالتالي القومية، حتى تحول العديد 

من األحزاب إلى جمعيات أو مزارع أو دكاكين 

معروفة بأسماء سكرتيريها.  

يف الذكرى الـ ٦٣ 

حنو احلزبية املنفتحة 

ب ونبذ التحزُّ

عمر كوجري 

جمموعة شعرية وكتابان عن العزلة إلبراهيم اليوسف
كوردستان

كتب  ثالثة  اليوسف  إبراهيم  السوري  للشاعر  صدرت 

جديدة: مجموعة شعرية وكتابان جديدان، وقد كتب هذه 

األعمال المتنوعة تجنيسًا والمتمحورة حول آفة كورونا، 

خالل فترة العزلة التي عاشها واليزال يعيشها كماغيره 

في هذا العالم، بالرغم من بعض مظاهر تخفيف الحجر 

ألسباب اقتصادية وسياسية في بعض البلدان األكثر تأثرًا، 

واليزال  شهدها  التي  الجائحة  تداعيات  من  تحسبًا  أو 

نشهدها على نحو كوني.

المجموعة  البيت"  و  العائلة  ديوان   العزلة:   "أطلس 

ضمن  نشرت  والتي  للشاعراليوسف  العاشرة  الشعرية 

إصداراته الجديدة عن- شركة أمازون-  و تبدو نصوص 

من  صفحات  حوالي١٠٦  امتدت  التي  المجموعة  هذه 

و  بيته  أي  الشاعر  بمحيط  انشغلت  قد  المتوسط  القطع 

باسمه،  معنون  بنص  منهم  كًال  يخص  ومقربيه،  أسرته 

باإلضافة إلى المكان الذي يتعايش معه خالل زمن العزلة. 

الحجراالحترازي، ومن بين ذلك األمكنة الحميمة التي مر 

بها، إضافة إلى تفاصيل مكانه الحالي: 

-١

ال أحد يقرع الجرس

اليوم

أيضًا

ال ساعي البريد

العمَّال تنظيف الدرج والعتبات

وال" الهاوس مستر"

ال أصدقاء طفلي

ال بناتي وأبنائي

في المبنى المجاور

ال، ليس ثمة عطل.....

ال، ليس ثمة أصابع جريئة تعرف الطريق

إلى جرس الباب...

وقد تراوحت نصوص المجموعة مابين النصوص المكثفة 

التي تشكل معظم صفحات المجموعة باإلضافة إلى نصين 

مطولين أحدهما بعنوان: أطلس الدار واآلخربعنوان" في 

المجموعة  إن لوحة غالفة  الفردي أليان" كما  المعرض 

كانت للطفل" أيان اليوسف" وتصميم خورشيد شوزي شأن 

الشاعر وأحفاده وهي كما هو  الداخلية ألطفال  اللوحات 

واضح من نتاج زمن الحجر الصحي االحترازي.

ثاني الكتب الثالثة الصادرة للمؤلف خارج سور الصين 

العظيم- من الفكاهة إلى المأساة! -يوميات كاتب -١١٠ 

صفحات من القطع المتوسط وتضمنت فصولها يوميات 

البيت المكتوبة بلغة ساخرة عن تفاصيل مجريات البيت 

وتصورات المؤلف ومن عناوين الكتاب: خرافة كورونا- 

عبوات معقمة على الرف- استشرافية التفاؤل في مواجهة 

شبح كوني- بابا المذيعة تعطس!-  المصنع البيتي!- إلخ، 

وجاء في مقدمة المؤلف للكتاب:

الضيف  شبح  مقدم   نبأ  أستقبل  وأنا  بالي،  في  يكن  لم 

إليه،  لجأت  الذي  العالم  من  الجزء  هذا  إلى  المباغت 

أن  آمن،  بلد  أنه  على  والحرب،  االستبداد  من  هربًا 

جباه  له  تخرُّ  أعظم،  سفاح  إمبراطور.  هناك  يفاجئني 

كل دكتاتوريات العالم، صاغرة، ويؤجل كرمى له سدنة 

ارتبكوا  ذاته  أقطاب اإلرهاب  إن  الحروب حروبهم، بل 

بسببه، وتردد أنهم أوقفوا سلسلة جرائمهم إلى إشعار آخر. 

وما إن بدأ نبأ انتشارالنسخة الجديدة من فيروس كورونا 

المتحول، والمسمى" كوفيد١٩، حتى خيل إلى كثيرين من 

أمثالي في هذه المعمورة أن عمر هذا الفيروس أيام، بل 

أسابيع جد قليلة، وال بد من اكتشاف أدوية العالج منه. 

إال  تدابيرالحجرالصحي  وما  الالزم،  الكوني  واللقاح  بل 

عبارة عن مزحة منا، البد من أن نجربها، كما لم يحدث 

السابقين علينا،  الجيلين  بل من  أحد من جيلنا،  في حياة 

في أقل تقدير!

أحمد اسماعيل اسماعيل

وصفة:

على  كتب  ثم  األدوية.  بأسماء  قائمة  الطبيب  له  كتب 

الوجه اآلخر من الوصفة:

القلق.  الدهن.  المغشوش.  الخبز  البصل.  الممنوع:   -

التعب. الحرمان. الحسرة. الغبن.

اللحم.  الفواكه.  الطازجة.  الخضروات  المسموح:   -

الكعك. الفرح. الحرية. السعادة. الكرامة. األمان..

تناول الوصفة من يد الطبيب. طواها بعناية. ثم دسها 

في جيبه وانسل خارجًا.

بحسرة  إليه  فنظرت  لزوجته.  الوصفة  قرأ  البيت  في 

وبكت.

وقرأها لجاره. فنظر إليه الجار بألم، وضحك.

وفي آخر الليل قرأها هو مرات عديدة.

فبكى وضحك..

ضحك وبكى.

وفي صباح اليوم التالي.. بكاه الجميع.

مسخ:

بداية..

ظنه الجميع من سكان الكهف. فأمطروه باألسئلة:

- أين نقودك القديمة؟! - أين رفاقك؟؟ - أين هو الكهف؟؟ 

- هل الكلب معكم؟؟

أنا   - بتوسل.  ويغمغم  متألمًا  ببطنه  يمسك  يجب. ظل  لم 

جائع.. أعطوني خبزًا أرجوكم.

فبرقت  ومخيفًا.  غريبًا  شكله  كان  شيئًا.  منه  أحد  يفهم  لم 

العيون بالتوجس والعجب. ومرت شلة من السياح. فحملته 

وسارت به بعيدًا. وفي الطريق. استعطفهم، صرخ.. وبكى 

كثيرًا من الجوع. التفت أحدهم إليه. تمعن فيه طويًال. ثم 

قال لرفاقه باستغراب:

- يا اهللا. كل شيء عندهم متخلف إال القرود. انظروا؟

أال تشبه البشر كثيرًا؟!

ثم أدار وجهه. وقشر لنفسه موزة. وراح يلوكها في فمه 

بملل.

تهريج:

كالعادة، كان المهرج يؤدي حركاته البهلوانية أمام الملك، 

 عن اجلوع
ً
٣ قصص قصرية جدا

الكتاب الثالث في سلسلة إصدارات المؤلف جاء بعنوان: 

عب والبقاء-١٢٤ صفحة  جمالياُت العزلة: في أسئلِة الرُّ

فكري  طابع  ذات  مقاالت  وتضمن  المتوسط  القطع  من 

االقتصادات  العالم، وواقع ومستقبل  بمصير  تتعلق  عام، 

والوجود في ظل هذا الخطرالعالمي، وحوارات مع بعض 

الفصل  في  تشومسكي  مع  الحوار  كما  المفكرين  آراء 

من  نستفيد  كيف  أجمل:  حياتنا  تكون  كي  المعنون ب"  

نعوم تشومسكي-  آراء  دروس كورونا؟  -على هامش 

ومما جاء في إحدى مقدمتي الكتاب اللتين كتبهما المؤلف 

بعنوان: استهالل أول- استهالل ثان: 

ثمة أمر وحيد أريد قوله، وهو وإن كنت قد دونت هواجس 

الناس، سواء أسمعتها منهم، أو وصفت أحوالهم، أو تخيلت 

كل ذلك، فإن إيمانا كبيرًا يحدوني في أن الحياة لمستمرة، 

وأنه ال بدَّ لآلدمي أن يجتاز هذا االمتحان العسير، إال أن 

جلَّ ما أرجوه هو أن نستفيد. أعني نحن معاشر بسطاء 

العالم كله. نحن" األكثرين". "األكثرون"، من هذه الدروس 

قلق  كابدنا في محاجرنا، وعشنا أشهر  أن  بعد  الصعبة، 

رهيب، كي يولد صوت كوني واحد، في مواجهة فاسدي 

رسم  إلعادة  الحروب،  وتجار  الناس،  وقتلة  األرض، 

خريطة العالم، كي يكون لكل منا حضوره على مسرح 

الجغرافيا،  سواء بسواء، بعد أن خذلنا التاريخ، ما بين 

ضحية وقاتل وجبان، ألني أرى أنه يجب أن يكون عالم 

ما بعد هذه الجائحة مختلفًا عما قبله، ولمصلحة البشرية 

جميعًا.  الكوكب  هذا  عمارة  سكان  لمصلحة  جمعاء. 

لمصلحة بيئة هذا الكوكب: أرضه، ومائه، وسمائه، على 

حد سواء.

زاغت نظرات الملك قليًال.. ثم ابتسم بسرور. التقطت 

نكاته  ببعض  فألقى  الملك،  ابتسامة  المهرج  نظرات 

الملك.. وضحكت  فضحك  مواله،  أسماع  على  الجديدة 

الحاشية.

بنكاته  ويلقي  البهلوانية  يعرض حركاته  المهرج  استمر 

سرَّ  الضحك.  في  وحاشيته  الملك  واستمر  الساخرة، 

كان  ما  يعرض عليه  أن  الملك، وفكر  لسرور  المهرج 

يخشاه منذ زمن، فركع تحت أقدام مواله بخشوع وقال: 

-موالي وولي نعمتي.. أوالدي جياع.

المهرج  كرر  الحاشية.  ضحك  وازداد  الملك..  ضحك 

الحركة ذاتها وقال بذل وانكسار:

-إنهم بال مأوى يا موالي. قهقه الملك وحاشيته بصخب. 

بكى المهرج بحرقة كرضيع جائع، وقال متضرعا: -أنا 

جاد فيما أقول يا موالي..أنا ال أهرج.

علت القهقهات أكثر، ورددت صداها القاعة الملكية.

أشار الملك إلى المهرج أن استمر..

وانقلب على قفاه من شدة الضحك.

من مجموعة رقصة العاشق


